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Si la teva edat és 12 anys, pensa:

Quina edat tindràs quan sigui el doble?  I el triple?  Quina edat tenies quan tenies la meitat d'anys?

Què passa si no coneixes l'edat d'una persona, però vols calcular el seu doble, el seu triple, ...? 

Podem dir que l'edat de la persona és x, i a partir d'allà referir totes les altres edats al nombre x.

1.  Expressa les quantitats següents referides a l'edat  x d'una persona:

a) El seu doble: 

b) L'anterior:

c) El seu triple:

d) El següent:

e) El seu quadrat:

f) La seva meitat:

g) El seu dècim:

h) El triple del quadrat:

i) La tercera part:

j) Els dos terços de x:

k) El doble de l'anterior:

l) El triple del següent:

m) La suma amb el següent:

n) El doble del següent:

o) La suma amb la seva meitat:

p) Un terç del seu anterior:

2. Tradueix a llenguatge algebraic les expressions següents escrites en llenguatge usual:

a) El doble d'un nombre: 

b) La meitat d'una edat més quatre anys:

c) El següent d'un nombre:

d) L'anterior a un nombre:

e) La quarta part del doble d'un nombre:

f) El següent d'un nombre més tres unitats:

g) L'anterior d'un nombre menys dotze unitats:

h) El doble d'un nombre més la seva meitat:

i) El triple d'un nombre menys la seva quarta part:

j) La tercera part d'un nombre més el doble d'aquest:

k) La meitat del següent d'un nombre menys quatre unitats:

l) La cinquena part del triple d'un nombre menys vuit unitats: 
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3. Intenta definir amb l'ajuda de la professora:

Llenguatge algebraic:

Expressió algebraica:

4. Completa:

    Un __________ és una expressió algebraica formada pel _______ d´un nombre (_______) i d'una 

lletra (______).  El _________d´un monomi és l´exponent de la lletra. 

5. Indica el coeficient, part literal i grau dels següents monomis: (Expresseu en forma de taula)

 5 x2, -3 x3,   - 34 x, x, - x,  3, -7, 8 x y,    6 x y3

6. Completa: Per sumar o restar monomis semblants es _______ o resten els __________ i es deixa 

la mateixa __________

7. Suma o resta els següents monomis:

a) 6 x + 7 x – 4 x =           b) 15 x2 - 8 x2 =

c) 7 a – 5 a + 3 a =                                                   d) 3 x – 5 x + 7 x = 

8. Elimina els parèntesi i simplifica:

a) 5 x – 2 + 3 x + 7 =

b) 6 x2 -  3 x2  + 4 x – 5 x =

c) 5 x – (3 x – 2) =

d) (1 – x) – (1 – 2 x) = 

e) (2 – 5 x) – (3 – 7 x) =

f) (5 x2 – 6 x + 7) – (4 x2 – 5 x + 6) =

9. Per multiplicar monomis es multipliquen els coeficients i les parts literals (sumant els graus)

    Per dividir _________     es _________    els _________ i les parts literals (_______ els graus)5. 

10. Redueix:

a) 3 x · 2 x =

b) 5 x · x2  =

c) 8 x : 4 x =

d) 6 x2 : 3 x = 

e) (x2 : x) · x =

f) x2 :  (x · x) =

g) [(4 x) · (3 x)] : (6 x2) =

h) (5 x) · [(6 x2) : (3 x)] =
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11. Redueix:

a) 3 a -  a =

b) 9 b + 7 b – 4 b = 

c) (8 a) · (3 a) =

d) (6 b) · (6 b2 ) =

12. El valor numèric d´una _____________ és el nombre que s´obté quan ____________ les lletres 

per nombres i realitzem les operacions indicades. 

13. Troba el valor numèric de les següents expressions algebraiques per als valors de x indicats:

a)  5 x – 3,  x = - 2

b)  x2 – 8 x + 15,  x = - 3

c)  3 a + 4,  a =  5 

d)  7 x + 3  x2,             x = 3

e)  7 x + 3  x2,             x = - 3

14. Completa:
Una equació  és una ___________________ que només és certa per a un determinat valor de la 
_______________.  
La ___________ de l'equació és la lletra que apareix a l'equació.    
A una equació hi podem identificar dos _______separats pel signe =.
A  una  equació  hi  podem identificar  els  _____________ que  són  els  sumands  que  formen  els 
_________. 
Un nombre és_____________ de l´equació si quan __________ la incògnita per aquest nombre, la 
igualtat es verifica. 

Es poden ___________ alguns __________ en els que es planteja una relació d'igualtat mitjançant 
equacions. Llavors cal:

1. Identificar la _____________.
2. Expressar mitjançant una equació la_________plantejada en l'enunciat.
3. Resoldre l'___________.
4. Comprovar si la ____________ de l'equació verifica les condicions de l'enunciat.
5. Indicar la _____________.

15. La suma de quatre nombres consecutius és 30. Quins són aquests nombres?

16. Si a un nombre li sumes 12, obtens 25. De quin nombre es tracta?

17. Si a un nombre li restes 10, hi obtens 20. Quin nombre és?
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18. Un nombre, x, i els seu següent, sumen 13. Quins són aquests nombres?

19. Cerca un nombre el doble del qual més tres unitats sigui igual al seu triple menys cinc unitats.

20.Un refresc i el seu envàs costen 0,4 €. Si el contingut val 7 vegades més que l’envàs.
      a) Quant costa l’envàs?            b) I el contingut?

21. En un rectangle de 232 cm de perímetre, la llargada és triple que l'amplada. Calcula les mides 
del rectangle.

22. En un triangle l'angle major té 60º més que el petit i el mitjà és el doble del petit. Troba la mida 
de cada angle.

23. Entre una mare i la seva filla tenen 53 anys. La mare té 25 anys més que la filla. Calcula l'edat 
de cada una.

24. Calcula el nombre natural que, sumat al següent, dóna 145.

25. Reparteix 680 € entre dues persones de manera que la segona es quedi el triple que la primera.

26.Cinc minuts abans de finalitzar un partit de futbol abandonen l'estadi la meitat dels espectadors, i 
dos  minuts  després  després  surt  la  tercera  part  de  la  resta,  quedan  200  persones.  Quantes 
persones hi havia a l'estadi?

27. Un cotxe i una rulot junts han costat 16250 euros. El cotxe val 8990 euros més que la rulot. 
Calcula el preu de cada vehicle. 

28. Entre dues basses contenen 78940 litres d'aigua. La gran en conté 10574 litres més que la petita. 
Quants litres conté cada una?

29. Entre tres germans pesen 100 kg. El gran pesa 42 kg i els altres dos pesen igual. Troba el pes de 
cada un dels germans petits.

30. En un triangle equilàter el perímetre val 57 cm. Quant mesuren els costats?
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