
Expressions algebraiques - 3r ESO
1. Si anomenem “n” a un nombre natural qualsevol, escriu una expressió algebraica per 
a cada un dels següents enunciats:

a) un altre nombre 5 unitats major.
b) un altre nombre 3 unitats menor.
c) el nombre natural següent.
d) el nombre natural anterior.
e) el doble del nombre.
f) el triple del nombre.
g) el doble del nombre més quatre unitats.
h) la suma del nombre i el seu anterior.
i) la suma dels dos nombres següents consecutius.
j) la meitat del nombre més un.
k) el quadrat del nombre.

2. Escriu una expressió algebraica per a cada enunciat:
a) la meitat del següent d'un nombre.
b) la suma d'un nombre i el seu anterior.
c) la suma de tres nombres naturals consecutius.
d) el doble d'un nombre més el seu quadrat.
e) la meitat d'un nombre més 5 unitats.
f) el doble d'un nombre més cinc.
g) el doble d'un nombre, més cinc.

3. Tradueix a llenguatge algebraic els següents enunciats:
1) un nombre menys la seva tercera part.
2) els dos setens d'un nombre.
3) el preu d'un article menys un 15%.
4) l'edat d'un professor de matemàtiques fa 13 anys.
5) el sou d'un treballador incrementat amb un 3% d'IPC.
6) el producte de dos nombres enters consecutius.
7) la suma de les edats de tres germans.
8) la suma de les edats d'un pare i un fill dintre de 8 anys.
9) un nombre de dues xifres.
10) les 9 h 45' expressat en hores.

4. Expressa en llenguatge algebraic, utilitzant només una incògnita:
a) el triple d'un nombre.
b) el triple d'un nombre més cinc.
c) el triple d'un nombre, més cinc.
d) la meitat d'un nombre senar.
e) els tres cinquens d'un nombre, menys un.
f) un nombre parell més la seva meitat.



g) un nombre enter més el seu anterior.
h) un nombre enter més el següent.
i) la suma de tres nombres enters consecutius.
j) el producte d'un nombre enter i el següent.
k) el quocient d'un nombre enter i l'anterior.
l) el quadrat d'un nombre natural parell.
m) el doble del quadrat d'un nombre natural.

5. Tradueix a llenguatge algebraic les següents expressions, utilitzant dues incògnites:
1) la suma de nombres qualsevol.
2) la diferència d'un nombre i dos terços d'un altre.
3) la diferència dels quadrats de dos nombres.
4) el quadrat de la diferència de dos nombres.
5) el producte de dos nombres, més cinc.
6) el quocient de dos nombres, més cinc.
7) un nombre, més el doble d'un altre, menys el producte d'ambdós.
8) la mitjana aritmètica de dos nombres.
9) el 50% de la diferència de dos nombres.
10) un nombre més el 25 per cent d'un altre.

6. Continua traduint:
1) l'edat del Pere és x; dintre de 9 anys serà ...
2) un número és x; els tres cinquens d'aquest nombre menys un serà ...
3) en un galliner hi ha x gallines; entre caps i potes hi ha ...
4) en un triangle isòsceles, l'angle desigual mesura 45º; l'expressió per trobar 
la mesura x dels altres angles és ...
5) un noi té x anys; un altre, 6 anys menys i un altre, 3 més. Entre els tres  
tenen ...
6)  una  garrafa  conté  x  litres;  extraiem 1/5  del  total  i  després  10  litres.  
Aleshores, queden a la garrafa ...
7) dos CD's valen x euros cada un; en un em rebaixen el 15% i en l'altre, un 10%. 
Hauré de pagar pels dos ...
8) La Carme té x anys i el seu pare, el triple; dintre de 5 anys, la suma de les 
seves edats serà ...
9) en un hort de x m² s'han plantat els 2/3 de la seva superfície de tomates. 
De la resta, la meitat es dedica a albergínies. Queda sense plantar ...
10) si el catet d'un triangle rectangle isòsceles mesura x cm, la hipotenusa  
mesura ...
11) si x és un nombre natural, el triple de la suma de l'anterior i el posterior val:
12) la suma dels quadrats de tres nombres naturals parells val ...
13) si una sínia té radi r, un nen que dóna 25 voltes ha recorregut un espai de ...
14) si un dels angles d'un triangle rectangle mesura x, l'altre mesura ...
15) la tercera part de la quarta part d'un nombre x val ...


