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1. Què és un percentatge?

2. Expressa les quantitats següents en forma de fracció i nombre decimal:

17 %                                                43 %                      

90 %                                                  2 %

3. Calcula:

10% de 100 €  25% de 1000€ 50% de 200€

4. De 1300 persones enquestades, el 55 % són dones. Quantes dones hi ha?

5. Si un article que val 25 € puja el preu en un 10 %. Quant costarà l'article després?

6. Una cinta de música costa 11'35 €. Quant hauré de pagar si em fan una rebaixa del 40 %?

7. Compr uns pantalons i em  fan una rebaixa d'un 20 %. Quant hauré de pagar si el preu 

abans de la rebaixa era de 43 €?

8. Si 7 kg de taronges costen 3 €, calcula la raó entre el pes i el preu de les taronges. Quina és 

la raó entre el preu i el pes?

9. Dues magnituds són directament proporcionals si en augmentar una, l'altra ............... de la 

mateixa manera.

Dues magnituds són inversament proporcionals si en augmentar una, l'altra .................

10. Indica  si  les  següents  magnituds  són  directament  proporcionals  (D),  inversament 

proporcionals (I) o cap de les anteriors (CAP)

• Gasolina que consumeix un cotxe i quilòmetres que recorr.

• Obrers que fan una feina i temps que tarden per a fer-la.

• Pàgines que té un llibre i el seu preu.

• Nombre d’ovelles i pinso que mengen.

• Velocitat d’una moto i temps invertit a recórrer una distància.

• El temps que és oberta una aixeta i la quantitat d'aigua que en surt.

• El gruix d'un llibre i el seu preu.

• L'edat d'un nin i la seva alçada.

• La velocitat d'un cotxe i la distància que recorr en una hora.

Resolució de problemes amb magnituds directament proporcionals:

Reducció a la unitat

Veure que les dues magnituds són directament proporcionals.

Dividint, trobar el valor d'una de les dues magnituds que correspon a una unitat de l'altra.

Multiplicant es troba el valor demanat.
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 11. Una font dóna 54 litres d'aigua en 6 minuts. Quants litres d'aigua donarà en 20 minuts?  
 12. Per 12 litres d'oli hem pagat 45 euros. Quant em costaran 35 litres?  
 13. Si 25 llapis costen 2 €, quant costen 12 llapis?  
 14. Si tres quilos de taronges costen 3'6 €. Quant costen  5 kg?  
 15. Si 5 contes de la mateixa col·lecció ens han costat 20 €, calcula quant costaran 12 d'aquests 
contes.  
 
16. Per ensacar 280 kg de patates hem necessitat 6 sacs igulas. Calcula quin pes de patates hi haurà 
en 5 d'aquests sacs?  
 
17. La Rosa amb 3'75 euros ha comprat 3 tubs de cola que estaven d'oferta. Si la Maria en vol 
comprar 7 tubs, quant li costaran?  
 
18. Per 4 menús del dia s'han pagat 37'5 euros. Calcula el cost d'11 d'aquests menús.  
 19. Una premsa extreu 2 litres d'oli de cada 9 kg d'olives. Quants quilograms de les mateixes olives 
es necessiten per omplir una garrafa de 30 litres?  
 
20. Si compr 2 jerseis em costen 23 €. Quin preu tenen 5 jerseis?  
 

Els següents exercicis no són de proporcionalitat directa. Intenta pensar un mètode de reducció a 
la unitat per resoldre-los.  
 

21. Si 15 obrers tarden 35 dies a acabar una obra. Quants d’obrers es necessitarien per acabar l’obra 
en 21 dies? (Indica si és una proporcionalitat directa o inversa).  
 
22. Cinc obrers tarden 6 hores a contruir una tàpia, quant tardaran 2 obrers?  
 23. Si d'un libre llegeixo 9 pàgines diàries, tardaré 26 dies a acabar-lo. Si en llegís 13 pàgines 
diàries, quants dies em duraria la seva lectura?  
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24. En Proporci és brigada cuiner. Ha de preparar menjar per als oficials, ha de controlar les dietes 

alimentàries i ha de calcular bé els preus de tot el menjar. La cuina no és un lloc especial per fer 

matemàtiques,  però  veurem  que  la  feina  d’en  Proporci  té  molt  de  matemàtic.

Com aprofitar les receptes

Un diumenge, en Proporci llegeix una recepta per fer bunyols de poma a l'anís. Va pensar que seria 

bo de fer-la. Per tal de veure el que s'ha de comprar, llegeix els ingredients:

(Per a 4 persones)
 5 pomes
 1 copa d'anís
 2 cullerades de sucre
 2 dl de crema anglesa 

Per la pasta:
 3 dl d'aigua tèbia
 2 rovells d'ou
 5 g de llevat
 100 g de farina

Per fer la crema anglesa, es posen en una terrina 250 g de sucre llustre, una mica de sal i 8 rovells 

d'ou.  A  part,  es  bull  mig  litre  de  llet  amb  pela  de  llimona  i  vainilla.

S'obtindrà uns 30 dl aprox. de crema. 

En Proporci s'ho pensa i, per provar com surt, decideix fer-ho dimarts per obtenir-ne unes racions. 

Per tal de fer els càlculs, decideix fer una taula com la següent. Omple-la.

Ingredients pomes anís sucre crema ous oli farina

per  a 4 persones 5 (1 kg) 1 dl 15 g 2 dl 2 1/4 l 100 g

per  a 32 persones        

preu mercat 2 €/kg 4 €/l 1,2 €/kg - 2 €/dotzena 3,22 €/l 1,5 €/kg

per a 32 persones        

 

Per fi veu que els càlculs que ha de fer se simplifiquen si abans ha calculat el que correspon a 1 

persona. Ajuda'ls a fer-ho. Utilitza la calculadora.

Ingredients pomes anís sucre crema ous llevat farina

Per  a 4 persones 5 1 dl 15 g 2 dl 2 5 g 100 g

Per  a 1 persona        

Per a  25 persones        

Per  a 29 persones        

Observa les dades i analitza si sabent les quantitats per 4, per 1 i per 25, podríem saber fàcilment 

les quantitats per 29 sense fer multiplicacions. 
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25. Calculant calories

En Proporci té una taula de calories per cuidar la dieta alimentària del personal. Observa una part 

de la taula que ens servirà per alguns menjars força usuals.

Menjars calories Menjars calories
2 ous fregits 200 1 taronjada 77
1 got de llet 160 1 plàtan 80
2 talls de formatge 220 1 plat de macarrons 201
1 amanida 150 1 tall de vedella 200
1 ració de cereals 230 1/4 pollastre graella 185
1 plat de sopa 150 1 ració carn d'olla 220
1 tall de carn de porc 300 1 poma 70
1 torrada amb mantega 110 1 llesca de pa 55

Sabem que una persona necessita  usualment  2.800 calories diàries.  Prepara diversos àpats  que 

compleixin aquest requisit.

Al gràfic següent, hi podràs observar com es distribueixen les calories consumides per una persona 

en un dia segons els àpats. 

Procura esbrinar com s'han calculat els percentatges corresponents que hi ha en el gràfic.

Per trobar un element que falta en una relació proporcional, és important  

conèixer el tant per un (el que toca a un). S'obté en forma de fracció o 

divisió. De vegades les proporcions s'expressen en tant per cent (quant  

toca a 100). 

Cerca  altres  quadres  en  forma  de  pastís  que  indiquin  percentatges  i  es  refereixin  a  productes 

alimentaris. 




