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AVALUACIÓ

Nom:                                          Data:                    Curs:                 8
unitat

 1  A continuació es recullen les temperatures que apunta Aitor al llarg d’un dia de primavera. Ordena-les en 
una taula de freqüències i dibuixa’n el diagrama de barres amb el polígon de freqüències.

 2  Calcula la mitjana i la mediana de les dades de l’exercici anterior.

 3  Quant val el rang de les dades de l’exercici 1? Explica com el calcules.

 4  Escriu un exemple d’experiència aleatòria i una altra que no ho siga. Raona la resposta.

 5  Llancem dos daus de parxís i en sumem els resultats. Assenyala si els successos següents són segurs, 
possibles o impossibles.

 6  Lluïsa té 10 parells de calcetins aparellats en un calaix. N’hi ha 5 parells de blaus, 3 de ratlles i 2 amb di-
buixos. En traure un parell a l’atzar, quina opció de totes és la més probable?

19 °C  20 °C  20 °C  19 °C  19 °C

19 °C  18 °C   17 °C    16 °C  16 °C

temperatura freqüència 
absoluta

freqüència 
relativa

16

17

18

19

20

Traure nombre més gran que 2. Obtindre un 1.

Traure nombre primer. Traure múltiple de 3.

2 0,2

1 0,1

1 0,1

4 0,4

2 0,2

La mitjana és:

(16 × 2 + 17 × 1 + 18 × 1 + 19 × 4 + 20 × 2) : 10 = 183 : 10 = 18,3 °C.

La mediana és la dada que ocupa la posició central, en aquest cas, 19ºC.

El rang és la diferència entre el valor més alt i el més menut. En aquest cas, és 20 − 16 = 4 °C.

Una experiència aleatòria és aquella de la qual no es pot predir el resultat, com traure una carta d’una 
baralla. Si es pot predir, com mesurar la temperatura de congelació de l’aigua, no és aleatòria.

La probabilitat de traure’n de blaus és   5 ___ 
10

   =   1 __ 
2

  , la de traure’n de ratlles és   3 ___ 
10

   i la de traure’n de dibuixos 
és   2 ___ 

10
   =   1 __ 

5
  

L’opció més probable és la de traure calcetins blaus.

Segur Impossible

Possible Possible
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La tómbola de Jeroni
La tómbola de Jeroni sempre toca. Però... és igual de fàcil 
guanyar un premi que un altre?
Has de llançar un dau de 12 cares. Quina és la teua puntuació? 
Busca entre les opcions el premi que et correspon.

 7  Completa amb segur, possible o impossible.

a) És  guanyar un premi.

b) És  traure un 3 i que et toque un joc de bitles.

c) És  que si traus un 11 et toca un joc de bitles.

d) És  traure un 13.

  8  Què és més probable que et toque? Completa la taula per descobrir-ho.

PARELL PRIMER  Col·lecció de videojocs
IMPARELL PRIMER  Joc de bitles
PARELL NO PRIMER  Joc de bambolles
IMPARELL NO PRIMER  Karaoke No ho  

oblides...  
L’1 no és 
primer!

Puntuacions favorables Nombre de casos favorables Nombre de casos possibles

Videojocs

Joc de bitles

Joc de bambolles

Karaoke

És més probable que toque          

 10  En les 8 últimes tirades les puntuacions dels jugadors 
han sigut aquestes. Representa les dades en un gràfic de 
barres.

7  11  12  11  1  2  11  7

9  Indica si les afirmacions següents són verdaderes o falses i raona la resposta.

a) És més probable traure parell que imparell.

b) El més probable és traure un parell no primer.

Verdader. Dins de la classificació de parell o no parell i primer o no primer, aquest és el conjunt amb 
major nombre d’elements entre l’1 i el 12.

Fals. Hi ha el mateix nombre de casos favorables per a parell que per a imparell.

un joc de bambolles.

segur

possible

segur

impossible

2 1 12

3, 5, 7 i 11 4 12

4, 6, 8, 10 i 12 5 12

1 i 9 2 12
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