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Qüestions de 3 punts:

1. La senyora Teresa va dur 150 kg de taronges al mercat. Va pagar 90 e pel lloguer de la parada i va
obtenir un benefici net de la venda de les taronges de 120 e . A quin preu venia el quilo de taronges?

A) 0,20 e B) 0,80 e C) 1,25 e D) 1,40 e E) 1,75 e

2. Andreu juga amb la calculadora i hi escriu això: 20,12− 2,012. Quin resultat obté?

A) 17,892 B) 18,118 C) 18 D) 18,008 E) 18,108

3. Un rellotge està situat cap a dalt en una taula, de manera que el minuter assenyala el sud-est. Quants
minuts passen fins que el minuter assenyala el nord-oest per primera vegada?

A) 45 minuts B) 40 minuts C) 30 minuts D) 20 minuts E) 15 minuts

4. El peŕımetre exterior de la figura, constrüıda amb quadrats iguals, és de 56 cm.
Quina és l’àrea de la figura?

A) 128 cm2 B) 72 cm2 C) 48 cm2 D) 24 cm2 E) 16 cm2

5. Les mateixes figures representen els mateixos d́ıgits. Les figures diferents,
d́ıgits diferents. Tots els d́ıgits són més grans que 1. Quants d́ıgits diferents
poden representar els triangles per a obtenir un producte correcte?

A) Cap B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

6. En quina de les expressions següents podem reemplaçar cada aparició del número 9 per un altre
número positiu (diferent del 9) sense que en canv̈ıe el resultat?

A) (9 + 9− 9) · 9 B) 9 · (9 + 9) : 9 C) 9 + 9− 9 + 9 D) (9 + 9− 9) : 9 E) (9 + 9) : 9 + 9

7. El dibuix representa un parc i cadascun dels tretze camins que hi veieu
té 100 m de longitud. Aitana vol anar des d’A fins a B sense agafar cap
camı́ més d’una vegada. Quina és la longitud del trajecte més llarg que
pot triar?

A

B

A) 1.300 m B) 1.200 m C) 1.100 m D) 1.000 m E) 900 m

8. Aćı teniu dos rombes. De quantes maneres es poden triar dos vèrtexs, un
de cada rombe, talment la recta que passa per aquests dos vèrtexs no creue
cap dels rombes?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Més de 4

9. Un ortoedre és compost amb tres peces (com el dibuix). Cada peça és formada
per 4 cubs tots del mateix color. A quina de les peces següents s’assembla la peça
blanca?

A) B) C) D) E)



10. Cada dia d’entrenament, cinc atletes, Ariadna, Berta, Caterina, Diana i Elena, caminen en fila cap a
l’estadi exactament en l’ordre descrit. De camı́ al canviador, situat al final d’un llarg corredor, hi ha
vuit portes. Cada porta és oberta per la primera de la fila, que en obrir-la passa a ocupar el darrer
lloc de la fila, després que hagen passat les altres. Qui obre la darrera porta?

A) Ariadna B) Berta C) Caterina D) Diana E) Elena

Qüestions de 4 punts:

11. Mariola conrea tomaques i maduixes. Enguany ha canviat el repartiment
del terreny d’esta manera: ha canviat la zona rectangular destinada a les
tomaques per una zona quadrada allargant 5 metres un dels costats. Després
de fer açò, l’àrea de la zona de maduixes ha minvat 50 m2. Quina era l’àrea
de la zona de les tomaques abans del canvi?

Enguany

Tomaques

Maduixes

Tomaques

Maduixes

L'any

passat

A) 10 m2 B) 20 m2 C) 40 m2 D) 50 m2 E) 100 m2

12. Utilitzant totes les xifres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8 només una vegada, formem dos nombres naturals de
quatre xifres, talment que la seua suma siga la menor possible. Quin és el valor d’aquesta menor suma
possible?

A) 2.468 B) 3.333 C) 3.825 D) 4.734 E) 6.912

13. Bàrbara vol completar el diagrama següent mitjançant la inserció de tres nombres, un en cada cel.la
buida. Si vol que la suma dels tres primers nombres siga 200, la suma dels tres del mig siga 400 i la
suma dels tres últims nombres siga 600, quin nombre ha d’inserir Bàrbara en el centre del diagrama?

40 260

A) 250 B) 200 C) 150 D) 100 E) 50

14. La figura mostra un pentàgon estrellat. Quin és el valor de l’angle del
vèrtex A?

A
B

C

D

E

58o
100o

93o

A) 35◦ B) 42◦ C) 51◦ D) 65◦ E) 109◦

15. S’han escrit els nombres 2, 7, 11 i 22 en un costat de quatre targetes (un nombre en cada targeta), i
en l’altre costat hi ha escrit els text «divisible per 7», «primer», «senar», «més gran que 100» (cada
un en una targeta diferent). Se sap que el nombre escrit en la targeta no es correspon amb el text
de la part del darrere. Quin nombre hi ha escrit en la targeta amb la frase «divisible per 7»?

A) 22 B) 11 C) 7 D) 2 E) No es pot saber

16. Es tallen tres triangles equilàters de la mateixa grandària de les puntes d’un
triangle equilàter més gran de 10 cm de costat. Els tres trianglets junts tenen el
mateix peŕımetre que l’hexàgon gris restant. Quina és la longitud de cada costat
dels triangles menuts?

A) 1 cm B) 2,5 cm C) 3,5 cm D) 1,5 cm E) 3 cm

17. Jordi va fer un past́ıs en forma de rectangle. Llavors hi va fer set talls, talment cada tall era paral.lel
a un costat del past́ıs. En quantes peces no va poder tallar el past́ıs?

A) En 8 peces B) En 12 peces C) En 14 peces D) En 18 peces E) En 20 peces



18. Sònia ha trobat una vareta de 48 dm en el garatge i vol retallar d’esta vareta tots els trossos necessaris
per a construir totes les arestes d’un cub, sense perdre ni un sol mil.ĺımetre de filferro. Quin serà el
volum en dm3 del cub de Sònia?

A) 64 B) 144 C) 48 D) 86 E) 16

19. Eugènia menteix dilluns, dimecres i dijous i diu la veritat els altres dies. Ausiàs menteix dijous,
divendres i diumenges i diu la veritat la resta de dies. Un dia Eugènia diu: «Avui és dilluns», i Ausiàs
ho confirma «Śı, és veritat». Quin dia és?

A) Diumenge B) Dilluns C) Dimecres D) Dijous E) Un altre dia

20. Un cub rodola pas a pas en el pla tot girant sobre les arestes. La cara inferior
passa per les posicions 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 (en aquest ordre). En quines d’aquestes
dues posicions la cara inferior del cub és la mateixa?

1 2 3
4 5
6 7

A) 1 i 7 B) 1 i 6 C) 1 i 5 D) 2 i 7 E) 2 i 6

Qüestions de 5 punts:

21. Arnau té cinc cubs. Quan els ordena de menor a major, dos cubs consecutius sempre difereixen en
altura en 3 cm. El cub més gros és tan alt com una torre muntada amb els tres més petits. Quina
alçada té la torre constrüıda amb els cinc cubs?

A) 37,5 cm B) 35 cm C) 32,5 cm D) 27,5 cm E) 20 cm

22. Trobeu la raó entre l’àrea de la regió grisa (triangle MNC) i l’àrea del quadrat
ABCD, si M és el punt mitjà de AD i MN és perpendicular a AC.

A

B C

D
M

N

A) 1:6 B) 1:5 C) 7:36 D) 3:16 E) 7:40

23. Hi ha 16 cangurs en una filera. Alguns són veraços i diuen sempre la veritat i els altres són mentiders
i sempre menteixen. Cadascun d’ells diu: «A la meua esquerra el nombre de cangurs veraços és més
petit que el de mentiders a la dreta». Quants cangurs d’aquesta filera diuen la veritat?

A) Cap B) 1 C) 7 D) 8 E) 16

24. Un triangle equilàter gira al voltant d’un quadrat
(vegeu la figura). Quina forma té la figura que des-
criu el punt marcat fins que el triangle arriba a la
seua posició inicial per primera vegada?

A) B) C) D) E)

25. Hi ha uns quants nombres de tres xifres amb la propietat següent: si els traiem la primera xifra obtenim
un quadrat perfecte, i si els traiem la darrera xifra també obtenim un quadrat perfecte. Quant sumen
tots els nombres que tenen aquesta curiosa propietat?

A) 2.016 B) 1.993 C) 1.465 D) 1.177 E) 1.013



26. Hi ha nou ciutats al Páıs de les Meravelles. Cada dues ciutats estan connectades per una carretera, o
bé visible o bé invisible. En el mapa del Páıs de les Meravelles, només hi ha onze carreteres visibles.
Aĺıcia té unes ulleres màgiques: quan mira el mapa amb aquestes ulleres només veu les carreteres que
són invisibles de qualsevol altra manera. Quantes carreteres invisibles pot veure?

A) 70 B) 61 C) 25 D) 16 E) 38

27. Fem rotacions d’un triangle equilàter al voltant del seu centre, primer de 3◦; després, a partir de la
posició obtinguda, de 9◦; després, de 27◦ més, i successivament, en el pas n es fa una rotació de (3n)◦,
sempre a partir de la posició anterior. Quantes posicions diferents, tot comptant la posició inicial, es
poden aconseguir?

A) 360 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3

28. Tres segments divideixen un triangle en quatre triangles més petits i tres
quadrilàters, com en la figura. La suma dels peŕımetres dels tres quadrilàters
és igual a 25 cm. La suma dels peŕımetres dels quatre triangles petits és 20
cm. El peŕımetre del triangle inicial és de 19 cm. Quant sumen de les longituds
dels segments?

A) 11 cm B) 12 cm C) 13 cm D) 15 cm E) 16 cm

29. Una graella 3× 3 s’omple amb nombres positius, de manera que el producte dels nombres de cada fila
i de cada columna és 1, i el producte dels quatre nombres de qualsevol graella 2× 2 és 2. Quin és el
nombre que hi ha en la casella central de la graella?

A) 4 B)
1

4
C) 8 D)

1

8
E) 16

30. Al principi les cartes A, B, C, D, E estan col.locades en aquest ordre
d’esquerra a dreta. En un primer pas la carta de l’esquerra se situa
al mig; en un segon pas, la carta de la dreta se situa al mig, i aix́ı
successivament. Quina carta és a l’esquerra del tot en el pas 2012?

1)

2)

3)

A B C D E

B C A D E

B C E A D

C E B A D

...

A) A B) B C) C D) D E) E


