
MATEMÀTIQUES – 1r BATXILLERAT CCSS
Dossier d’estiu
Nom i cognoms: ……………………………………………………………………….

NOMBRES REALS
1.1.Simplifica el màxim possible les expressiosse

a) =

b) 63·6-4·66=

c) 

d) 

1.2. Raciosalitzae

a) 

b) 

1.3.Efectua el càlcul següeste

EQUACIONS

2.1. Resol aquestes equacions:

a) 2x – 2x2 – 11 = -x + 17 – 3x2



b) x4 + 2x2 – 15 = 0

2.2. Resol aquest sistema d’equacions i digues de quin tipus és segons les seves solucions.

4x – y = 7

3x +2y = 8

2.3. Resol aquest sistema d’inequacions i representa la solució de tres maneres diferents.

3x + 3 < 5x + 1

3x + 5 < 17 – x 

2.4. Resol aquesta inequació:

2y + 3 > 4x + 7 



2.5. Resol aquesta inequació:

x2 + 4x + 3 < 0

2.6. Dues empreses lloguen cotxes amb diferents tarifes. L’empresa SCAMCARS fa pagar 52€
d’assegurança, més 36€ per cada dia que es llogui el  cotxe.  L’empresa SWINDLEWAGEN
només cobra 12€ per l’assegurança, però cada dia de lloguer costa 40€. Calcula a partir de
quants dies l’empresa SCAMCARS és més econòmica que la SWINDLEWAGEN.

2.7. Un camp de conreu té forma rectangular, amb un dels costats 80 metres més llarg que 
l’altre. Si l’àrea total del camp és de 16625 m2, calcula les mesures del camp.



2.8. Resol les següents equacions:

a) 

b) 3x2 -18 +7x = 2(x2 + 8) + 5x +1

c) J4 -3J2 -4 = 0

2.9. Una empresa de transport té paquets per repartir de dos tamanys diferents: grans i petits.
Una furgoneta l’han carregada amb 21 paquets petits i 15 grans, i el pes de la mercaderia era
de 672 kg.  Una altra furgoneta l’han carregada amb 31 paquets petits i  12 de grans,  que
sumaven 708 kg. Calcula quin és el pes de cada tipus de paquet.



POLINOMIS

3.1. Donats els polinomis P(x) i Q(x) fes les següents operacions:

P(x) = 3x3 + x2 – 2x – 4 Q(x) = 2x2 – 7

a) 2·P(x) – Q(x)

b) P(x) · Q(x)

3.2. Fes la següent divisió de polinomis:

(x5 + 4x4 –x3 + 2x2 – 6x – 1) / (x2 + x + 3)

3.3. Fes la seguent divisió de polinomis pel mètode de Ruffini:

(x4 – 7x2 – 2x + 5) / (x – 2)



3.4. Factoritza els següents polinomis:

a) x3 + 9x2 + 24x + 16

b) x4 + 2x2  + x – 42

3.5. Simplifica la següent fracció algebràica:
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3.6. Fes la següent operació de fraccions algebràiques:
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3.7. Digues si les següents afirmacions són certes o falses (una errada descompta la meitat):

a) Al multiplicar polinomis el grau del polinomi resultant és la suma de graus dels factors.
b) Un polinomi de grau 3 sempre té 3 arrels.
c) Un polinomi és divisor d’un altre si està format per un producte de factors del primer polinomi.
d) Al sumar polinomis el grau del polinomi resultant és la suma de graus dels sumands.
e) Si el valor numèric d’un polinomi  P(x) per a x=x0  és zero, el polinomi x-x0 és divisor del polinomi P(x).

SUCCESSIONS I MATEMÀTICA COMERCIAL
4.1.Digues si les següents successions són progressions geomètriques o no. En cas que ho
siguin, digues quina és la raó de la progressió:

a) 1, 3, 5, 7, 9, 11…

b) 4, 6, 9, 13.5, 20.25…

c) 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…

d) 10, 5, 2.5, 1.25, 0.625…

4.2.Un biòleg ha estudiat el creixement d’una colònia d’algues unicel·lulars i  ha arribat a la
conclusió  que  cada  dia  que  passa,  la  població  creix  un  30%.  Una  de  les  mostres  conté
inicialment 800 individus.

a)Escriu  l’expressió  del  terme general  que  permet  calcular  la  població  d’aquesta  mostra  a
qualsevol dia.

b)Omple la taula següeste

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8
Població 800

c) Quina población d’algues unicel·lulars  tindrà el  12è dia una altra mostra que inicialment
conté 60 individus?

4.3.Donada la següent progressió geomètrica: 12, 15, 18.75…

Calcula:

a) La suma dels 10 primers termes.



b) El producte dels 6 primers termes.

4.4. Un banc m’ofereix un compte corrent que em rendeix un interès compost del 4.8% anual.
Hi ingresso un capital inicial de 7100€.

a)  Quants  diners  tindré  al  cap  de  tres  anys  i  mig,  segons  la  liquidació  d’interessos  sigui
trimestral o mensual?

b)  Al  cas  d’aplicar  liquidació  mensual  i  amb  les  mateixes  dades,  calcula  el  benefici  que
suposaria tenir un interès compost respecte a tenir-lo simple.

4.5. Calcula la T.A.E. d’un compte bancari que ofereix un interès del 4.9% anual amb liquidació
mensual.

4.6. El banc m’ha fet un préstec de 180000€ amb un interès del 5.2% i amortització mensual. Si
l’haig de tornar en 20 anys, calcula quants diners haig de pagar cada mes d’hipoteca.



4.7. Digues si les següents afirmacions són certes o falses:

a) L’interès simple rendeix millors beneficis que el compost.
b) La T.A.E. és un nombre més gran que el seu interès anual amb liquidació mensual associat.
c) La suma infinita d’una progressió geomètrica de raó r=1.1 no dóna un nombre real.
d) Amb el mateix interès anual, una liquidació trimestral té més benefici que una mensual.
e) La sèrie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34…) és l’exemple típic de progressió geomètrica.

FUNCIONS
5.1. Fes l’anàlisi de la funció a partir del gràfic:

5.2. Dibuixa una funció que correspongui amb l’anàlisi següent:

● Dom f(x) =  - {-1 , 2} 

● Rec f(x) = (-∞ , 1) U [1.5 , +∞)

● Punts de tall:
-Eix ‘x’: -2, 3
-Eix ‘y’: 2

● Assímptotes:
-Verticals: x=-1 , x=2
-Horitzontal: y=1

● Signes:

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5



● Extrems:
-Màxims: no en té
-Mínims: x=0.5 (relatiu)

● Monotonia:

5.3. Digues el domini i el recorregut de les següents funcions:

a) f(x) = c) f(x) = 

b) f(x) = d) f(x) = 

5.4. Fes la representació gràfica de les funcions i digues el seu domini i el recorregut a partir del
gràfic.

a) f(x) = b) f(x) = x2 –x -2

5.5. Digues el domini i el recorregut de les següents funcions:

a) f(x) = c) f(x) = 



b) f(x) = d) f(x) = 

FUNCIONS ALGÈBRIQUES

6.1. Per a traduïr els valors de la temperatura des de graus centígrads (Tc) a graus Fahrenheit
(TF) es fa servir l’expressió següent:

a) Quin tipus de funció és?

b) Representa  la  funció  escollint  bé  els
eixos i l’escala.

c) Calcula la temperatura en l’escala Fahrenheit que correspon a la temperatura d’ebullició de
l’aigua (100ºC).

d) El nitrogen té el punt d’ebullició a –320.8ºF. A quants graus centígrads equival?

6.2. Donada la funció 32)( 2  xxxf

a) Calcula la posició del vèrtex.

32
5

9
)(  CCF TTT



b) Fes una taula de valors i representa-la.

c) Calcula l’antiïmatge o antiïmatges de -8.

6.3. Calcula l’expressió analítica de la funció representada al gràfic.

6.4. Un grup d’alumnes de batxillerat són castigats degut a la seva mandra a traslladar un
carregament de maons de 1600 kg per a l’institut, però el dia en que ho han de fer pot ser que
alguns no es presentin.

a) Quin  tipus  de  funció  relaciona  el  nombre
d’alumnes  que  es  presenten  amb  el  pes  que
haurà de traslladar cadascun (suposant que són
bones  persones  i  es  reparteixen  el  pes
equitativament)?

b) Escriu l’expressió analítica d’aquesta funció.

c) Representa la funció.



d) Digues els seus domini i recorregut.

6.5. La temperatura mitjana del dia 1 de gener a un poble d’alta muntanya va ser de –5ºC. El 
dia 15 aquesta temperatura mitjana va ser de 4ºC.

a) Escriu  l’expressió  analítica  de  la  funció  d’interpolació  lineal  que  permet  calcular  la
temperatura mitjana de qualsevol dia.

b) Plesa la taula següeste

Dia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

T (ºC)

6.6. Representa gràficament la funció f(x) definida a trossos i digues el seu domini i  el seu
recorregut.

f(x) = 
xx

xxx

x
x
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6.7. Un dia d’hivern la temperatura de l’aire a un poble situat a 700m d’altitud és de 3ºC. A la
mateixa hora, a una estació d’esquí a una altitud de 2300m la temperatura és de -8.2ºC.

a) Calcula l’expressió analítica de la funció d’interpolació lineal que relaciona l’altitud amb la
temperatura.

b) Plesa la taula següeste

Alt (m) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

T (ºC)

c) A quina altitud exacta es troba el punt de congelació de l’aigua?

d) A quina temperatura esperem que estiguin a la ciutat de Balaguer (233m d’altitud)?

FUNCIONS EXPONENCIALS I LOGARÍTMIQUES

7.1. Fes els següents càlculs amb la calculadora:

a) 3·log2 45 = b) ¾ ·log 1000 2 =

c) e(2 + ln 4) = d) log5 500 – 34 =

7.2. Simplifica les següents expressions fins tenir un sol terme:

a) 2ln x - 5ln y + 3(ln 6 + ½ ln 8) =

b) ex+1 + ex + ex-3=

7.3. Separa les següents expressions el màxim possible en logaritmes simples.



a) 

b)  

7.4. Representa gràficament la funció  

f(x) = ℮(x + 1) 

7.5. La magnitud aparent (m) d’un estel i la seva magnitud absoluta (M) estan relacionades a
través de l’equació

M = m + 5 –  5·log (d/3.2616) on ‘d’ és la distancia des de la Terra a l’estel expressada en
anys-llum.

Calcula a quina distància està l’estel Dubhe (de la constel·lació de l’Ossa Major) sabent que la
seva magnitud absoluta és -1.09 i la seva magnitud aparent és +1,79.

7.6. Una espècie de bacteria infecciosa és capaç de reproduïr-se per divisió d’un individu en
dos cada 20 minuts.

a) Escriu l’equació de la funció que relaciona el temps transcorregut amb el nombre d’individus
(N) d’una població d’aquests éssers vius. Considera la població inicial desconeguda (N0).



b) Calcula quant temps ha de passar per a que una certa població inicial creixi fins a multiplicar-
se per 1000.

7.7. Resol aquestes equacions:

a) 2 log x = log (4x + 5)

b) 2x-2 + 2x + 2x+1 = 224

7.8. Fes una taula de valors i representa 

adequadament la funció  f(x) = -2.5 e x/3



7.9. A partir del gràfic digues quin tipus de funció és cadascuna i digues la máxima informació
que puguis sobre la seva base.

a) b) 

7.10. Calcula amb la calculadora el valor de les següents expressions:

a) 0.6· 4-3/2 = b) log11 9076 =

c) 4·ln 62 - 5·ln 24 = d) log3 (-9) =

7.11. Agrupa les següents expressions en un sol terme el més simple possible:

a) 2·log x + 3 log (2 - y) - log 15 b) ln 7 - ⅔ ln (2 + x) + ⅓ ln (x+3) 

7.12. Resol les equacions següents:

a) 8192 = 22x · 23

b) 2·ln(x+1) – ln(2x) = ln 3



7.13. Els tauons són partícules sub-atòmiques amb una vida molt curta. La seva constant de
desintegració λ val 3,33x1012 s-1. Sabent que la fórmula de la desintegració de partícules és

N = N0 e –λt

calcula quin temps tarda una població de tauons en reduïr-se a una milionèsima part.

7.14. Tinc  un  capital  per  invertir  de  2300€.  He  decidit  posar-lo  a  un  compte  bancari  que
m’ofereix  un  interès  compost  del  3.8% anual  amb  liquidació  mensual.  Quant  temps hauré
d’esperar per a tenir 3000€ com a mínim?

7.15. Un microbiòleg està fent un estudi de la bactèria  Escherichia
Colli, que en condicions ideals es pot dividir cada 20 minuts. Parteix
d’una colònia de 280 individus que cultiva en una placa de Petri.
Quant temps tardarà el cultiu en arribar als 2 milions?

ESTADÍSTICA D’UNA VARIABLE

8.1. Digues de quin tipus són les variables estadístiques següents:

a) Nivell oficial d’estudis de les persones.

b) Temps cronometrat en una prova esportiva d’atletisme.

c) Lloc de naixement.

d) Nombre de fills. 

e) Menjar favorit.

N: població al temps t

N0: població inicial



8.2. L’Ajustamest vol fer us estudi estadístc del temps emprat es arribar a l’issttut per part
dels alumses. Per acosseguir-ho, de momest disposa de la mostra següest (es misuts)e

7 12 13 11 5 15 9 10 13 11 13 8 12 16 18 14 13 17 10 12

a) Classifica les dades en 5 classes.

b) Calcula’n la moda, la mediana i la mitjana.

c) Fes el diagrama de barres i el de sectors circulars.



8.3. La següent notícia està intentant manipular la veritat. Explica com ho fa. 

“L’economia  de  Bordúria,  com  pot
observar-se  al  gràfic  que  acompanya
aquest article, pateix uns alts i  baixos
massa  pronunciats,  cosa  que
dificultaria  el  fet  de  considerar-la  una
república aspirant a ser membre de la
unió Europea.”  

8.4. A partir del gràfic calcula la mitjana del preu d’aquests articles (no cal fer la taula).

Preu (€)

Freq.
Freq.

29000

29500

30000

30500

31000

31500

2012 2013 2014 2015 2016

Renda per càpita (€)

Any



8.6. Un grup de 10 alumnes es quedarà castigat al complet si no treuen una mitjana de 5 en un
examen. Un dels alumnes estava malalt el dia de l’examen i l’ha de fer ell  sol un altre dia,
recaient sobre ell la responsabilitat d’arribar tot el grup a la mitjana d’aprovat. Quina nota ha de
treure, com a mínim?

Notes dels companys:   5, 7, 2, 6, 5, 4, 4, 5, 5.

ESTADÍSTICA DE DUES VARIABLES

8.5. Les dades de la mostra següent corresponen a les edats dels membres d’un equip de 
futbol amateur.

23, 24, 32, 28, 25, 30, 29, 32, 27, 28, 26, 29, 24, 25, 27, 28, 30, 24, 25, 27.

a) Classifica la mostra i recompta les freqüències.

b) Fes els diagrames de barres i de sectors circulars.

c) Calcula la mitjana i la desviació típica de les edats.



9.1. A la següent taula tens la renda per càpita (RPC) de diferents païssos i la seva latitud.

a) Calcula la recta de regressió lineal i el coeficient de 
correlació, i comenta els resultats.

b) Amb aquesta correlació, quina RPC tindria un país que 
estigués a una latitud de 48º?

c) Un país amb RPC de 12000$ a quina latitud estaria?

9.2. La taula següent mostra els resultats edat i pes d’un grup de 8 pacients:

a) S’observa una relació lineal entre aquestes 
dues magnituds?

b) Representa els valors en un gràfic de punts. 

Pais RPC (US$) Lat (º)

Alemania 42597 51

Algeria 5348 27,5

Angola 5482 12,5

Dinamarca 56364 56

Equador 5425 0

Espanya 28374 40,2

Filipines 2587 13

Finlàndia 45694 64,3

frança 39746 46,5

Guatemala 3331 15,75

Hondures 2323 14,75

Islàndia 42339 65

Japó 46731 38

Liberia 414 6,5

Malí 699 16,5

Mèxic 9749 21,5

Noruega 99636 65

Senegal 1023 14,25

Sud Àfrica 7352 30

Tanzania 609 7

Zimbabwe 714 19

 Resultats de les mesures

X = edat 12 8 10 11 7 7 10 14

Y = pes 58 42 51 54 40 39 49 56



c) Calcula i representa la recta de regressió associada a aquesta taula.

9.3. Us estudi del servei turístc d’usa ciutat vol comprovar que el sombre de places d’hotel 

ocupades depès del seu preu. La següest taula ess ofereix usa mostra de 9 ofertese

X=Preu (€) 250 650 1000 1400 2100 2500 2700 3300 4000
Y=Nº 
habitacions 
ocupades

4725 2610 1872 943 750 700 700 580 500

a) Representa gràficament aquestes dades i comprova que, efectivament, podem observar una 
certa dependència lineal entre les variables.

b) Determina l’equació de la recta de regressió.

c) Quantes habitacions s’omplirien a 1500 € ?


	Dia
	Alt (m)

