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Estadística, nombres, equacions i trigonometria 20+20+20+20+20+10+40 = 150

Enunciat 1. En el centre on estudia la Paula calculen la nota final amb el sistema següent:

– El 15% de la nota s’obté del treball realitzat.

– Un altre 20% de les actituds mostrades en el tractament dels materials, les relacions col·labo-
ratives amb els companys i la disposició reflexiva i activa en el treball.

– El tercer 25% s’obté dels continguts dels encàrrecs de feina realitzats durant el trimestre.

– Finalment, el 40% que queda s’obté de la nota resultant de dos controls individuals.

a) La Paula té en cada apartat les notes consecutives següents sobre 10 punts: 7, 6, 3, 4. Cal-
culeu la seva nota final.

b) Li comuniquen que té l’oportunitat de millorar la nota de continguts dels encàrrecs de feina
mitjançant un nou encàrrec de feina que no té en compte els encàrrecs de feina anteriors.
Quina nota hauria de treure en aquest nou encàrrec per aconseguir un 6 de nota final?

Enunciat 2. El nombre de triangles que es poden construir amb els seus vèrtexs sobre els vèr-
texs d’un polígon és igual a 2542 vegades el nombre de vèrtexs d’aquest polígon. Calculeu el
nombre de vèrtexs del polígon.



Enunciat 3. En un grup de 5 alumnes s’ha fet un examen valorat en 8 punts. Les notes de 3 dels
alumnes han sigut 5, 4.2, 5.9. Quina ha sigut la nota dels altres dos alumnes si la raó entre aques-
tes dues ha sigut 1.25 i la mitjana aritmètica de totes les notes ha sigut 5.

Enunciat 4. En una sala on es practiquen els jocs d’atzar hi ha una taula en què el joc consisteix
a tirar dos daus i observar el nombre més gran que surt en els dos daus. En un any es tiren
aproximadament 220000 vegades els dos daus.

a) Feu una estimació del nombre aproximat de vegades que sortirà un valor màxim igual a 4.

b) Hi ha un jugador que, quan aposta, guanya 7( si el màxim és 4 i perd 2( en el cas contrari.
Si en tres mesos juga 300 partides i l’atzar funciona de la manera esperada, al voltant de
quin nombre d’euros oscil·laria el total del seus guanys o pèrdues?



Enunciat 5. Si ens situem a l’Est d’una antena de comunicacions, la veiem sota un angle d’ele-
vació de 30◦. Si ens situem a l’Oest de l’antena, la veiem amb un angle d’elevació de 45◦. Els punts
d’observació i la base de l’antena es troben alineats perpendicularment a la vertical de l’antena.
Calculeu l’altura de l’antena si la distància entre els dos punts d’observació és de 350 metres.

Enunciat 6. Opereu, simplifiqueu i presenteu el resultat exacte, presentant tots els passos que
heu fet:
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Enunciat 7. Resoleu: a)
3x

10
+x = 4− 1−3x

30
b)

{
3x −4y = 2
2x − y = 5

c) (4−2x)2 = 3x(2x−10)

d) x +p
6−3x = 2x +4


