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MATEMÀTIQUES

DIVISIBILITAT

1.Descomposar en producte de factors primers els nombres següents:

a) 36 b) 24 c) 180 d) 100 e) 98 f) 120 g) 138 h) 325 i) 226 j) 402

2. Calculeu el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple dels nombres següents
a) 45, 54 i 81
b) 75, 90 i 105

3. Calculeu el mínim comú múltiple  i el màxim comú divisor de:
a) 12 i 21
b) 21 i 49 c) 15, 25 i 9 d) 6, 30 i 42

4. Volem dividir una nau rectangular de 140 m d’ample i 200 m de llarg en

compartiments quadrats que tinguin la màxima superfície possible. Quant ha de fer

el costat de cada compartiment?

5. Disposem de dues barres de fusta, una de 12 m de llarg i l’altre de 10m. Volem

tallar les barres de manera que els trossos obtinguts de cadascuna siguin iguals i el

més llarg possible. Quina serà la mida dels trossos?

6. Un helicòpter trasllada queviures a un refugi de muntanya cada 10 dies, i un altre

ho fa cada 8 dies. Si tots dos helicòpters han coincidit avui, quants dies trigaran a

tornar a coincidir?

7. Un electricista té tres rotllos de cable de 96,120 i 144 metres de longitud. Ha de

tallar- los en trossos iguals de la major longitud possible, sense que quedi cap tros

sobrant. Quina longitud farà cada tros?
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8. Les ocupacions de tres fills els permeten tornar a casa

dels pares de tant en tant. El més gran, els visita cada 15 dies; el mitjà, cada 10

dies, i la petita, cada 12 dies. El dia de Nadal el celebren tots tres junts amb tota la

família.

a) Al cap de quants dies tornaran a coincidir tots tres?

b) Quantes visites als seus pares hauran fet cadascun d’ells durant aquest temps?

NOMBRES ENTERS

1.Opera (indica totes les passes seguint ordre de jerarquia):

2. Escriu en forma d'una sola potència:
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3. Opera (indica totes les passes seguint ordre de jerarquia):

Problemes amb nombres enters:

1.La temperatura de Moscou el dia 5 de gener ha estat de –15 graus, i la de Budapest de -7

º C. Un turista ha viatjat de Moscou a Budapest: ha notat una pujada o una baixada de la

temperatura? De quant?

2. Alexandre El Gran va néixer l’any 356 aC i va morir el 323 aC. A quina edat va morir?

3. L’ascensor d’un edifici és al soterrani 1 i puja 5 pisos fins aturar-se. ¿A quina planta ha

arribat?

4. En Cosme i la seva mare van a comprar roba abrigada per l'hivern. Compren una jaqueta

que val 35 euros, tres parells de calcetins que valen 2 euros cada un i un parell de botes
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pels dies de pluja que valen 50 euros. Si els calcetins tenen una

promoció de 3 per 2, és a dir, que en pagues dos i t’emportes tres i les botes tenien un

descompte de 5 euros, quant han de pagar en total? Si paguen amb un bitllet de 100 euros,

quin serà el canvi que els han de tornar?

5. Quina era la temperatura inicial d'un termòmetre que ara marca 12 oC després d'haver

pujat 9oC?

6. La fossa de Filipines està aproximadament a 10000 metres sota el nivell del mar,i la

muntanya Everest està a una alçada de 8848 metres, quina diferènciacd'altura hi ha entre

les dues?

7. Roma va ser fundada l'any 73 abans de Crist, i l'aqüeducte de Segòvia es va construir

cap a l'any 160 d. C. Quants anys havien passat des de la fundació de Roma?

FRACCIONS

1.Opera i simplifica el resultat (indicant les passes seguides):
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2. Després de tot un dia utilitzant la càmera a la marató fotogràfica de Palma,

observam la icona de la bateria:

a) Expressa amb forma de fracció la part de càrrrega que queda

b) Si la bateria plena són tres hores i mitja, quants minuts ens queden de bateria?

3. Un ciclista ha de recórrer 105 km. El primer dia recorre 1/3 del camí. El segon dia recorre

2/5 del camí. Deixa la resta per al tercer dia. Quants quilòmetres ha recorregut cada dia?

4. Al matí hem recorregut les ⅔ del camí i l’horabaixa 5 km. Quants quilòmetres hem
recorregut en total?

5.  Quatre setens dels arbres d’un jardí són pins; els avets són  un cinquè del total, i la resta

són 16 arbres de diferents espècies. Quants arbres hi ha en total?

6. D’un camp de patates s’han recollit  1/3 del total i encara  queden 2000 Kg .Quants Kg hi

havia en el camp?

6



ÀLGEBRA

1. Completa:

COEFICIENT

PART
LITERAL

GRAU

VARIABLES

2. Completa la taula: (llenguatge algebraic)

el doble:

el triple

quatre vegades:

una tercera part

la meitat

una quarta part

quatre unitats més

tres unitats menys
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3. Escriu fent servir el llenguatge algebraic:

a) El doble d’un nombre més un altre nombre

b) L’edat que tendrà en Joan d’aquí 15 anys

c) El doble d’un nombre menys 5 unitats

d) El de la resta d’un nombre menys 5 unitats

e) La tercera part d’un nombre més el triple d’un altre

1. Opera els següents monomis:

Practica: exercicis monomis

2. Resol les següents equacions de primer grau:
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𝑥 − 7𝑥+2
3 = 𝑥 − 16

6

2 − 3 2𝑥 − 5( ) = 2𝑥

𝑥 − 𝑥+1
3 = 3

5

4 − 9−2𝑥
3 = 2 + 𝑥+3

6

5𝑥 − 2𝑥+1
2 = 3𝑥 + 15𝑥−2

4

3𝑥+5
2 − 4𝑥−5

3 = 7𝑥+1
6 − 5
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GEOMETRIA PLANA
Teorema de Pitàgores
Calcula el costat que falta dels següents  triangles rectangles:

Als exercicis següents revisa si has d’aplicar Teorema de Pitàgores

Quadrat
1. Calcula el perímetre i l’àrea d’un quadrat de 3 m de costat

2. La diagonal d’un quadrat mesura 9 metres. Calcula la seva àrea.

Rectangle
3. Calcula l’àrea i el perímetre d’un rectangle els costats del qual mesuren  4,5 i

7,9 m.

4. La diagonal d’un rectangle mesura 10 m i la base 8 m. Calcula el seu

perímetre i la seva àrea.

Triangle
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5. Calcula l'àrea i el perímetre d’un triangle equilàter

de costat 4 m

6. Calcula l’àrea i el perímetre d’un triangle rectangle amb base 4 cm i

hipotenusa de 5 cm

7. Càlcula l’àrea i el perímetre d’un triangle de base 8 cm i altura 10 cm

Rombe
8. Calcula l'àrea i el perímetre d’un rombe amb diagonals de 30 cm i 16 cm. El

seu costat mesura 17 cm.

Trapezi
9. Calcula l'àrea i el perímetre d’un trapezi amb base major 10 cm, base menor

4 cm i altura 4 cm

10.Calcula l’àrea i el perímetre d’un trapezi de base major 5 cm, base menor 1,5

cm i altura 2 cm.

11. Calcula l'àrea i el perímetre d’un trapezi de base major 4 cm, base menor 2,4

cm i costat de 2 cm.

Polígons regulars

12.Calcula l’àrea i el perímetre d’un pentàgon de 8 m de costat i 6 m d’apotema.

13.Calcula l’àrea i el perímetre d’un hexàgon de 4 m de costat i 3,46 m

d’apotema.

14.Calcula l'àrea i el perímetre d’un hexàgon de 6 cm de costat i radi 9 cm.

Cercle
15.Calcula l’àrea i la longitud d’un cercle de 2 m de radi

16.Calcula l’àrea i la longitud d’un cercle de 6 m de diàmetre.

17.Calcula el radi i l’àrea d’un cercle de longitud igual a 25,12 cm
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Calcula l’àrea de les figures compostes :
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PROPORCIONALITAT NUMÈRICA

1. Per a cuinar una paella d'arròs per a 10 persones posam 1,5 kg d'arròs. Quina

quantitat d'arròs necessitarem si venen 6 persones més a menjar?.

2. Un grup de 30 obrers ha fet una obra en 30 dies, però s’hi afegeixen 6 treballadors

més. Quants dies tardaran en acabar l’obra?

3. Un pintor cobra 425 euros per 5 dies de feina. Quant cobrarà per 7 dies?

4. A una caixa hi caben 24 llibres de 5 cm d'amplària. Quants llibres de 3 cm d'amplària

hi cabran?.

5. Un rellotge s'ha endarrerit 18 minuts en sis dies. Quants minuts s'haurà endarrerit

d'aquí a nou dies?

6. Un pintor tarda 5 h en pintar 250 m2de paret. Quant tardarà si ha de pintar una paret

de 75 m2?

7. Per fer un treball 3 estudiants tarden 8 hores. Quantes hores tardaran 4 studiants a

fer el mateix treball?

8. Un ciclista a 40 km/h dóna una volta a un circuit en 30 minuts. Quina tindrà que ser

la seva velocitat per recórrer el mateix circuit en 25 minuts?

9. Vuit telers fabriquen certa quantitat de tela en 12 hores. Quant de temps tardaran a

fabricar la mateixa quantitat de tela si s’avarien dos telers?

10. Haig de pagar 12 € per un pastís que paguem entre tres persones. Quant hauré de

pagar si la Maria s’afegeix a la festa i també paga una part del pastís?

11. Una bicicleta que inicialment costava 300 €, l’he comprat a les rebaixes per

270 €. Quin tant per cent de descompte m’han aplicat?

12.Un empresari d'Inca té 20 treballadors que produeixen 400 parells de sabates

cada setmana. Està preparant una ampliació de la seva empresa per arribar a

produir 500 parells de sabates cada setmana, quants treballadors més ha de

contractar per assolir l'objectiu que s'ha proposat?
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13.A una classe de 32 alumnes, 20 van a dinar a fora de l'escola, quin

percentatge de nins es queda a dinar a l'escola?

14.A un anunci d'una coneguda marca d'electrodomèstics fan una oferta on

diuen que podem comprar un microones per 180 euros. Al llegir les

condicions de l'oferta, veiem que el preu no té l'IVA inclòs. Si aquest és un

increment del 21% sobre el preu original, quant hauré de pagar finalment per

a comprar el microones?

15.A una obra, 5 obrers fan feina 6 hores diàries i aconsegueixen construir una

paret amb dos dies. Un dels obrers s'ha posat malalt i no pot anar a fer feina.

Si tu fossis l'arquitecte tècnic responsable de l'obra, sabries dir quants dies

tardaran els obrers restants en construir una paret igual si treballen 7 hores i

mitja diàries?

16.Dotze obrers, treballant 8 hores diàries, acaben una feina en 25 dies. Quant

de temps tardaran en fer la mateixa feina si són 5 obrers treballant 10 hores ?

17.A una granja 100 gallines, durant 3 dies ponen 225 ous. Quants ous faran 60

gallines durant una setmana?

18.En unes rebaixes en què es fa un 25% de descompte, he comprat unes botes

per 66 €. Quin era el preu inicial?

19. Troba la distància real entre dos pobles separats 4 cm en un mapa amb aquesta
escala:

1 : 4.000.000

20. La distància real entre dues ciutats és de 450 km. Troba la distància que les separa

en un mapa dibuixat a escala 1 : 1.500.000

21. L’ombra que projecta un pare que fa 1,8 m d’alçada, a les 3 de l’horabaixa és de 2,1

m. Quina alçada té el fill si l’ombra que projecta és d’1,5 m?
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FUNCIONS:

1. Dibuixa una recta numèrica i representa a sobre d'ella els nombres següents:

3, -4, 6, 1, -1, 0, -8.

2. Dibuixa el gràfic cartesià dels punts que s'indiquen:

A (-3, -4) B (4, 2) C (-2, 6) D (3, -2)

3. Fes un gràfic amb cada una de les taules que hi ha a continuació:

x y

-2 3

-1 2

0 0

1 1

2 -2

3 -4

x -1 1 3 5 7

y 4 1 2 3 2

4. Forma una taula de valors a partir del gràfic:
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5. Dibuixa el gràfic corresponent a aquesta taula de valors. Valora si s’han d’unir
els punts o no i raona la teva tria.

x (temperatura
ºC)

y
(hores)

3 -2

4 0

5 1

6 3

6. Una entrada per a un partit de futbol costa 100 euros, quant costarà comprar

2, 3, 5 o 10 entrades?  Representa aquesta informació en un taula de valors i

fes un gràfic cartesià.

7. La taula a continuació mostra el lloc que ocupava el Mallorca a la lliga de

segona divisió en les primeres vuit jornades.

jornada 1 2 3 4 5 6 7 8

posició 10 9 5 7 9 12 6 4

a) Fes un gràfic amb aquesta informació.

b) Quina va ser la millor i la pitjor posició?

c) A quina jornada va recuperar més posicions?

d) Quina posició ocupava a la quarta jornada? A quina jornada anava cinquè?
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8. Contesta les preguntes interpretant aquest gràfic on l'eix x són els dies de la

setmana i l'eix vertical el nombre de patins venuts:

a) Quins dies no s'ha venut cap patí?

b) Quin dia es ven més o menys?

c) Quants patins s'han venut en total?

d) Quants patins es van vendre el dilluns i el dijous?
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La següent gràfica representa una sortida en autobús d’un grup d’estudiants de

Madrid a Cuenca:

a) indica quina és la variable dependent i quina és la variable independent.

b) A quina distància es troba Cuenca de Madrid? Quina distància han recorregut en

total?

c) Durant quant de temps  visiten Cuenca?

d) On feren més via, a l’anada o a la tornada? Per què?

e) A més de la visita, feren alguna aturada més? De quant de temps? Quin temps va

durar l’excursió?
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BLOC DE FÍSICA I QUÍMICA:

TRANSFORMACIÓ D'UNITATS

1. Transforma aquestes quantitats:

3000 mg a  kg

2,5 hg a  cg

45 cg a dag

6,3 kg a dg

400 g a  kg

2000 mg a  g

2. Transforma aquestes quantitats:

1 mm =             dm

1 km =              cm

1 m2=               mm2

1 cm2=             mm2

1 dam2=          mm2

1 dam =          cm

3. Expressa en metres:

a) 8,25 km =

b) 712 mm =

c) 6,32 hm =

d) 34 cm =

e) 0,063 km =

f) 25 km 3 hm 7 m =

g) 9 dam 6 m 8 dm 5 mm =

4. Expressa en m2:
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a) 0,743 km2 =

b) 95400 mm2 =

c) 5,32 hm2 =

d) 37 cm2 =

e) 8 ha =

f) 5 ha 20 a =

g) 4 km2 53 hm2 23 dm2 =

5. Expressa en m3:

a) 0,743 km3 =

b) 95400 mm3 =

c) 5,32 hm3 =

d) 457 cm3 =

e) 61 km3 =

f) 3 km3 52 hm3 8 m3 =

g) 40 l =

6. Expressa en l:

a) un dipòsit de gasoil per a una casa pot tenir una capacitat de 4 hl =

b) una llauna de refresc té una capacitat de 33 cl =

c) Una dosi típica de xarop sol ser de 5 ml =

7.  Expressa en hectograms:

a) 17 g =

b) 55 dag =

c) 73, 5 kg =

d) 350 g =

LA MATÈRIA I EL SEU ESTAT:

1. Indica si les afirmacions següents són vertaderes o falses:

a) les substàncies líquides tenen forma variable

b) les substàncies gasoses i líquides tenen forma constant

c) els sòlids i líquids es poden comprimir
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d) els líquids, a causa de la seva capacitat d’expandir-se,

tendeixen a ocupar el màxim volum possible

e) els sòlids són compressibles; la forma i el volum són variables

f) els líquids no tenen forma pròpia, raó per la qual adopten la forma del recipient que els

conté

g) els gasos tenen una petita compressibilitat

h) els sòlids no tenen forma pròpia

2. Indica si les següents propietats pertanyen a l’estat sòlid, líquid o gas

a) no poden canviar de forma

b) tendeixen a ocupar tot l’espai del recipient que els conté

c) s’expandeixen

d) no es comprimeixen

e) tenen forma variable i volum constant

5. Escriu, al costat de cada frase, si correspon a una substància en estat sòlid, líquid

o

gasós:

a) Les seves partícules tenen la màxima llibertat de moviment _____________________

b) Les forces d'atracció entre les partícules són dèbils ____________________________

c) Les partícules romanen en posicions fixes ___________________________________

6. A Sibèria i durant l’hivern s’assoleixen temperatures de prop de 50 °C sota zero. Podran

utilitzar-se termòmetres, el líquid termomètric del qual és el mercuri per a mesurar aquestes

temperatures? (punt de fusió del mercuri 234 k)

7. Omple els buits:

La matèria pot presentar-se en ________________ estats: Estat sòlid, líquid i gasós.

L’estat _________: s’aplica a substàncies que tenen una __________________ i un

volum _____________ . Són pràcticament ________________.

L’estat _________: s’aplica a substàncies que ____ tenen __________________ i el

seu _________ es manté constant. Són pràcticament _________________ .

21



L’estat _______: s’aplica a substàncies que ____ tenen

__________________ i

ocupen __________________ del recipient on es troben tancats. Aquesta propietat

s’anomena expansibilitat. Els gasos són compressibles.

8.  Completa el següent quadre escrivint SI o No, segons correspongui:
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