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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 dimecres 6 de setembre quan vingueu a fer l’examen de 
recuperació. El lliurareu al professor/a de Matemàtiques de 3r d’ESO. Aquest treball, 
juntament amb un resultat positiu de la prova escrita que fareu, permetran recuperar la 
matèria de 3r d’ESO.  

 

− 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 2017/18, 
i comptabilitzarà en l’apartat d’actitud i treball de la 1a avaluació. 
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Polinomis. 

Exercici 1: Donats els polinomis 373)( 234 −++−= xxxxxP , xxxxQ −+= 23 23)(  i 

72)( 2 +−= xxR , efectua les operacions següents: 

a) 3P(x)-2Q(x) 

b) Q(x)+4R(x) 

c) Q(x)·R(x) 

d) R(x)-Q(x) 

 

Exercici 2: Efectua aquestes divisions: 

a) ( ) ( )1:125347 22345 +−+−++ xxxxxx  

b) ( ) ( )1:8 2234 −−++ xxxxx  

 

Exercici 3: Factoritza els polinomis següents: 

a) 81023 −−− xxx  

b) 12832 23 −++− xxx  

c) xxx 27183 35 +−   

d) xxx 2510 23 +−  

 

Exercici 4: Efectua les divisions següents aplicant Ruffini i indica el quocient i el residu: 

a) ( ) ( )2:27 34 −+ xxx   

b) ( ) ( )4:92743 234 +−++− xxxxx   



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) 3(3x +1) – (x –1) = 6(x+10) 

d) 5(3-x) – 4(x+1) = -4x +1 
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h) �� 	 2� 	 3 � 0 

i) 2�� � � � 1 

j) 2�� 	 5� � 1 � 0 

k) �� 	 3�� 	 10� � 40 

 

Exercici 4:  Resol els següents sistemes d’equacions utilitzant el mètode que consideris 

més oportú: 

 



Exercici 5:  La suma de dos nombres és 48. Si un és la meitat de l’altre, quins nombres 

són? 

Exercici 6:  La Maria té 4 llibres menys que la Sara. Si la Maria n’hi dóna dos dels seus, 

la Sara en tindrà el triple. Quants llibres té cadascuna? 

Exercici 7:  Calcula un nombre el doble i el triple del qual sumin 10. 

Exercici 8: El gos de l’Àlex té 12 anys menys que ell. D’aquí a 4 anys, l’Àlex tindrà el 

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

Exercici 9:  Quina edat tinc ara si, d’aquí a dotze anys, tindré el triple de l’edat que 

tenia fa 6 anys? 

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

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

 



Proporcionalitat numèrica. 

 

Exercici 1 : El cotxe de la Marta consumeix 6,4 l de gasoil cada 100 km. Quants 

quilòmetres pot recórrer amb els 46 l que li caben al dipòsit? 

Exercici 2 : Per elaborar un pastís per quatre persones s’utilitzen 100g de farina, 50 g 

de sucre i 75 g de xocolata. Quina quantitat de cada ingredient necessitem per 7 

persones? 

Exercici 3 : Tenim pinso per alimentar 70 pollastres durant 20 dies, quants dies podrem 

alimentar 50 pollastres amb la mateixa quantitat de pinso? 

Exercici 4 : El Miquel triga 6 h a recórrer una distància a una velocitat de 95 Km/h. Si 

l’Anna triga 7,5 hores a recórrer la mateixa distància, a quina velocitat va? 

Exercici 5: Calcula la longitud d’una molla que, a l’estirar-la, augmenta la seva longitud 

un 20%  arribant a una mesura de 42cm. 

Exercici 6:  He pagat 9 € per una corretja que estava rebaixada un 20%. Quant costava 

la corretja abans de les rebaixes? 

Exercici 7 : Un producte costava, sense IVA, 34,52€, i l’han rebaixat un 15%. Sabent 

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

Exercici 8 : L’Ernest cobra de sou 1260 €. L’any vinent li augmentaran un 8% el sou, 

però li descomptaran un 3% per la seguretat social. Quin sou cobrarà? 

 

 



Successions. Progressions  

 

Exercici 1 : En una progressió aritmètica, el primer terme és 7 i la diferència és 3. 

Calcula el cinquè terme i la suma dels cinc primers termes. 

Exercici 2 : Calcula el terme general de les progressions aritmètiques següents: 

a) 4, 9, 14, 19,.. 

b) -4, -1, 2, 5, 8,... 

c) 23, 19, 15, 11,... 

Exercici 3 : En una progressió aritmètica, el quart terme és 12 i el setè terme és 21. 

Calcula el primer terme i la diferència. 

 Exercici 4 : Troba la raó d’aquestes progressions geomètriques 

a) 3, 6, 12, 24,... 

b) -4, 12, -36,... 

c) 1, -4, 16, -64,.. 

Exercici 5 : Una progressió geomètrica té terme general �� � 4 · 3
��� , calcula el 

primer terme i la suma dels 7 primers termes. 

Exercici 6 : En un pàrquing cobren 0,25 € per la primera hora d’aparcament, i per cada 

hora següent, el doble del que cobren l’hora anterior. Quant pagaran per 8 hores? 

Exercici 7 : Un senderista planifica la pujada al cim d’una muntanya. El primer dia fa 23 

km. Cada dia fa 2/3 de la distància  del dia anterior. Quants km fa el recorregut? 

Exercici 8 : Volem col·locar 8 files de cadires de manera que en la primera fila posarem 

5 cadires, i cadascuna de les files següents tindrà 3 cadires més que l’anterior. Quantes 

cadires col·locarem en total?  



Geometria. 

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

 

Exercici 2: Una torre produeix una ombra de 12 m. Quina és l’alçada 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 i l’àrea d’una habitació rectangular amb costats de 4m i 

5m. 

Exercici 4 : 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 5: Calcula l’àrea i el perímetre del següent trapezi: 

 

 

 

Exercici 6: Es volt tancar una plaça de bous de 30 m de radi. Quants metres de tanca 

haurem de comprar? 

Exercici 7:  Calcula l’alçada d’un edifici que fa una ombra de 15 m, si a la mateixa hora 

una persona de 1’65 m fa una ombra de 1’20 m. 

Exercici 8:  Les dimensions d’un dipòsit cilíndric d’aigua són 3m de radi i 2,25 m 

d’altura. Calcula l’àrea total del dipòsit. 

Exercici 9:  En un mapa la distància entre dues localitats és de 3’5 cm. Si l’escala del 

mapa és 1:40000, quina és la distància entre les dues localitats? 

Exercici 10:  Un camió de bombers se situa a 10 m d’un edifici, quant ha d’allargar 

l’escala per arribar a una alçada de 15 m? 

 Exercici 11:  La piràmide del Louvre a Paris mesura 21’64 m d’altura i la seva base 

quadrada 35’42 m de costat. Calcula l’apotema lateral i l’àrea de la piràmide. 

 



 


