
PER REPASSAR (barreja de diverses proves i altres) 

1.Uns quants supermercats han decidit fer ofertes d’alguns articles. Relacioneu cadascuna 
de les ofertes següents amb el tant per cent de descompte corresponent. 
[1 punt: 0,25 punts per cada cas] 

 

2.En una cursa de muntanya, s’ha mesurat la velocitat de diversos participants. Sabent quin 
és el temps que ha tardat un d’ells a acabar la cursa, calculeu el temps que han tardat els 
altres. [1,5 punts: 0,5 punts per cada cas] 

 
 

3.Una plaça té la forma que mostra la figura següent: 
[1,5 punts: 0,5 punts per cada apartat] 

a) Calculeu quant mesura el costat c. 

b) Calculeu el perímetre de la plaça. 

c) Calculeu la superfície de la plaça. 

4.Una empresa d’empaquetament cobra 25 cèntims per cada caixa que fabrica més una 
quantitat fixa de 8 euros pel transport de les caixes. [1,5 punts: 0,5 punts per cada apartat] 

a) Empleneu la taula de valors següent posant-hi el preu final si el nombre total de 
caixes és 10, 20, 30, 35, 40 o 50. 

 

b) Representeu gràficament les dades de la taula de l’apartat a. 

 
c) Si x és el nombre de caixes fabricades i P és el preu final pagat, quina és la fórmula 

que relaciona P i x? 



5. Observeu el diagrama de sectors següent, que 
mostra els tipus de mascota que tenen les persones 
enquestades d’una ciutat determinada.  
[1,5 punts]  

 
Tenint en compte que han estat enquestades 700 
persones, empleneu la taula següent amb la 
freqüència absoluta i relativa per a cada tipus de 
mascota. 
 

 

6. Calcula el valor de x en cada cas .[1 punt] 

 

 
 
 
 
 
 
 

7. La densitat d’una substància és definida pel quocient entre la massa d’aquesta substància 
i el volum que ocupa: 

 
 

i es pot mesurar en grams per centímetre cúbic (g/cm3). Trobeu la densitat d’una substància 
que té una massa de 3,5 kg i ocupa un volum de 0,2 dm3.[1 punt] 

 
8. a) Com s’interpreta l’escala d’un mapa que és donada per mitjà de l’expressió 1:500? 

b) En un mapa d’escala 1:75 000 dues ciutats disten entre si 6 cm. Quants kilòmetres les 
separen en la realitat? 

c) Quants centímetres separen en un mapa d’escala 1:75 000 dues ciutats que disten 30 km 
l’una de l’altra? 

[1,5 punts, 0,5 per apartat] 

9. Un pot de pintura que té forma de prisma rectangular, i que mesura 10 cm d’amplària, 12 
cm de llargària i 15 cm d’alçària, costa 3 €, mentre que un altre amb forma cilíndrica, de 18 
cm de diàmetre i 20 cm d’alçària, val 5 €. Quin dels dos pots resulta més econòmic? 
Calculeu el preu per litre en cada cas. 
[1,5 punts] 

10.Un camp de forma rectangular té 16 m més de llargària que d’amplària. Si en total està 
delimitat per 96 m de tanca, calculeu les dimensions del camp (l’amplària i la llargària).  
[1,5 punts] 



11.A partir del diagrama de barres 
següent, que representa el nombre 
de germans que té un grup 
d’alumnes, trobeu la mitjana 
aritmètica, la mediana i la moda de 
la distribució.  
[1,5 punts] 

 

 

 

12.Una botiga de records ven peces de metacrilat. N’hi ha de dues mides. La petita fa 
6 × 4 × 3 cm i les mesures de la gran són el doble de les mesures de la petita. 
[1,5 punts: 0,25 punts per l’apartat a i b i 0,5 per l’apartat c i d] 

Calculeu: 
a) Quines són les mesures de les tres dimensions de la figura gran? 
b) Quin és el volum de cadascuna de les figures? 

c) Quantes figures de les petites caben dins de la capsa de les figures grans? 
d) Si la figura petita pesa 140 g, quin és el pes de la figura gran? 
 

13.Observeu la funció següent: 

 [1,5 punts: 1 punt per l’apartat a i 0,5 per l'apartat b] 

a) Completeu la taula de 

valors.  

b) Representeu gràficament 

la funció en el sistema de 

coordenades. 

 

 

 

 

14- Calcula la altura d’un obelisc que 

projecta una ombra de 13 metres quan 

una persona de 1'75 m projecta una 

ombra de 110 cm 

Quina és la distancia entre els punts A i B. 
[1 punt] 

 
 
 
 
 



15.Resoleu les equacions següents 
 [1 punt] 

 

16.Uns pantalons estaven marcats a 84 €, però amb el descompte només us han costat 63€. 
Quants diners us heu estalviat? Quin tant per cent de descompte us han fet? 
[1 punt] 

17. Tres solars mesuren 4 800 m2 de superfície entre tots tres. El segon fa el triple que el 
primer i el tercer mesura tant com els altres dos junts. Escriu una equació per resoldre el 
problema. Fes-la. Quant fa cada solar?  
[1,5 punts] 

18. Un botiguer ha comprat 40 kg de pomes a 1,60 €/kg i 80 kg a 2,20 €/kg i les vol vendre 
totes a un mateix preu sense guanyar-hi ni perdre-hi diners. A quin preu ha de vendre cada 
quilo de pomes? 
[1 punt] 

19.Cada DVD té un diàmetre exterior de 12 cm.  
Quina és la superfície per gravar cançons?  
 
Hi ha moltes botigues a Internet que venen música. En Roger 
ha trobat dues ofertes per descarregar-se cançons: 

OFERTA A: 12 euros d’inscripció i 0,50 euros per cançó 
OFERTA B: 1,10 euros per cançó 
Observa aquest gràfic que representa les dues ofertes per 
descarregar cançons. 
 

 
En Roger vol descarregar-se cançons. Quina és l’oferta més barata depenent del nombre 
de cançons descarregades? Justifica la resposta. 
 
Escriu l’equació corresponent a la funció de la segona oferta (OERTA B) 
[1,5 punts] 

Total punts del treball: 25 

Aconseguits:___________ 

Nota:_________________ 


