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1. Identifica els elements de la següent equació:

primer membre

segon membre 2x - 6 = 7x

incògnita o terme amb x

terme independent

2. Escriu dues equacions equivalents a aquesta equació i explica el procediment utilitzat.:

3 - x  = x

3. Resol les equacions següents:

a) 12 + x =  - 3

b) 25 + 6x = 5 + x

c) 8x - 5 = 4x + 3



d) 5 + 2x +9 = - (x+ 5)

e) 2x+3 = 1 + (5x + 13)

f) 3(2x + 5) = 4x - 9

4. Resol les equacions següents amb fraccions:

a) 2x = 6
3

b) =3𝑥
2

4
5 

c) =6 + 𝑥
2

2
3 



d) =3𝑥 − 6 
2

8𝑥 + 9
5 

5. Planteja l’equació dels enunciats següents i resol:

a) Si a  un nombre li sumes 5, això serà igual a 10:

b) La suma de dos nombres consecutius és igual a 5:

c) Un nombre que multiplicat per 6 dona 4:

d) Un nombre que en restar-lo de 11 és igual a 15:

6. Indica quines de les següents magnituds presenta relació de proporcionalitat directa o
inversa:

PROPORCIONALITAT
DIRECTA

PROPORCIONALITAT
INVERSA

El temps que triguem a
descarregar un arxiu i la
velocitat de la descàrrega.

El nombre de bitllets de
loteria que comprem i la
probabilitat d’obtenir premi.

El nombre de persones que
participa en un sorteig i la
probabilitat obtenir el premi.

Els quilograms de fruita que
comprem i els diners que cal



pagar-ne.

7. Una capsa de bombons conté 16 unitats i costa 6,40 €. Quin preu té un bombó?

8. Coneixem el següent tipus de canvi = 2.𝐸𝑈𝑅𝑂
𝐷𝑂𝐿𝐴𝑅

a) Quants dòlars són 10 euros?

b) Quants dòlars són 15 euros?

9. Expressa el següents percentatges en forma de fracció:

27% =

13% =

11% =

99% =



10. Calcula:

El 45% de 900

El 20% de 100

El 55% de 200

El 80% de 50

11. Amb les taronges que hi ha en un magatzem, si fem bosses de 3 kg, tindrem 440 bosses.
Quantes bosses tindrem si les fem de 5 kg?

12. El preu d’una motocicleta és de 1000 euros i la volem comprar. El venedor finalment, ens fa
una rebaixa del preu del 25%. Quant pagarem per la motocicleta?



13. El preu d’una taula és de 100 € més el 21% d’IVA? Quant costa en total la taula?

14.  Troba el segment x :



15. Calcula la hipotenusa:

16. Calcula l’angle que falta:

a) Triangle 1: A= 22º   B= 76º    C=?

b) Triangle 2: A= 30º     B= ?     C= 65º

17. A quina distància del punt A es troba el vaixell?



18. Calcula la longitud de l’arc i l’àrea del sector:

LONGITUD DE L’ARC:       12.71 CM

ÀREA DEL SECTOR:           44.47CM


