
Generalitat de Catalunya
Institut d’Educació Secundària i
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1. (a) Omple la taula següent, en què es representen magnituds directament propor-
cionals. Quin és el valor de la constant de proporcionalitat?

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
9

- Càlcul i valor de la constant de proporcionalitat = . . .

(b) Calcula:

i. El 99% de 990.

ii. El 50% de 344.

Puntuació: 1 punt cada apartat. Total: 2 punts

2. S’han posat 24 boles en un arbre de nadal; 18 boles són platejades i la resta,
daurades. Contesta:

(a) La raó entre el nombre de boles platejades i el nombre de daurades és . . .

(b) La raó entre el nombre de boles platejades i el del nombre total de l’arbre és
. . .

Puntuació: cada apartat val 0.5 punts. Total: 1 punt

3. Busca el terme que falta en les proporcions següents:

(a)
32

15
=

896

x
⇒ x = . . .

(b)
8

40
=

x

128
⇒ x = . . .

Puntuació: 0.5 punts cada apartat. Total: 1 punt
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4. Una màquina etiqueta 1500 ampolles en 5 min. Quantes ampolles etiquetarà en 1
hora? Quant de temps trigarà a etiquetar 12000 ampolles?

Puntuació: 2 punts

5. En un institut hi ha 550 alumnes nois i 445 alumnes noies. En total voten en les
eleccions per als representants del consell escolar 652 alumnes. Quin percentatge
de l’alumnat del centre ha votat? Quin percentatge no ha votat?

Puntuació: 2 punts

6. En una botiga fan un 15% de descompte de rebaixa en tots els articles.

(a) Quant costa rebaixat un ordinador que sense descompte costa 1260 e?

(b) El preu amb descompte d’una pantalla d’ordinador és 276.65 e. Quant costava
abans de ser rebaixada? Quants diners s’estalvien gràcies al descompte?

Puntuació: Cada apartat val 1 punt. Total: 2 punts

7. En comprar una nevera de 400 e (sense IVA), el venedor ens fa un descompte
del 15%. A la quantitat resultant s’hi ha d’afegir el 16% de l’impost. Quant val
finalment la nevera?

Puntuació: 2 punts
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8. A en Llúıs li augmenten el sou un 5%. Quin tant per cent del sou anterior començarà
a cobrar amb l’augment? Encercla la resposta correcta.

• 95% • 100% • 105% • 5%

Puntuació: 1 punt

9. Suposem que l’edat mitjana d’una persona és de 80 anys. En quin moment una
persona ha superat el 70% de la seva vida? Puntuació: 1 punt

10. Un llibre té 550 pàgines. Porto llegides 138 pàgines. Quin tant per cent del llibre
ja he llegit? Puntuació: 1 punt
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