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Material recomanable per la prova Calculadora 

1.  
a. Què és la probabilitat? Posa’n exemples senzills. 

 
 
 
 
 
 

b. Explica i relaciona amb la probabilitat les següents paraules: impossible, 
segur, compatible, improbable. 

 
 
 
 
 
 
2. Tenim un dau de forma octaèdrica (un octàedre com saben tots els alumnes que han 

fet tercer d’ESO té vuit cares triangulars). Les seves vuit cares estan numerades de 
l’1 al 8. Calcula les següents probabilitats: 

a. P(parell) 
b. P(senar) 
c. P(múltiple de 3) 
d. P(major que 3) 
e. P(primer) 
f. P(menor o igual a 5) 
g. P(cara) 
h. P(parell o múltiple de 3) 

 
 
3. En Manolo, que et desitja també unes bones vacances, és una mica desordenat. Fins 

el punt que al seu armari hi té 7 mitjons verds, 4 mitjons grisos i 5 mitjons lil·la. Si 
un dia agafa a l’atzar dos mitjons, calcula  

a. l’arbre de probabilitats. 
b. Calcula la probabilitat que els dos mitjons siguin del mateix color. 
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1,5 punts 

1,5 punts 

 
qualificació 



 
4. Explica de forma raonada com es construeix un dau trucat. Explica també com s’ha 

de fer per a calcular la probabilitat que surti un 5 en un dau trucat.  
 
 
 
 
 
 
 
5. En una classe de 4t ESO, hi ha les següents 

dades: 
 
 

a. Quants alumnes hi ha en total? 
b. Quants nois hi ha? 
c. Quantes noies de la Penya? 
d. Calcular la probabilitat que a l’agafar a l’atzar una persona sigui un noi. 
e. Calcular la probabilitat que a l’agafar a l’atzar una noia sigui de la Penya. 
f. Calcular la probabilitat que a l’agafar a l’atzar algú de la penya, sigui una 

noia 
 
 
 
 
 
 
6. Respon a les següents preguntes: 

a. Quina és la probabilitat de treure un 3 en tirar un dau? 
b. Quina és la probabilitat de treure més d’un tres en tirar un dau? 
c. Quina és la probabilitat de treure un múltiple de 3 en tirar un dau? 
d. Què és el contrari a “treure un 3” en tirar un dau?  
e. Quina és la seva probabilitat? 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Planteja’t i resol un exercici d’aquest tema.  Es valora: 
a. L’originalitat. 
b. El redactat 
c. El plantejament. 
d. La resolució. 
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 FCB Penya Altres  

Noies 3 5 2  

Nois 3 4 3  
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