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Indicacions generals. 

Heu de presentar els exercicis i els problemes resolts de manera clara i neta en un 
quadern o dossier. 

Els enunciats s’hauran de copiar en el quadern o dossier i tot seguit s’escriurà la resolució. 

Heu de presentar els càlculs i els raonaments, quan n’hi hagi, que us han portat a la 
solució dels exercicis i problemes. 

Els alumnes que cursareu 4rt d’ESO i heu de recuperar la matèria de 3r d’ESO, heu 
de presentar aquest treball el dijous 3 de setembre quan vingeu a fer l’examen de 
recuperació . El lliurareu al professor/a de Matemàtiques de 3r d’ESO. Aquest treball junt 
amb un resultat positiu de la prova escrita que fareu  permetran recuperar la matèria 
de 3r d’ESO.  

Els alumnes repetidors de 3r d’ESO haureu de presentar el treball a l’inici del curs 
2015/16 per afrontar amb garanties el curs. El resultat positiu del treball es 
comptabilitzarà en l’apartat d’actitud i treball de la 1a Avaluació. 

La resta d’alumnes que heu aprovat la matèria i cursareu 4rt d’ESO, és aconsellable que 
feu el treball de forma voluntària per tal de consolidar les competències que heu adquirit. 
El podreu presentar al professor/a de matemàtiques de 4rt d’ESO  a l’inici  del 
curs 2015/16, i comptabilitzarà en l’apartat d’actitud i treball de la 1a avaluació. 
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Departament d’Educació i Universitats 

INS La Talaia 



QUADERN D’ESTIU 

MATEMÀTIQUES  3R ESO 

GRUPS 3rA i 3rB 

Nombres Racional.  

Nombres Reals. 

Equacions de primer i segon grau. 

Sistemes d’equacions. 

Llocs geomètric.Figures planes. 

Funcions. 

Estadística. 



Nombres Racionals i Reals 

Exercici 1 

a) Classifica els següents nombres com naturals, enters, racionals o irracionals:

b) Representa sobre la recta els següents nombres:

Exercici 2 

a) Escriu en forma decimal:

b) Escriu en forma de fracció irreductible:

Exercici 3 : Calcula: 

Exercici 4 : Realitza les següents operacions amb fraccions: 



Exercici 5: Aplicant les propietats de les potències, simplifica: 

 

Exercici 6:   

a) Calcula i simplifica el resultat: 

 
b) Simplifica a una sola potencia: 

 

Exercici 7: En la compre que hem fet  avuí, ens hem gastat 3/5 dels diners que 

portavem en la fruiteria; 2/3 del que ens quedava, en la peixateria, i la resta, que eren 

7,2 €, en la panadería. Quants diners teniem al començament? 

Exercici 8 : Un producte costava, sense IVA, 34,52€, i l’han rebaixat un 15%. Sabent 

que l’IVA és del 7%, Quin será el seu peu final amb IVA? 

Exercici 9: Calcula la longitud d’un moll que a l’estirar-lo augmenta la seua longitud un 

20%  arribant a una mesura de 42cm. 

Exercici 10:  He pagat 9 € per una Corretja que estaba rebaixada un 20%. Quant 

costava la Corretja abans de les rebaixes? 

Exercici 11: Escriu el valor de k que fa certes les següents expressions: 

 

Exercici 12:  Calcula quan sigui posible (indicar perquè no és possible): 

 

  



Equacions de primer i segon grau. Sistemes d’equacions. 

 

Exercici 1:. Comprova si les solucions que se’t donen són les correctes per a les 
equacions indicades: 
a) 5x + 2 = 3x  + 26,        x= 12 
b) 6x +3 = x  -34,             x= 3 
c) 6x + 25 =12x + 85       x= -10   
 
Exercici 2:  Resol les següents equacions: 

a) 2x +1 = 15 
b) x + 3 = 12 
c) x + (x +1) = 30 

2 3 
d)  (x+4)  = 2x - 8       

Exercici 3:  Resol les següents equacions: 

a) 2x + 2 = x-2 
b) 2x +3 –3x = 12 –2x –18 
c) 3x –30 = x+8 
d) 17x – 35= 13x – 19 

 

Exercici 4: Resol les següents equacions: 

a) 3(3x +1) – (x –1) = 6(x+10) 
b) 5(3-x) – 4(x+1) = -4x +1 
c) (x-1)  = (x-2) + (x-3) 
        2           3           4 

Activitat 5:  Resol les següents equacions: 

 

 



Exercici 6: Resol les següents equacions de segon grau: 

 

Exercici 7:  Resol les següents equacions: 

 

Exercici 8: Resol els següents sistemes per els quatre mètodes estudiats, tot 

comprovant que surt el mateix resutat: 

 

Exercici 9:  Resol els següents sistemes d’equacions utilitzant el mètode que consideres 

més oportú: 

 

 

 



Exercici 10: Troba tres nombres pars consecutius, sabent que sumen 12 . 

 

Exercici 11:  La suma de dos nombres és 48. Si un és la meitat que l’altre, quins 

nombres són? 

 

Exercici 12:  La Maria té 4 tebeos menys que la Sara. Si la Maria li’n dóna dos dels seus, 

la Sara en tindrà el triple que ella. Quants tebeos té cadascuna? 

 

Exercici 13:  Calcula un nombre el doble i el triple del qual sumin 10. 

 

Exercici 14: El gos de l’Àlex té 12 anys menys que ell. D’aquí 4 anys, l’Âlex tindrà el 

triple de l’edat del seu gos. Quines edats tenen tots dos ara? 

 

Exercici 15:  Quina edat tinc ara si d’aquí a dotze anys tindré el triple de l’edat que 

tenia fa 6 anys? 

 

Exercici 16:  Un terreny rectangular té una superfície de 1.739m2 i fa 10 m més de 

llargada que d’amplada. Calcula’n les dimensions. 

 

  



Llocs Geomètrics. Figures planes. 

Exercici 1:  Quants metres mesura la diagonal del camp de futbol? 

 

Exercici 2: Una torre produeix una ombra de 12 m. Quina és l’alçària de la torre sabent 

que la distància des del punt més alt de la torre fins a l’extrem de l’ombra és de 37 m? 

 

Exercici 3: Calcula el perímetre d’una habitació rectangular amb costats de 4m i 5m. 

 

Exercici 4 : Determina l’àrea d’un rectangle de 3 m de base i 2 m d’altura. 

 

Exercici 5: Calcula l’àrea i el perímetre del terra d’una habitació rectangular amb 

costats de 3 m i 7 m. 

 

Exercici 6 : Calcula l’àrea i el perímetre de les següents figures: 

a) Un pentàgon regular amb les següents mesures: 

 
b) Un quadrat de 120 m de costat. 

c) Un hexàgon de costat 6 cm i apotema 5’19 cm. 



d) El següent trangle: 

 

 

e) El següent hexàgon regular: 

 

 

Exercici 7: Calcula l’àrea i el perímetre d’un triangle equilàter de 12 cm de costat. 

 

Exercici 8: Calcula l’àrea i el perímetre del següent trapezi: 

 

 

 

Exercici 9: Es volt tancar una plaça de bous de 30 m de radi. Quants metres de tanca 

haurem de comprar? 

 

 



Exercici 10: Calcula l’àrea de la part gris de la següent figura: 

 

 

Exercici 11: Observa la següent figura i contesta: 

a) Quina figura és 

b) La seua base mesura 7 cm i l’altura 4 cm. Nombra-les. 

c) Calcula l’àrea. 

d) Taça la diagonal AD. Quines figures s’han format? Calcula la seua área. 

 

Exercici 12: Calcula l’àrea d’un trapezi circular de 120 cm i 6 cm de radis i 270º 

d’amplitud. 

Exercici 13:  Calcula l’àrea d’un sector circular de 60 º d’amplitud. 

Exercici 14:  Calcula l’àrea d’aquests trapezis isósceles: 

a)                   10 cm 

 3 cm 

 6 cm 

b)  

4,13 m 

                                            7 m  

  

3,5 m 



Funcions 

Exercici 1: Expressa, per mitjà d’un enunciat, les funcions següents: 

a) Y = 2x – 1 

b) Y = -x + 3 

Exercici 2: Troba l’expressió algebraica de la funció que associa a cada nombre: 

a) El seu triple.  c) El seu doble més 5. 

b) El seu quadrat.  d) La seua meitat. 

Exercici 3: Donada la funció que associa a cada nombre la seua quarta part més tres: 

a) Escriu-ne l’expressió algebraica. 

b) Calcula f(8), f(-4) i f(10). 

Exercici 4 : Troba una taula de valors per a les funcions següents. Expresa-les amb un 

enunciat i fes-ne la representació gràfica: 

a) Y = x + 2  e) y = -3x + 1 

b) Y = 2x + 3  f) y = x2 + 1 

c) Y = x2  g) y = 4x - 4 

d) Y =  x2 + x  h) y = -x 

Exercici 5: Un venedor de mobles té un sou fix de 480 € i, per cada moble venut cobra 

10 € de comissió. Dibuixa la gràfica que expressa el guany en funció del nombre de 

mobles venuts. 

Exercici 6 : Donades les funcions:  y = -x + 3   i    y = x2  : 

a) Forma les taules de valors. 

b) Representa les funcions. 

c) Estidia’n la continuïtat. 

Exercici 7:  Donada la funció que associa  a cada nombre real el seu triple menys 6, 

troba: 

a) L’expressió algebraica. 

b) El domini, el recorregut i la gràfica. 

Exercici 8: Representa les funcions següents i troba els punts de tall amb els eixos. 

a) Y = 3x – 6 c) y = -2x 

b) Y = x + 1 d) y = x2 – 2 

Exercici 9 :  La funció y = x2 – 5x + 6, en quins punts talla els eixos? 



Exercici 10: Dibuixa la gràfica d’una funció que sigui creixent en els intervals (0,3) i (6,8) 

i decreixent en (3,6) i (8,10). 

Exercici 11: Aquesta gràfica representa el canvi de pes de Julià al llarg dels darrers dos 

anys: 

 

a) Quin és el domini de definició? 

b) Quines variables intervenen? 

c) Quin era el pes de Julià l’1 de gener del 2003? 

d) En quin mes es va posar a règim? 

e) Quants quilos va engreixar en Nadal del 2003? 

f) En quin mes es va operar i va perdre 3 quilos? 

Exercici 12: La següent gràfica mostra l’evolució de la población en un cert lloc: 

 

 

a) Quin domini de definició hem considerat? 

b) En quin moment la población va ser máxima? Quin va ser eixe màxim? 

c) En quin momento la población va ser mínima? Quin va ser eixe mínim? 

 



Exercici 13: La següent gràfica recull l’evolució de la temperatura d’una vivenda 

familiar, al llarg d’un dia d’hivern: 

 

a) Quin és el domini de definició? 

b) A quina hora del dia la temperatura és mínima?  I màxima?  Digues en cada cas 

el valor que prenen. 

c) En quins intervals creix la funció?  En quins decreix? 

d) Diguen en quin moment del dia la temperatura roman constant. 

 Exercici 14: De la següent gràfica, identifica: 

a) Domini de la funció. 

b) Intervals de ceixement i decreixement. 

c) Màxims i mínims. 

 

  



Estadística 

Exercici 1: Volem fer un estudi estadístic del número que calcen els alumnes de 2n 

ESO d’un institut: 

a) Quina seria la población? 

b) Tria una mostra. Quina grandaria té? 

Exercici 2: Determina si les següents variables estadístiques són qualitatives o 

quatitatives: 

a) Any de naixement.    e)Estat civil. 

b) Color dels cabells.    f)Perímetre de la cintura. 

c) Professió d’una persona.   g)Nombre de vegades que plou. 

d) Perímetre cranial.    h)Color dels ulls. 

 

Exercici 3: Posa dos exemples de variables estadístiques quantitatives discretes i 

dos de contínues. 

 

Exercici 4 : Els ous es clasifiquen atenent el seu pes màxim. Hem pesat 30 ous i 

hem obtés els següents resultats en grams: 

 

a) Realitza una taula de freqüències repartint les dades en els següents intervals: 

 
b) Representa la distribució amb un gràfic adequat. 

 

Exercici 5: Es pregunta a un grup de persones pel nombre de visites al dentista en 

el darrer any. Les respostes es recullen en le següent taula: 

 

a) Calcula la mitjana. 

b) Quina és la moda? 

c) Quin percentatge de persones visiten al dentista un nombre de vegades major 

de la mitjana? 



Exercici 6:  

a) Fes una taula de freqüències que reflecteixi el nombre de vegades que apareix 

repetida cadascuna de les vocals d’aquesta frase: 

“ La felicitat no consisteix en tenir sempre el que es vol, si no en voler sempre 

el que es té,” 

b) Representa gràficament la distribució anterior. 

 

 

Exercici 7: En una cursa popular, el temps (en minuts) que han fet els corredors es 

reflecteix en la següent taula: 

 

a) Calcula el temps mitjà utilitzat pels corredors. 

b) Quin tant per cent dels corredors estnn per sota de la mitjana? 

 

Exercici 8: En pregunta a 30 parelles pel nombre de fills que desitjaven tenir, hem 

obtés aquestes respostes: 

 

a) Resumeix aquesta información en una taula de freqüències. 

b) Representa gràficament la distribució. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Exercici 9:  Dimecres passat, la directiva d’un club esportiu va comptar, 

aproximadament en fraccions de mitja hora, el nombre d’hores que els socis van 

utilizar les inatal·lacions. 

A partir de les dades recollides s’ha fet el gràfic següent: 

 

 

a) Quants socis van utilizar les instal·lacions dimecres passat? 

b) Quants socis van utilizar les instal·lacions 2 hores o més? 

c) Quin percentatge de socis van utilizar les inatal·lacions exactament 1 hora i 

mitja? 

d) Quina és la moda del nombre d’ús de les instal·lacions? 
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