Unitat 2. Potències i arrels
1. Indica si les igualtats següents són certes o falses.

2. Relaciona cada nombre amb el seu quadrat perfecte.

3. Escriu els nombres que fan certes les igualtats següents.

4. Expressa en forma d'una sola potència les operacions següents.

5. Arrossega l'opció correcta per tal que es compleixin les desigualtats següents:

6. A l'estabulació del pare de la Sandra hi ha 4 vaques, cada vaca tindrà de mitjana 4 vedells
durant la seva vida. Si es necessiten 4 kg de farratge per alimentar cada vaca i cada
quilogram costa 4 €, quants diners gastarà el pare de la Sandra per alimentar els animals
un cop hagin parit? Utilitza les potències per arribar al resultat.

7. En un obrador hi ha 7 pastissers, i cada un fa 7 pastissos de nata cada dia. Si cada pastís
costa 7 €, quant guanya la pastisseria cada setmana? Utilitza les potències per arribar al
resultat.
8. Contesta les següents qüestions:
a) L'expressió en forma de producte de la potència 83 és:
b) L'expressió en forma de potència de 100 000 000 és:
c) El resultat de l'operació 63 · 60 · 62 és:
d) El nombre que falta en l'expressió 124 : 12... = 121 és:
e) L'expressió 26 · 46 · 36 en una sola potència és:
f) L'expressió en forma d'una sola potència de (34)2 és:
g) Quin dels grups de nombres següents només té quadrats perfectes?:

4, 49 i 144.
3, 16 i 65.
25, 64 i 122.
9, 31 i 81.
h) L'arrel quadrada exacta de 121 és:
i) Quin nombre té arrel 68 i residu 1?

j)

El resultat de l'operació 95: (93: 90) – (30 + √64) és:

9. Completa aquestes activitats sobre potències de base i exponent natural. (Repàs final)

10. En David, l’Àlex i en Joan han anat a veure una pel·lícula. Cadascú l’explica després a
tres amics, que, al seu torn, l’expliquen a tres amics més. Quantes persones coneixen al
final la pel·lícula? Expressa-ho en forma de potència.

11. Fes la descomposició polinòmica dels nombres següents:

12. Resol les operacions següents, expressant-les abans com una única potència:

13. Troba el valor de les lletres perquè les operacions siguin correctes:
a) 54 · 5A = 625

b) (22)A = 64.

c) A3 · 10B = 10 000

d) 183: A3 = 93.

e) 154: 15A = 225.

f) A4 · 2B = 64

g) (A2)3 = 729.

h) 163: A3 = 83

14. Completa aquestes operacions sobre quadrats perfectes i arrels quadrades exactes. (Repàs
final)

15. Completa aquestes activitats sobre arrels quadrades enteres. (Repàs final)

16. L’Anna vol posar les espelmes al pastís del seu pare, que acaba de fer 42 anys, formant
un quadrat, de manera que hi hagi el mateix nombre d’espelmes a cada fila i a cada
columna.
a) Quantes espelmes li sobraran per formar un quadrat? b) Quants anys hauran de passar
perquè no sobri cap espelma?

AVALUACIÓ FINAL (REPÀS)
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