
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTES UNITAT 1 TOT ÉS QUÍMICA 

1.- La relació entre la massa d’una substància i el volum que ocupa és la ______________        

2.- L’element que s’utilitza per fer filaments en les bombetes és el _____________ 

3.- Quan un metall té la capacitat de deformar-se en fils diem que és _____________                     

4.- Quan un metall té la capacitat de deformar-se en làmines diem que és ____________              

5.- La industria que  recupera els metalls a partir dels minerals s’anomena _________________ 

6.- Els metalls que podem trobar a la natura en estat pur es diuen ____________ o ___________  

7.- Quin element s’extreu de la bauxita ______________ 

8.- El mercuri s’extreu de ________________ 

9.- El coure s’extreu de ________________ 

10.- Tractar un material per tal de recuperar les seves propietats originals  i tornar a donar-li les 

mateixes  aplicacions  és __________________  el material. 

11.- Canviar les propietats dels materials mitjançant l’ús de les mans o de maquinària senzilla és 

____________________  

12.- La mescla d’un metall amb un altre metall o no metall és un __________________ 

13.- L’aliatge amb el qual es fan els imants és el _________________ 

14.- L’aliatge de coure i  zinc és el ______________ 

15.- El bronze és un aliatge de coure i  _____________  

16.- L’aliatge  de ferro i carboni és  ______________ 

17.- Les estructures gegants obtingudes per la unió de moltes unitats petites s’anomenen 

____________ . Cadascuna d’aquestes unitats petites s’anomena ______________ 

18.- El raió va ser descobert per ________________. 

19.- El raió és una fibra semblant a la _____________ 

20.- De quina part del vegetal s’extreu l’espart? ______________ 

21.- Quina fibra d’origen mineral està prohibida per la seva toxicitat?  ______________ 

22.- Quin és l’origen del tergal?  _________________ 

23.- Els polímers que quan s’escalfen s’estoven i quan es refreden recuperen les seves propietats 

originals s’anomenen _________________. 

24.- Els polímers que un cop se’ls ha donat una forma, aquesta no es pot canviar són els 

____________.  

 



ACTIVITATS UNITAT 2 

1.- .-  Els protons són les partícules fosques del nucli i elsneutrons són les clares.  

 

3.- Si un àtom és eléctricament neutre, quina relació hi ha entre el nombre de protons i d´electrons? 

4.- De l´ió positiu amb Z=3 i A=7 digues quina quantitat d´electrons, protons i neutrons té? 

5.-Tenim 1 Kg de Ra. Calcula quant de temps es necessita per tal que aquest Kg es redueixi a 250 g a 

causa de la desintegració, sabent que el t1/2 és de 1620 anys. 

6.- Determina el nombre atòmic i el nombre màssic dels següents àtoms: 

 a) un catió amb una càrrega positiva, 12 electrons i 11 neutrons. 

b) un anió amb dues càrregues negatives, 23 electrons i 25 neutrons. 

7.- Justifica per què el C-14 és especialmente útil per datar objectes antics, i no, per  exemple, el Po-214 

sabent que els t1/2 són 5730 anys i 1,5·10-4segons respectivament. 

8.- Digues tres propietats dels elements metàl·lics i tres dels elements no metàl·lics. 

9.- Explica en què consisteix la fissió i la fussió nuclear.  

10.- Explica el procés de generació d´energia elèctrica que té lloc a una central nuclear. 

11.- Explica el procés de tractament dels residus nuclears. 

12.- De la llista següent indiqueu quins elements són metalls, quins no metalls, quins semimetalls i 

quins són gasos nobles: carboni, clor, coure, crom, sofre, sodi, silici, heli, hidrogen, argó, argent, 

alumini, fòsfor, antimoni, fluor, or, oxigen, níquel, nitrogen, plom, silici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.- Complete the table: 

 

 

 

 

 



PREGUNTES UNITAT 3  Com és la matèria? 

 

1.- Com es classifica la matèria? 

2.- Què és una substància pura? 

3- Com es classifiquen les substàncies pures? 

4.-  Indica quines de les substàncies següents són pures: aigua mineral, coure, oli, sal, salsa de 

tomàquet i sucre. 

5.- Un diamant està format per milions d’____________   de ____________. El considerarem un 

element, un compost o una mescla? Per què? 

6.- El nitrogen i l’oxigen són els componenents principals de l’aire. Quin tipus de matèria és el 

nitrogen? I l’oxigen? i l’aire? 

7.- L’àcid nítric, HNO3, és un element o un compost? I el clor, Cl2? 

8.-Com s’anomenen les propietats que serveixen per identificar substàncies? 

______________________Posa`n tres exemples. 

10.- Els següents models moleculars corresponen al sofre, clor i coure, identifica-les: 

 

 



11.- Com comprovaries si l’aigua de l’aixeta és una substància pura o una mescla? 

12.-Indica si els següents diagrames representen substàncies pures o mescles (els àtoms 

estan representats per esferes diferents quan es tracta de diferent tipus d’àtoms):  
 

 

A:    B:    C:    

D:     E: 

13.-. A partir de cada afirmació, indica si les substàncies involucrades són substàncies pures 

o mescles.  
 

a) Un líquid del qual s’obtenen dos gasos diferents quan es fa una reacció química.  

 

b) Un pols grisós d’aspecte homogeni en què algunes partícules són atretes per un imant, i 

unes altres, no.  

 

c) Un líquid en què, en evaporar-se l’aigua, queden uns cristalls sòlids de color blau fosc.  

 

d) Un sòlid en què podem distingir diversos colors: blanc, gris i negre.  

 

14.-. El granit és una roca que s’utilitza com a material de construcció perquè té gran 

solidesa i resistència. És una substància pura o una mescla ?. Quins components té i com es 

distingeixen a simple vista?.  

 

 

15.-  respon les següents preguntes :  
 

a) L’aigua mineral és una substància pura?.  

 
c) Per què no fan el mateix gust totes les aigües minerals?  

 

16.-. El bronze és un aliatge format per coure i estany. A més, la proporció en què es mesclen 

ambdós metalls pot variar lleugerament en bronzes de distints tipus. La fórmula del bronze 

existeix? Per què?  

 

 

17.- a) digues quines de les substàncies metàl·liques següents són substàncies pures ? Per 

què? 

Coure     Acer    Plom  

Platí     Estany   Bronze  

Ferro     Alumini   Llautó  

b) Com s’anomenen les mescles homogènies de metalls? 

 

18. Assenyala si aquestes substàncies són pures o mescles (entre parèntesi s’ha posat la 

fórmula del compost químic) :  

 

a) Sosa càustica (NaOH)                            b) Vinagre = Àcid acètic ( CH3COOH) + Aigua 

(H2O)  

 



c) Diamant (C)                     d) Bronze = Coure (Cu) + Estany (Sn)  

 

e) Lleixiu = Hipoclorit de sodi (NaClO) + Aigua (H2O)  

 

19. Indica, raonadament quines mescles són homogènies i quines són heterogènies :  

 
20.- Classifica les mescles següents en homogènies i heterogènies :  
 

a) Aigua i alcohol                                    b) Sal i sucre                     c) Aigua i llimadures de 

ferro  

 

d) Oli i vinagre                                        e) Llet amb sucre                           f) Cafè amb llet  

 

21.- Indica si els següents diagrames representen substàncies pures (elements o compostos) 

o mescles (els àtoms estan representats per esferes diferents quan es tracta de diferent tipus 

d’àtoms):  

   

 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 



PREGUNTES UNITATS 4 I 5. 

 
1.- Imagina`t que entres dins de  casa i sents un fort olor a gas,  a) què no has de fer? 

__________________________________________________________________________________ 

b) Què has de fer? 

____________________________________________________________________________ 

2.- El gas dinitrogen reacciona amb el dihidrogen per donar amoníac. Amb 56 grams de dinitrogen 

s’obtenen  68 g d’amoníac. 

A? Quins són els reactius?_________________________________ 

b) I el producte?_______________________________ 

c)Escriu la reacció química i ajusta-la.____________________________________________________ 

d) Calcula els grams de dihidrogen que reaccionen._________________________________________ 

3.- Respon breument: 

a) Quina substàncias’utilitza per emblanquinar les parets de les cases? ____________ 

b) Quins  3 elements químics són molt resistents a l’oxidació? ____________________  

c) En quines condicions s’oxida el ferro? _____________________________________  

d) Coms’anomenen els catalitzadors dels organismos vius? ____________________  

e) Amb quina finalitat conservem els aliments a la nevera? 

______________________________________ 

f) Quan partim una poma i la deixem una estona en contacte amb l’aire es va tornant de color 

marró  Per què? _____________________________________________________  

g) Quins factors són necessaris perquè hi hagi una combustió? ___________________  

______________________________________________________________________  

h) Quan feu un simulacre d’incendi, qué s’ha de fer abans de sortir de l’aula?   Per què?  

____________________________________________________________________________

________ 

i)què porten els camions al darrere per descarregar la càrrega eléctrica que s’acumula pel 

fregament amb l’aire? _____________________________________  

j) Com queda carregat un tros de vidre per fregament? ______________________ 

k) Coms’anomena la unitat de càrrega eléctrica en el sistema internacional? ___________ 

l) En els següents conductors indica com es distribueix la càrrega en cadascun.  

 

 

 

m) Què és més volátil l’aigua o l’alcohol? ______________  Com ho demostraries?  

______________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 


