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1. Representa en el pla, els següents punts:

(0,3) (1,4) (-2,5) (2,-3) (0,0) (-4,0) (-5,5) (-1, -1)

2. Completa la taula de valors corresponent a la f(x) = 3x + 1

x -10 -5 -1 0 1 5 10

f(x)

punt
obtingut

3. Completa la taula de valors i dibuixa la gràfica de la funció: f(x) = x + 2

x -3 -2 -1 0 1 2 3

f(x)

punt
obtingut



Indica si el gràfic és creixent o decreixent?

4. Relaciona els gràfics amb els tipus de gràfics y conceptes:

a) Funció de proporcionalitat directa
b) Màxim



c) Mínim
d) Funció de proporcionalitat inversa
e) Funció afí
f) Indica dos punts de tall

5. Indica els punts de tall de la gràfica:

Punts de tall:

6. Completa la taula de valors i dibuixa la gràfica de la funció: f(x) = x/2

x -6 -4 -2 0 2 4 6

f(x)

punt
obtingut



Indica si el gràfic és creixent o decreixent:

Indica els punts de tall:

7. Escriu el nom dels elements d’aquest poliedre:

8. Calcula amb ajuda de la fórmula d’Euler:

a) Té 5 cares i 6 vèrtex:

b) Té 12 cares i 20 vèrtex:

9. Escriu el nom d’aquests poliedres segons el seu nombre de cares :



10. Classifica els poliedres en còncaus i convexos:

CONVEXOS CÒNCAUS

POLIEDDRE A

POLIEDRE B

POLIEDRE C

POLIEDRE D

POLIEDRE E

11.  Anomena el diferents elements d’aquest con:



12. Anomena els diferents elements de l’esfera:

13. Calcula l’àrea total d’aquest cilindre:

14. Calcula l’àrea total d’aquest con:

15. Expressa els volums següents en la unitat demanada:



a) 20 dm3 a cm3 =

b) 2 cm3 a mm3 =

c) 8 m3 a cm3 =

d) 11 mm3 a cm3 =

e) 90000000 mm3 a dm3 =

f) 1500 m3 a dm3 =

g) 20000 mm3 a dm3 =

h) 980000 mm3 a m3 =

i) 0’77 dm3 a mm3=

j) 0’8 mm3 a cm3 =



16. Hi ha una correspondència entre les unitats de volums i les de capacitats.

1 dm3 = 1 litre (L)

Calcula aquestes equivalències: (2’5 punts)

a) 1,25 m3 =                                    L

b) 440 cm3 =                                   L

c) 3 dm3 =                                       L

d) 3.1  mm3 =                                   L

17. Calcula el volum d’aquest bric: Recorda que el volum d’un ortoedre és igual a la

multiplicació de l’amplada per la llargada per l’altura.

18. Escriu les fórmules estudiades durant el tema:

ÀREES DE LES BASES

ÀREA DEL TRIANGLE

ÀREA DEL QUADRAT



ÀREA DEL RECTANGLE

ÀREA DE LA CIRCUMFERÈNCIA

FÓRMULES PER CALCULAR VOLUMS

VOLUM DEL PRISMA

VOLUM DEL CILINDRE

VOLUM DEL CON

VOLUM DE LA PIRÀMIDE

VOLUM DE LA ESFERA

19.Calcula el volum d’aquests prismes:



20. Calcula el volum d’aquest cilindre:

21. Calcula el volum d’aquesta piràmide quadrangular:



22.  Calcula el volum d’aquest con:

23. Calcula el volum d’una esfera:

24. Un cilindre fa 0,5 m d’altura i 0,3 m3 de volum.

a. Troba el radi i l’àrea de la base.


