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Nom.............................................................................   Grup  ............................

EXERCICIS DE REPÀS PER PREPARAR LA PROVA DE JUNY

PRIMER TRIMESTRE
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.

2. L’Ajuntament vol fer un estudi estadístic del temps emprat en arribar a l’institut per part dels alumnes. Per
aconseguir-ho, de moment disposa de la mostra següent (en minuts):

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.

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.”  

4. A partir del gràfic calcula la mitjana del preu d’aquests articles (no cal fer la taula).
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5. 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.

6. Un estudi farmacològic vol esbrinar la relació entre l’efectivitat d’un medicament (en %) i l’edat dels pacients.
Per aconseguir-ho han recollit dades de les dues variables en la taula següent.

Edat %. Efect. Edat %. Efect.

18 89 42 44

20 87 44 51

22 80 46 44

24 83 48 38

26 75 50 47

28 76 52 39

30 70 54 33

32 60 56 34

34 68 58 24

36 54 60 28

38 57 62 28

40 50 64 20

a) Representa el núvol de punts. 

b) Calcula el coeficient de correlació lineal.

c) Calcula els paràmetres de la regressió lineal que relaciona les dues variables.

d) Fes servir la regressió lineal per calcular quina efectivitat tindria aquest medicament en una persona de 25
anys.

7. Associa cada gràfica a un valor del coeficient de correlació:
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8. La taula mostra les dades d’altura i pes d’un grup de joves. 

a) Calcula  la  recta  de  regressió  lineal  que  relaciona  les  dues  variables,  i  el
coeficient de correlació lineal de Pearson.

b) Quin pes tindria una persona de 2m 5 cm?

alt(cm) pes(kg)

158 44

170 65

167 47

172 60

165 56

168 63

175 67

167 73

182 80

159 55

159 60

150 47

165 54

174 61

170 55

155 40

188 75

168 57

168 60

185 85
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a) r = 0.91
b) r = -0.93
c) r = 0
d) r = 0.65
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9.  Les dades següents corresponen a l’índex WIMF (World Index of Moral Freedom), que mesura la llibertat
moral dels països del món, prenent com a dades la llibertat religiosa, bioètica, sexual, etc i mesurant-ho en una
escala de 0 a 100, on 100 representa la màxima llibertat i 0 la mínima. 

a) Farem un estudi de l’estadística bidimensional que
correlaciona  latitud  i  índex  WIMF  d’una  sèrie  de

països. Representa en un gràfic el punts que corresponen a la distribució bidimensional que correlaciona latitud
i índex WIMF (x i  y respectivament). Comenta el resultat qualitativament, descrivint quin tipus de correlació
apareix. (Consell: identifica cada punt amb les inicials del país perquè ho necessitaràs més tard).

b) Amb  les  funcions  estadístiques  de  la  calculadora,  calcula  els  paràmetres  d’una  regressió  lineal  que
correlacioni les dues variables. La correlació és forta o feble?

c) Espanya té un índex WIMF de 78.60, i Madrid, la capital, està a latitud 40.38º N.  Segons la regressió que
has calculat, quin índex WIMF li correspondria segons la seva latitud? És millor o pitjor de l’esperat?

d) A quina latitud estaria Espanya si seguís la correlació al peu de la lletra?

10. Es treuen dues cartes d’una baralla espanyola, sense retornar-les. Calcula les probabilitats següents:

País Latitud (º) WIMF
Arabia Saudí 24,63 7,75
Bahamas 25,07 45,88
Brunei 4,88 18,75
Canadà 45,42 76,58
Holanda 52,37 91,7
Irlanda 53,33 57,33
Japó 35,68 50,85
Kenya 1,28 37,33
Kyrgyzstan 42,87 46,4
San Marino 43,93 48,43
Serbia 44,82 53,13
Suècia 59,32 66,95
Thailandia 13,25 30,75
Uganda 0,3 41,88
Uzbekistan 41,27 43,93
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a) Les dues cartes siguin espasa.

b) Les dues cartes siguin figures.

c) Dues cartes que no siguin oros.

d) Una carta sigui as, i l’altra, figura.

11. En una comarca es fa una enquesta sobre la preferència de l’emissora que s’escolta a la radio. El 60 % de 
la població escolta l’emissora A, i el 50 %, l’emissora B. Triada una persona a l’atzar, quina és la probabilitat que
escolti les dues emissores? I que només n’escolti una?

12. Es llança un dau, s’observen els punts i després es llança una moneda. Fes l’arbre de probabilitats i calcula 
les probabilitats següents:

a) Obtenir nombre parell i cara.
b) Obtenir creu.
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13. Es llancen tres monedes. Quina és la probabilitat d’obtenir tres creus? Quina és la probabilitat de no obtenir
cap cara? Són incompatibles els dos successos anteriors? Són contraris? Raona les teves respostes.

14. Es llança una moneda i, si surt cara, es treu una bola d’una urna on hi ha 5 boles verdes i 4 de blaves i, si
surt  creu,  es  treu  una  bola  d’una  urna  on  hi  ha  3  boles  verdes  i  4  de  blaves.  Construeix  l’arbre  de  les
probabilitats d’aquesta experiència i calcula:

a) Probabilitat d’obtenir bola verda.
b) Probabilitat d’obtenir bola blava.
c) Probabilitat de sortir creu i bola blava.

15. S’han recollit les dades dels accidents de 10000 cotxes de tres models diferents (A , B i C) durant un any. 
Les dades obtingudes es recullen en la taula següent:

Calcula les probabilitats següents:

a) Tenir accident un cotxe del model A
b) Tenir accident un cotxe del model B
c) Tenir accident un cotxe del model C
d) No tenir accident un cotxe.

A B C

Accident
65 20 15

No accident 4935 1980 2985
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SEGON TRIMESTRE

1. Classifiqueu els següents nombres segons que pertanyin als conjunts N, Z, Q i R:

    2582,51...0,010010004
7

5
452

2

5
43,5 

N
Z
Q
R

2. Situeu sobre la recta numèrica els intervals:
          )[3,D3,C1-3,B4,1A 

3. Traieu factors fora de les arrels:

    
27

60
d)162c)

73

1132
b)732a)

3

22
43






4. Calculeu i simplifiqueu:

    
8

32
d)5032182c)

12

1
3b)13132135a) 
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5. Calculeu:

             222
26d)3232c)22b)23a) 

6. Racionalitzeu les següents fraccions i simplifiqueu, si és possible:

     
23

2
b)

3

1
a)



7. S’ha de col·locar parquet en una habitació rectangular de 4,5 m de llargària i 7 m de diagonal. Quant 
costarà fer aquesta operació si un metre quadrat de parquet val 12 €?

8. Calculeu l’àrea d’un parterre circular el radi del qual mesura 9,5 m. Expressa’n el resultat de manera 
exacta.
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TERCER TRIMESTRE

1. Troba una equació de segon grau que tingui com a solucions 6 i -2.

2. Resol les següents equacions:

a) 59)13(26 2  xxx

b) 24)22()3)(3(  xxxx

c) 208)4(5 2  xx

d) 11336 24  xx

e) 1245 2  xx
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3. Calcula les solucions del sistemA d’equacions següent:









1223

132 2

yx

yx

4. El perímetre d’un triangle rectangle és de 60 cm i la seva àrea, de 120 cm2. Troba la longitud dels seus catets
si la hipotenusa mesura 26 cm.

5. Resol els triangles rectangles següents:
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6. En un circuit de bicicròs hi ha una rampa per fer acrobàcies que té una inclinació de 150 i ocupa una longitud 
horitzontal de 12 m. Quina llargada té? Des de quina altura salten els ciclistes?

7. A la platja, dos nois separats 400 m veuen en el mateix moment un avió de propaganda que vola entremig 
d’ells en el mateix pla vertical on ells estan situats, amb angles de 350 i 500. A quina altura vola l’avió?

8. La figura representa una rampa de salts d’exhibició per a
motocicletes. Si es vol que en el moment de sortir de la rampa les
motocicletes es trobin a 2,75 m del terra i se sap que l’angle que
forma aquesta rampa amb l’horitzontal és de 250, quina n’ha de ser
la longitud?

9. La Núria observa des del balcó de casa seva, amb un angle d’elevació de 450 respecte l’horitzontal, el
balcó més alt de l’edifici de davant, on viu en Pau. També observa, des del mateix punt, la botiga que hi
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ha als baixos d’aquest edifici, on treballa en Pere, amb un angle de 600. Si el carrer té una amplada de
20 m, quina és l’altura fins al balcó d’en Pau?

10. Troba l’apotema d’un pentàgon de 120 cm de perímetre.

11. Calcula la longitud de la rampa del pont:

12. Observa el diagrama. Quant val x? I  ?
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13. Per calcular l’altura de la torre Agbar ens col·loquem a una distància de 335 m, i mesurem l’angle amb 
què observem el seu punt més alt tal com mostra l’esquema. L’angle d’elevació que obtenim és de 220. 
El diàmetre de la torre és de 40 m. Calcula l’altura de l’edifici.
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