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1 ESO

Nom i Cognoms:



NOMBRES NATURALS:

1) Expressa en forma de potència:

a) 21·21·21·21·21·21 =
b)100 =
c) 1·1·1=
d) 3·3=
e) 2·2·2·2=
 
2) Calcula:

a) 34 =
b) 23=
c) 110=
d) 42=
e) 26=
 
3) Aplica les propietats de les potències i expressa el resultat de les següents operacions:

a) 72·75 =

b) 1110: 115 =

c) (373)6 =

d)  29: (24:22) =

e)  (24·22)·23=

 
 
4)Escriu amb xifres els nombres que es llegeixen de la forma següent i a la inversa:

a) Sis-cents dos mil quatre-cents vuitanta.

b) Quatre-cents cinquanta-un mil dos-cents.

c) 72.527
 
d) 502.893
 
e) 12.670

 
5)Ordena de major a menor i col·loca el signe corresponent:
 
313.200 – 31.300 – 520.250 – 42.020 – 95.090 – 952.389
 
 
 
 

 



6) Trunca els valors següents a les centenes:

a) 32.876
b) 98.247
c) 5.555
d) 198
e) 1.235
 
 
 
7) Arrodoneix els valors següents a les centenes:

a) 32.876
b) 98.247
c) 5.555
d) 198
e) 1.235
 
 
 
8) Entre 6 amics es reparteixen un premi. Si a cadascú li toquen 41 €, i en sobren 4 €, quin
és el valor del premi?
 
 
 
 
 
 
 
 
9)  Una vaixella consta de 24 plats plans, 12 plats fondos, 12 plats petits i 3 plates. Quin 
és el preu de tota la vaixella si sabem que els plats plans valen 3 € la unitat, els fondos en 
valen 2 €, els petits valen 1€ i les plates costen 6€?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10) En Joan té 5 anys i el seu germà, en Pere, en té 3 més. Quants anys tenen entre tots 
dos?
 
 
 
 



11)  Operacions combinades:
 
A. 10 - 5 + 3 + 5 - 2 = 

 
 
 
 
 
 
 
B. 12 - 3 + (8 . 2) - (28 : 4) =

C. 20 - (30 : 5) + 6 - 10 + (4 . 2) =

D.  (14 : 2) - (12 : 3) + (2 . 3) =
 
 
 
  
 
 

DIVISIBILITAT:

1.- Escriu 10 múltiples del número 12:

2.- Busca tots els divisors dels següents números: 
Div (90) =
Div (18) =
Div (75) =
Div (150) =



3.- Descompon en factors primers els següents números i expressa’ls com a producte de 
factors:
a)240                              b)300                           c)165                                      d)735            

4.- Calcula el M.C.M. i el M.C.D. d’aquests números:
a) 32 i 40 b) 28 i 70 c) 60 i 80

5.- Completa:
a) El M.C.M. (15 i 4) és _________
b) El M.C.D. (15 i 17) és _________
c) El M.C.M. (60 i 30) és _________
d) El M.C.D. (18 i 9) és _________

9.- Escriu si és vertader (V) o fals (F) i raona la teva resposta (explica el per què):

a) El 5 és múltiple d’1.

b) Si 12 i 15 són múltiples de 3, la seva suma també serà múltiple de 3.



c) El 14 es divisor de 7.

d) Si sumem dos divisors de 18, el resultat també serà divisor de 18.

e) El producte de 10 per 15 serà múltiple de 5 i de 3.

10.- Relaciona cada nombre amb la seva descomposició:

11 2·3·52

40 2·52

50 3·7
60 2·13
26 23·5
45 11
12 32·5
21 22·3
150 22·3·5

FRACCIONS:

1. Digues tres situacions de la vida quotidiana en què utilitzem les fraccions.

2. Digues si les següents fraccions són pròpies (més petites que la unitat), impròpies 
(més grans que la unitat) o iguals a la unitat:

a) 16  
40

b) 10  
9

c) 7  
7



d) 2  
3

3. Comprova si les següents fraccions són equivalents. 

a) 13  49
7 i 21

b) 15  75
6 i 30

4. Què vol dir que dues fraccions són equivalents? Pots utilitzar dibuixos per explicar-
ho.

5. Fes dues fraccions per amplificació i dues per simplificació per cada fracció:

FRACCIÓ AMPLIFICACIÓ SIMPLIFICACIÓ

45
27

18
12

6. Són irreductibles aquestes fraccions? Justifica la teva resposta. Si no ho són, 
troba la fracció irreductible.

a) 25  
65

b) 24  
30



7. Ordena aquestes fraccions de més gran a més petita.

7 19 13 3
8 24 16 4

8. Realitza les següents operacions amb fraccions:

a) 3   x 2=
6    3

b) 5   : 8 =
2   3

c) 2   + 5 =
3    9

d) 1   x  4 + 3 x 8  - 2 =
3     5    2    6    4

e) 5   x  7 : 2  - 11 =
9     6   3    36



9. ⅙ ⅖En un partit de bàsquet en Ramon ha fet  part dels punts, en Joel  parts i en 
Roger la resta. Entre tots 3 han fet un total de 60 punts.

a) Quants punts ha fet en Roger? Expressa-ho en fracció i en punts.

b) Qui ha fet més punts? Justifica la teva resposta.

10. El dipòsit d’un camió conté 600 litres de gasoil. El dipòsit està ple en ¾ parts del 
total. Quants litres de gasoil hi ha en el dipòsit?

11. ⅖Un ciclista ha de recórrer 105 kms. El primer dia fa ⅓ del camí i el segon en fa . 
La resta, ho deixa per al tercer dia. Quants quilòmetres fa cada dia?

NOMBRES DECIMALS:

1. Explica amb les teves paraules què és un nombre decimal i què són les dècimes:

2. Posa dos exemples de situacions de la vida quotidiana en què fem servir nombres 
decimals:



3. Escriu les següents fraccions en forma decimal i digues si el resultat és un decimal 
exacte o un decimal periòdic.

A) 15   =
4

B) 124   =
33

4. Ordena de petit a gran utilitzant el signe matemàtic corresponent:

0,54;   0,054;   0,541;   0,504;   0,5042

5. Efectua les següents operacions fins a trobar el resultat exacte o periòdic: 

A) 3,78 x 0,1 =

B) 3,45 x 0,018 =

C) 636 : 100 =

D) 102,268 : 3,7 =



6. Calcula les següents operacions combinades:

A) 2,05 x (0,7 – 3,4 : 10) =

B) 4,50 : 2 + 3 x (7,92 – 5,62) =

C) 8,3 : 0,02 – 25 x 3,2 =

7. Un cotxe consumeix una mitjana de 4,2, litres de gasolina cada 100 kms. En el seu 
dipòsit hi caben 45 litres.

A) Quants quilòmetres podrà fer amb el dipòsit ple?

B) Si recorre 800 quilòmetres. Quants litres de gasolina quedaran al dipòsit?



8. La cistella del forner, buida pesa 8,5 kgs i carregada amb barres de quart de quilo 
pesa 18,750 kgs. Quantes barres hi ha a la cistella quan està carregada de barres?

9. S’han comprat 3,65 kgs de fruita a 1,40 €/kg. Quant s’ha de pagar?

10. Un dipòsit conté 124 litres de suc. Amb 57 litres s’omplen ampolles de 0,25 litres 
cadascuna i mab el que queda en el dipòsit s’omplen ampolles de 0,5 litres. Quantes 
ampolles s’omplen en total?

11. He comprat a la fruiteria mig quilo de taronges, un quilo de pomes, tres quarts de 
quilo de raïm, mig quilo de maduixes i un quart de quilo de cireres.

a) Quants quilograms pesa la compra?

b) A la setmana següent he comprat dos quilos de maduixes i 1 quilo de raïm. Els 
preus del supermercat es troben al següent quadre. Si pagues amb un bitllet de 10€, 
quants diners et tornaran?

Taronges: 1,90 €/kg Maduixes: 2,87 €/kg Cireres: 3,05 €/kg
Pomes: 1,25 €/kg Raïm: 2,36 €/kg



NOMBRES ENTERS:

1. Explica amb les teves paraules què són els nombres enters:

2. Posa dos exemples de situacions de la vida quotidiana en què fem servir nombres
enters:

3. Ordena de menor a major els nombres següents:
 (-14); (+5); (-16); (-20); (+2); (-5); 0; (-1)

4. Resol les següents operacions: 

 -6 - (+7) =

 -9 - (-24) =

 (-5) . (-8) =

 (-7) . (+4) =

 -12 - 9 =

 -24 + 15 =

 (-8) : (-4) =

 -9 + (-45) =

 (+12) : (-6) =

 (+6) . (+9) =

5. Resol les següents operacions indicant clarament tots els passos: 

+3 - (-2) + (-7) - (-4) + 3 - (+6) - (-8)=   

+4 - (+7) + (-6) - (-2) - (+3) - (-8) + (-5) =



6. Aquesta taula ens informa sobre les temperatures de les capitals europees el dia 9
de gener del 2006. La primera columna és la temperatura màxima i la segona columna és
la temperatura mínima. (Font: El Periódico de Catalunya, 10/1/2006).

a) Calcula la variació de temperatura de cada capital, en graus. Quina capital ha tingut la
màxima variació?

b) Quines ciutats han tingut una temperatura màxima per sota de zero graus?

7. La Cristina treballa de caixera en un supermercat. Cada dia aparca al soterrani -3,
després puja 8 pisos fins a la planta on treballa i després a l'hora d'esmorzar baixa 5 pisos
fins a la cafeteria. A quina planta està la cafeteria? Pots utilitzar esquemes o dibuixos.

8. El radar d'un avió que vola a una altura de 1370 m detecta un submarí navegant a -
350 m sota el nivell del mar. Quina distància separa l'avió del submarí?



9. A l'interior d'una cambra frigorífica la temperatura pot baixar 4ºC cada hora. Un dia
a les 8h del matí hi posem un tall de carn que està a 7ºC de temperatura. 

a) Quantes hores trigarà la temperatura a baixar des de 7ºC fins a -17ºC? 

b) A quina hora el tall de carn estarà a una temperatura de -17ºC?

10. Un repartidor guanya 36 euros al  dia,  però ha de pagar una mitjana de 5€ en
benzina i 10€ en reparacions del seu vehicle de repartiment. Si també guanya una mitjana
d'11€ cada dia  de  propina,  quant  de temps necessitarà  per  estalviar  1.600  €? Escriu
l’operació combinada que resol el problema, fes-la i anota la resposta. 

11. Un hotel té 36 habitacions que s'han de pintar cada any. De l'any passat van sobrar
4 llaunes de 8 litres de pintura. Si per a cada habitació es necessiten 6 litres de pintura,
quantes  llaunes  de  8  litres  s'haurà  de  comprar  per  a  aquest  any?  Escriu  l’operació
combinada que resol el problema, fes-la i anota la resposta.



12.- Per una parada passen tres línies d'autobús. De la línia A passa un autobús cada 10 
minuts; de la línia B un cada 12 minuts; de la línia C un cada 15 minuts. En aquest 
moment hi ha un autobús de cada línia a la parada. En quin moment, el màxim d'aviat 
possible, és a dir que t'hagis d'esperar el mínim possible, es tornarà a donar aquesta 
circumstància?

13.- Una planta embotelladora disposa de dos tancs, dels quals un conté 135 litres de 
taronjada i l’altre 250 litres de llimonada. Volen envasar els dos refrescos en garrafes 
iguals, el més grans possible. Quina capacitat han de tenir les garrafes? 

14.- Per fer una exhibició esportiva, les nenes i els nens d’una classe han de formar files 
de 8 i de 12 sense que en sobri ni en falti cap. Quin és el nombre mínim de nens i nenes 
que hi ha d’haver a la classe? Raona la teva resposta.

15.- Moviments d'una llibreta d'estalvis: ingressa 12 euros cada dia durant 5 dies i en treu
36 euros. En aquesta llibreta tenia 50 euros. Quants euros té ara?



INTRODUCCIÓ A L'ÀLGEBRA:

1. Explica amb les teves paraules què és el llenguatge algebraic i posa un exemple.

2. Anomenem  x  a  una  quantitat,  escriu  en  llenguatge  algebraic  les  expressions
següents:

a) El doble d’aquesta quantitat més 9.

b) Aquesta quantitat més 5.

c) 20 menys aquesta quantitat.

d) Quatre vegades aquesta quantitat menys 7.

e) La meitat d’aquesta quantitat més 8.

3. Digues el valor numèric de les expressions següents:

4. El costat llarg d’un rectangle mesura 6 cm més que el seu costat més petit. Troba el
valor dels costats sabent que el perímetre del rectangle és de 48 cm.



5.  L’Àngel té el triple d’edat que el seu fill Carles i entre tots dos sumen 52 anys.
Quina edat té cadascú?

6. Expressa algèbricament i resol l’equació resultant:
a) El producte de x per 3 és 15

b) La tercera part de x és 18.

c) La tercera part de 2x és 14.

d) Dos terços de x són 6.

e) El doble de x menys 3 és 43.

7. Si sumem 9 a un nombre i dividim el resultat entre 5, obtenim el mateix que si li
restem 9 i dividim el resultat entre 2. De quin nombre es tracta?

8. Resol les següents equacions:





9. Resol les següents equacions:

a)  4x-2= 2x+6                                            b)  2x+4+x-3= -x+9+3x

 

=  5


