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Operacions 

 
RECORDA: Si tenen el mateix signe, es sumen els nombres i es posa el signe que tenen 

     Si tenen signes diferents, es posa el signe del més gran i es resten els nombres 

 

1. Calcula: 

a) 8 + 9 =  g) 10 + 15=   m) 21 + 13=  r) (-8) + (-9)=  

b)(-1) + (-7)=   h) (-7) + (-9)=  n) 9 + (-15)=   s)12 + (-7)=   

c) (-18) + 17=  i) 21 – 13=   o)6 – 3=   t) 10 – 14= 

d) (+4)+(+5)=  j) (-2)+(-2)=  p) (+6)+(-9 ) = u) (-8)+(+4)= 

e) (+5)+(-5)=  k) (+4)-(+5)=  q) (-2)-(-2)=  v) (+6)-(-9)= 

f) (-8)-(+4)=  l) (+5)-(-5)= 

RECORDA LA REGLA DELS SIGNES:  

2. Calcula les multiplicacions següents: 

a) (+8)·(-3)=   b) (-12)·(-3)=  c) (+5)·(+6)=    d) (+18)·(-4)= 

e) (-5)·(-10)=   f) (-15)·(-5)=  g) (+6)·(+6)=    h) (-13)·(+2)=  

 

3. Calcula les divisions següents: 

a) (-8) : (+2) =   b) (- 25) : (+5) =  c) (+40) : (-4) = 

d) (-10) : (-2) =  e) (-12) : (+4) =  f) (+50) : (-10) = 

g) (-15) : (-5) =  h) (+225) : (-5) = 

 

4. Calcula les següents operacions combinades:  

a) (-3) + (-4) + (-2) + (-5)=    e) -(+2–3+5)+(-2+6–4+7)= 

b) (-6) + (-2) + (-5) – (-2)=    f) (-3+5+2+1)-(-8–4–9–5)= 

c) –7–13+(-11)-(+4)-1=    g) -(–5+6–3+6)+3-(+5–2+1)= 

d) 6-(-3)-(+6)+4-(-10)= 

 

 

 

 



5.  Calcula les següents multiplicacions i divisions: 

a) (+2)·(+6)=   d) (-3)·(-10)=  g) (-6)·(+7)=  i) (+5)·(-4)=  

b) (-23)·(-10):(-5) =  e) (-6):(+3)=  h) (+15):(-5)=  j) (-3):(+1)=  

c) (+200):(+10)=  f) (-7):(-7)·(+4)= 

 

6. Fes les següents operacions combinades: 

a) (–5)·4–5=     e) (-16):(–4)–(8–10)= 

b) (13–10)·(–13+10)=    f)  –3+2·(–1+7)–(–5+2)= 

c) –(-10-2):(-4-2) =    g) 5–(4+2·3)+4·(–2+6)= 

d) (–3):(–3)+2·(5–7·2)=   h) 5–3·2+(–3)·(-10)= 

 

7. Expressa amb llenguatge algebraic:  

a) El triple d’un nombre més 7   

b) El doble d’un nombre 

c) La tercera part d’un nombre 

d) La meitat d’un nombre 

e) La quarta part d’un nombre més dos 

f) Un nombre més 10 

g) Un nombre menys quatre 

h) Quaranta més un nombre menys dotze 

i) Un nombre més el doble de sis 

 

8. Calcula el valor numèric de les expressions següents en els valors que s’indica: 

a) 7x
3
 – 5x

2
 + 4x -3, si x = –2 

 

b) 4x
3
 - 3x

2
 – 5, si x = 3 

 

 

9. Redueix: 

a) 4x + 7x – 9x =     c) – 4a – 6a
2
 + 8a + a

2
 = 

b) 3a + 8b – 3b + 6a =    d) 5x – 4x
2
 + 3x

2
 – 18x

2
 = 

 


