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IMPORTANT: No cal que s'imprimeixi aquest dossier. Les activitats s’han de fer en 
fulls quadriculats o en blanc, ON ÉS IMPRESCINDIBLE ESCRIURE-HI CADA PAS QUE 
FAS. No cal copiar els enunciats, però sí les operacions de l’enunciat a cada 
apartat. AQUELLES PERSONES QUE HAN DE FER L’EXAMEN DE RECUPERACIÓ DE 
SETEMBRE HAN D’ENTREGAR EL DOSSIER OBLIGATORIAMENT EL DIA DE 
L’EXAMEN, sinó no es podrà fer aquest examen extraordinari. 
 

Unitat 1-Nombres reals 
 

1. Indica el tipus de decimal i troba la fracció generatriu:  
a. 4,32  
b. 1,2933333...  
c. 15,44444...  
d. 18,391391391...  

e. 16,893  
f.  51,2676767...  
g. 2,6  
h. 3,41515151515... 

 
2. Indica quins dels següents nombres són irracionals. Raona la teva resposta:  

a. 3,472651...  
b. 15,283  

c. 9,13131313...  
d. 8,0394852124...  

 
3. Raona si les següents afirmacions són certes o falses.  

 
a. Tots els nombres racionals són reals. ......  
b. Tots els nombres reals són decimals. ......  
c. Tots els nombres decimals es poden expressar mitjançant fraccions. ......  
d. Totes les arrels quadrades són irracionals. ......  

 
4. Calcula l’oposat dels següents nombres:  

a.  3  
b. -5  

 

c. +√2 

d. 
3

5
 

 
5. Calcula l’invers dels nombres anteriors 

6. Indica quines de les següents operacions tenen com a resultat un nombre irracional o un nombre 
racional:  

a. 1 + √5 

b. √36 

c. 4√3 

d. 2 + √100 

e. 2√9 

7. Extreu factor comú de les següents expressions:  
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8. Representa gràficament a la recta real els següents intervals:  

 
 

9. Omple la següent taula:  

 
 

10. El Pau vol vendre un terreny que té al poble. Ell creu que feia 58 metres de llarg per 46 d’ample. El 
comprador va anar al registre de l’ajuntament i va veure que les mesures de del terreny eren 60 
metres de llarg i 45 d’ample.  
 

a. Calcula l’error absolut i l’error relatiu que ha fet el Pau amb les seves mesures.  
b. Si el metre quadrat val 35 €, calcula quin error hagués comès al vendre la finca amb les 

seves mesures:  

 
11. Al començament de curs van portar una pissarra nova que mesurava 2,3 metres d’ample, però la 

paret feia 2,15 metres. Quins errors han comès els de la fàbrica?  
 

 

Unitat 2-Potències i radicals 
 

12. Escriviu com a potència d'exponent fraccionari: 
 

 
 

13. . Escriviu com un radical: 
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14. . Simplifiqueu els següents radicals: 
 

 
15. Extraieu tots els factors possibles dels radicals següents: 

 

 
 

16. Introduïu dins del radical tots els factors possibles que s'hi trobin fora. 
 

 
 

17. Sumeu els següents radicals indicats 
 

 
18. Multipliqueu els radicals següents 

 

 
 

19. Racionalitzeu. 
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Unitat 3-Equacions i inequacions 
 
 

20. Relaciona cada equació amb les solucions: 
 

 
 

21. Resol les equacions següents: 
 

 
22. Resol les equacions de segon grau següents: 

 

 
 

23. Expressa cada enunciat com a inequació, com a interval i gràficament: 
 

a. Nombres més petits que 9 i més grans o iguals que 4. 
b. Nombres més petits o iguals que 10. 
c. Nombres més grans que −3 i més petits que 3. 
d. Nombres més grans o iguals que −6. 
e. Nombres més petits que −5 i més grans que −10. 
f. Nombres més grans que −8 i més petits o iguals que 0. 
g. Els anys que té una persona major d’edat. 
h. Els nombres de la matrícula d’un cotxe. 

 
24. Resol les inequacions següents: 
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25. Resol aquestes inequacions: 
 

 
 

26. Una parella amb els seus tres fills viatgen en tren. Si el bitllet d’adult val el doble que el de nen i el 
cost total dels bitllets és de 8,75 €, quant ha costat cada bitllet? 
 

27. El transport en taxi costa 2,50 € de baixada de bandera i 1,50 € per cada quilòmetre recorregut. Si 
en un trajecte hem pagat 13 €, quina distància hem fet? 

 
28. Un pelegrí camina a una velocitat que oscil·la entre 4 km/h i 6 km/h. Calcula entre quins valors es 

troba la distància que recorre al cap d’aquests períodes: 
 

a. 4 hores. 
b. 5 hores i mitja. 
c.  2 dies, si camina 7 hores diàries. 

 
29. Troba els nombres que compleixen que el seu triple menys 2 és més gran que el seu quàdruple 

menys 1. 
 

30. En dues empreses, A i B, hi ha una plaça de comercial vacant. A l’empresa A paguen de sou fix 300 
€, més 75 € per cada venda efectuada, i a l’empresa B paguen 125 € per cada venda, sense un sou 
fix. Quina empresa interessa més? 
 

 

Unitat 4-Sistemes d’equacions 
 

31. Raona si el punt (x,y) és solució del sistema: 

 
32. Resol gràficament els següents sistemes: 

 
33. Resol els següents sistemes d’equacions: 
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34. Resol per igualació 

 
35. En Pere té 335 € en bitllets de 5€ i de 10€; si en total té 52 bitllets, quants en té de cada classe? 

 
36. En un hotel hi ha 67 habitacions entre dobles i senzilles. Si el nombre total de llits és 92, quantes 

habitacions hi ha de cada tipus? 
 

37. En un parc d'atraccions pujar a la nòria costa 1 € i pujar a la muntanya russa 4 €. L'Anna puja un 
total de 13 vegades i gasta 16 €. Quantes vegades ha pujar a cada atracció?  

 
38. En un corral hi ha ovelles i gallines, en total 77 i si contem les potes obtenim 274 en total. Quantes 

ovelles i quantes gallines hi ha? 
 

 

Unitat 5-Proporcionalitat 
 

39. L’Alícia va pagar 30 € per 5 kg de peres. Quants quilos va comprar si va pagar 39 €?  
 

40. Un obrer guanya 280 € per 56 hores de feina. quant guanyarà si treballa 65 hores? 
 

41. Viatgem a un país llunyà la moneda del qual és el yin-zu. Si un yin-zu equival a 4 € . quants yin-zu 
ens donaran per 453 €?  

 
42. Un motorista tarda 4 hores en recórrer 276 km. Si manté una velocitat constant quant tardarà en 

recórrer 414 km? 
 

43.  En una oficina es gasten 525 fulls en 5 dies. Quants fulls es gastaran en 24 dies?  
 

44. Amb 59 kg de farina s’elaboren 118 kg de pa. Quants kg de farina es necessiten per fabricar 16 kg 
de pa?  

 
45. L’escala d’un mapa és 1:400000. La distància en el mapa de dues ciutats és de 4 cm. Quina distància 

les separa en la realitat?  
 

46. En elaborar unes postres per a dues persones es necessiten 120 kg d’arròs quant arròs necessitaràs 
si prepares postres per 3 persones? 

 
47. Una dissolució conté 176 gr. d’un compost químic per cada 0,8 litres d’aigua. Si s’han utilitzat 0,5 

litres d’aigua, quants grams del compost químic caldrà afegir?  
 

48. Si 10 paletes fan una construcció en 30 dies, quants se’n necessitaran per acabar el treball en 25 
dies?  
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49. Un grup de 43 alumnes fan un viatge d’estudis. Han de pagar l’autobús entre tots i totes, pagant 90 
€ per persona. D’altra banda les despeses totals d’allotjament són de 12427 €. Quin seria el preu 
total i el preu individual si fossin 46 persones?  

 
50. Per alimentar 11 pollastres durant 16 dies fan falta 88 quilos de pinso. Quants quilos de pinso 

caldran per alimentar 18 pollastres durant 8 dies?  
 

51. Si 10 obrers treballant 9 hores diàries tarden a fer un treball 7 dies, quants dies tardaran a fer el 
mateix treball 5 obrers treballant 6 hores diàries?  

52. Tres socis obren un negoci aportant 20000, 35000 i 50000 € respectivament. En acabar l’any 
obtenen uns beneficis de 4200 €. Com es repartiran aquests beneficis?  
 

53. Tres cambrers d’un bar es reparteixen 238 € de les propines d’un mes de forma inversament 
proporcional al nombre de dies que han faltat a la feina, que ha estat 1, 4 i 6 dies respectivament. 
Quant correspon a cada un?  

 
54. En el meu institut hi ha 450 estudiants. El nombre de noies representa el 52% del total. Quantes 

alumnes hi ha?  
 

55. El 28 % dels alumnes d’un institut ha aprovat totes les assignatures. Sabent que han aprovat 196 
persones. Quants alumnes hi ha a l’institut? 

 
56. El pressupost d’enguany d’una població ha estat de 1868500 €. Pel proper any s’augmentarà un 1,7 

%. Quin serà el nou pressupost?  
 

57. La població d’una localitat costera ha passat de 44500 a 61410 habitants. Quin % ha augmentat?  
 

58. Un bosc té 30900 arbres. En un incendi s’han cremat el 18 % dels arbres. Quants arbres queden?  
 

59. Després de repartir el 90 % de les ampolles que portava, un repartidor de llet torna al seu 
magatzem amb 27 ampolles. Quantes en portava en sortit? 
 

 
 

Unitat 6-Funcions elementals 
 

60. Digues quina de les següents gràfiques representa una funció. 
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61. Donada la gràfica següent, esbrina què es demana en cada cas. 

 
 

a. Períodes de temps en què augmenta el nombre d’espectadors. 
b. Períodes de temps en què disminueix el nombre d’espectadors. 
c. Any en què s’arriba al nombre més gran d’espectadors. 
d. Any en què hi ha el menor nombre d’espectadors. 

 
62. S’ha posat un sensor en un conill per a tenir-lo controlat al llarg del dia. La gràfica següent mostra 

els moviments que va fer l’animal ahir. Si suposem que el conill es trobava a les 3 hores al seu cau: 

 
a. Indica el moment en què hi va anar. 
b. Indica els intervals en què s’hi va acostar. 
c. Indica els intervals en què se’n va allunyar. 

 
 

63. Representa gràficament la funció afí f (x) = -2x + 3       
 

a. Quin és el seu pendent? I la seva ordenada a l’origen?       
b. Quins són els punts de tall amb els eixos?       
c. Quina és la imatge de -10? I la antiimatge de 1? 

 
64. La companyia de gas cobra una quota fixa mensual de 5,12 euros més 0,034 euros per 

quilovat/hora consumit. 
a. Troba la forma d’expressar l’import de la factura en funció de la quantitat de 

quilovats/hora consumits. 
b. Quin és l’import de la factura si es consumiran 280 quilovats/hora? 

 
Unitat 7-Estadística 

 
65. Quantes persones suposen una mostra del 5% d’una població de 20.000 habitants? I d’una de 1000 

habitants?  
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66. D’una població de 30000 individus s’han estudiat diverses característiques en 150 individus. Quin 
percentatge del total ha estat estudiat?  

 
67. Un veterinari estudia les següents característiques en una mostra d’animals d’una granja tipus 

d’animal, pes, color dels ulls, temperatura corporal, nombre de companys i metres quadrats per 
animal. 

  
68. Fes un recompte de les següents dades, un gràfic de sectors i un altre de barres. Indica l’angle de 

cada sector.  
a; b; c; a; c; c; d; c; d; b; d; a; d; a; b; b; c; c; a, a; b; a; b; d  

 
69.  Fes un recompte de les següents dades i un diagrama de barres amb polígon de freqüències  

 
3;3 ;1; 1; 3; 2; 3; 3; 2; 1; 3; 2; 2; 3; 1; 1; 4; 3; 2; 2; 4; 4; 3; 3 

 
70. Calcula la mitjana en cada cas:  

 
a. 14,16, 18  
b. 24, 26, 28, 26  
c. 1000, 1200, 1800, 2000  

71. Calcula la mitjana de les següents dades 
 

 3 ;3; 1; 3; 2; 3; 3; 2; 1; 3; 2; 2; 3; 1; 1; 4; 3; 2; 2; 4; 4; 3; 3  
 

72. Calcula la mitjana de les següents dades 
 
10; 1,5; 18; 20; 16; 1 ;9,5; 5,50; 15,5; 6,5; 4,5; 4; 8,5; 7,5; 1,5; 15; 13; 0; 20; 12,5; 7,5; 4,5; 14,5; 9  
 

73.  Determina la moda per a les dades  
 

3;3; 1; 1; 3; 2; 3; 3; 2; 1; 3; 2; 2; 3; 1; 1; 4; 3; 2; 2; 4; 4; 3, 3  
 

74.  Calcula la mediana, el primer i el segon quartil de les dades de l’exercici anterior.  
 

75. Calcula la desviació mitjana en cada cas:  
a. 14, 16, 18  
b. 34, 36, 38, 36  
c. 1000, 1200, 1800, 2000 

 
76. De cada milió de viatgers, quants corresponen a cada sector? 

 


