
NOMBRES ENTERS

Representació a la recta, signe i valor absolut

1. Representa a la recta dels enters els següents números:

1, -3, -2, 5, 2, -1

2. Respon a les següents preguntes sobre el valor absolut

A quina distància es troben el -3 i el 0?
A quina distància es troben el +7 i el 0?
A quina distància es troben el -5 i el 0?

COMPLETA
El valor absolut d’un nombre enter és:

=+ a            =− a

3. Escriu el nombre que representa millor la situació proposada:

a) Baixem al soterrani 3.
b) Nasqué l’any 234 abans de Crist.
c) L’avió vola a 2455 m d’altura.
d) El termòmetre marcava 5º C sota zero.

4.Quin és el valor d’A i de B? 

 a) b
)

5. Escriu  el signe  <  o  > segons escaigui:

a) –2     -6        b) –2     +4        c) +5      +12        d) +4      -8 

6. Ordena del més petit al més gran: 

a) +6, -5, -10, +12                    b) +4, -20, -7, -4

7. Completa adequadament

a) |-5| =           b) |+7| =           c) op(+6)=           d) op(-4)=



Operacions

1. Suma i diferència de nombres enters

Què signifiquen les expressions següents? (Completa les que falten)
Guanyo 
o Perdo

+6 +3 = +9 significa que tinc 6 € i
 em donen 3 € → tinc 9 € Guanyo

-7 -5 = -12 significa que i →

-6 +8 = +2 significa que i
 →

-5 +3 = -2 significa que i
 →

2. Efectua les sumes de nombres enters següents:  

a) +7 +4 = c) +8 –2 =

b) –5 –4 = d) –5 +9 =

3. Efectua les següents sumes de nombres enters fent servir el mètode d’ agrupar

a) –4 + 5 –3 =     c) –3 + 5 –8 =

b) +3 –5 +7 = d) +4 – 7 –8  =

4. Efectua les següents sumes de nombres enters amb el mètode de tenir - deure

a) –4 + 5 –3 = c)  –3 + 5 –8 =

b) +3 –5 +7 = d)  +4 – 7 –8  =

5. Escriu el resultat

a) + (+3) = c) –(–5)=

b) –(+4)= d) +(–2) =

6. Efectua les següents sumes i diferències de nombres enters

a) +(+3) + (–5) = e) –(+2) – (+1) – (+5) =

b) –(+4) – (+6) = f) –(+2) + (–1) + (–4) – (–5)=

c) – (–5) + (+7) = g) –(+1) – (+3) – (–4) – (–5)=

d) –(+3) + (+1) – (–4) =

7. Indica el signe del resultat sense fer les operacions:

(+3) × (-3) × (-3) =

(-3) × (+3) × (+3) × (+3) =

(-3) × (-3) × (+3) =



(-3) × (+3) × (+3) × (-3) =

8. Efectua els següents productes i divisions de nombres enters

a) (+4)·(+3) = e) (+24):(+3) =

b) (+5)·(-2) = f) (+15):(-3) =

c) (-4)·(-5) = g) (-14):(-2) =

d) (-3)·(+7)=  h)  (-30):(+6)=

PROBLEMES DE NOMBRES ENTERS

1.  En les darreres hores la temperatura a la Pica d’Estats ha pujat 3 graus cada

hora. La temperatura a les 12 del migdia és de 15 graus.

a. Quants graus menys hi feia fa 7 hores?

b. Quina temperatura hi feia?

3. Un cargol és al fons d’un pou de 10 metres de fondària. Vol sortir del pou i durant 

el dia ascendeix 3 metres, però durant la nit descendeix 2 metres. Quants dies trigarà 

a arribar al brocal del pou?

4.  Es  vol  passar  la  següent  pantalla  dels  Angry  Bird,  si  per  llençar  un  porquet 

necessito 2 ocells. Podré passar de pantalla (raona la resposta)

5. Tinc 61 € estalviat, em compro un joc que val 22 € i una pel·lícula que val 32 €. 

Faig unes feines a casa i em donen 42€, em gasto 38€ en el regal d'aniversari del meu 

amic i em cobren per arreglar la bici 75€. Quin saldo em queda?


