
  

EXERCICIS:  

PRIMER TRIMESTRE  

 1-  Ordena  de  més  gran  a  més  petit  els  següents  números  

 12.034 – 124 – 11.456 - 3000 – 234 – 1330 – 1112 – 2567  

2- Escriu l’anterior i el posterior del números de l’exercici número 1.  

3- Escriu el miler anterior i el posterior dels següents números: 8340, 19.890, 34.678, 111, 

9898.  

4- Continua la sèrie:  12-20-28-36-...... els 10 següents  

5- L’Abril va comprar caramels per convidar als extraterrestres que els han visitat durant 

tot el curs. Compra: 

5 paquets de xiclets a 1 € cadascun, 7 paquets de caramels de xocolata a 2 € cadascun i 

4 paquets de caramels de llimona a 3 € cadascun. Quant es va gastar?  

6- La Núria va comprar estels voladors de molts colors i ho van pagar entre 5 ( tots 

companys de classe). Si es va gastar 245 €, quants diners van aportar cadascun d’ells?  

7- La Iratxe, l’Anna i la Dulce donen llapis i bolígrafs als extraterrestres. La Iratxe dona 100 

bolígrafs i l’Anna  30 més que la Iratxe i la Dulce dona 5 menys que l’Anna.  

Els extratrerrestres es reparteixen els bolígrafs entre 12 d’ells. Quant obté cadascun 

d’ells?  

8- Multiplica:  

3,66x10000  

1984,6113x100  

321x100  

60000x3000  

70000x400 

 9- Divideix:  

368:10000  

34,476:1000000  

6788,19:100000  

10- Els extraterrestres tenen pedretes rosades del seu planeta i les regalen als nois del Dalí. 

La Laia té 5 pedretes, la Marta 3 més que la Laia  i la Idoia té el doble de les que tenen 

la Laia i la Marta. Quantes pedres tenen entre totes tres. Expressa-ho com una operació 

combinada de nombres.  

11- Calcula:  

2-3x(211)+7x(8-3)=  

40-4x(8-6)-4x5+2x(8-5)=  

2·3-2·2+3·4-6·3+2·7=  

4·(2+4)-3·(2+2)+2.3=  

7: (3-2)-8: (8-4)+3·3 =  

12- La Micaela fa collarets i en fa uns de molt bonics que tenen 4 files de boletes. La primera 

fila té 1 boleta, la segona el doble que l’anterior, la tercera el doble de la segona i la 

quarta el doble que la tercera. Quantes boletes té la sisena fila?  

13- Trobes que l’exercici anterior té alguna cosa a veure amb les potències?  



14- Calcula:  

102    105    44    35      53 

10003  

15- De les 40 pedres rosades que tenia la Fàtima 3/5 parts eren petites.  

Quantes eren petites? Quantes no eren petites?  

16- També sabem que de les 40 pedretes 3/8 partes les havia aconseguit dels extraterrestres 

vermells i la resta dels extraterrestres blaus. Quantes havia aconseguit dels 

extraterrestres vermells i quantes dels extraterrestres blaus?  

17- Calcula: 5/8 de 80 i 3/5 de 500 

 

 18- Calcula:  

  
19- De les pedretes rosades d’en Pol 2/5 parts eren petites, 3/10 part eren mitjanes. La resta 

eren grans. Quina part de les pedretes eren petites i mitjanes? Quina part eren grans? 

Si en Pol tenia 100 pedretes quantes eren petites, quantes mitjanes i quantes grans? 

20- Un dia la Marta fa postals amb fotos dels extraterrestres. Va fer 48 postals. 1/6 parts 

eren petites, 1/12 parts eren mitjanes i la resta grans. Quants eren de cada classe? Quina 

fracció de total representen les grans? 

21- Troba x:  

  
22- Troba la fracció simplificada de:  

  

   ;      ;    ;    

23- Troba 5 fraccions equivalents a 3/6 

24 - Ordena de més gran a més petit:  

  
     25- Troba 6 fraccions equivalents a 50/100 

26- Troba 6 fraccions equivalents a ½. 

  
28- Expressa en forma de potència:  

5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5x5 

4x4x4x4x4x4x4 

3x3x3x3x3x3  

 



        29- Calcula:  

 20    32    53    64    52  

30-Digues quins d’aquests números son divisibles per tres:  

126,  265,   237,  459,  672  

31-Digue quins d’aquests números són divisibles per 5:    12,  60,  34,  55  

32-Escriu 4 divisors de 120 i 4 múltiples de 12  

33-Descomposa en factors primers: 50  150    180    550  

34- Calcula el mcd i el mcm de: 10, 20 i 40  

35- Calcula el mcd i el mcm de 150 i 200  

36- Els extraterrestres vermells van a l’Institut cada 8 dies, els blaus cada 4 i els verd cada  12. 

Cada quants dies es troben?   

37- Els extraterrestres estampats van a l’institut cada 12 dies i els grocs cada 15 dies. Cada quants 

dies es trobaran?  

38- En Raul té una pila de 200 pedretes petites i una pila de 250 pedretes mitjanes. Les vol posar 

en bossetes del mateix nombre de pedres sense que en sobri cap, tampoc les vol barrejar. 

De quantes pedres haurà de fer les bossetes?  

  


