
Problemes a l’esprint . Equips de 1r i 2n d’ESO   
15 de febrer de 2023 

 Primer grup de problemes (1, 2, 3, 4) 
 Segon grup de problemes (5, 6, 7, 8) 
 Reptes finals  (9, 10) 
 Problemes de propina   (P1, P2, P3) 

 
Primer grup de problemes 

1. Els nombres cistercencs, que es feien servir durant el  
segle XIII en els convents de l’ordre del Cïster (i que van 
servir per a plantejar algun problema en el Cangur2022), 
consistien en la superposició de símbols gràfics, els que 
teniu reproduïts a la dreta.  
Per a representar els nombres del 1 al 9999  calia posar 
un signe o superposar.ne dos, o tres o quatre.  
 
Aleshores el 2022 i el 2023 es feien així:   
 
Quina és la suma dels  dos nombres                      ? 
 
La  xifra de les unitats de la resposta passa com a nombre R al problema 7. 
 

2. Quants camins hi ha per anar des de A fins a B, avançant sempre  
d’esquerra a dreta,  sense recular? 
 
 
 

 

3.  Ve  un nombre P del problema 5, que és la xifra de les unitats de miler 
(primera xifra de l’esquerra) de la solució d’aquell problema 
 
Els nombres que podeu veure a la figura estan en una circumferència, 
situats de manera que la divideixen en vuit parts iguals. Vegeu que un dels  

nombres és P, i un altre és el doble de l’anterior, és a dir 2P.  
Si unim amb segments totes les parelles de punts que corresponen a 
nombres primers entre ells (*) quina figura queda dibuixada? 
 
 

A) un rombe      B)  un rectangle   C )  un polígon estrellat   D)  un trapezi isòsceles     
E)   un conjunt de segments que no formen polígon 

(*) Nombres primers entre ells o coprimers: són els que no tenen cap altre divisor comú enter positiu a part 
de l’1, és a dir que el seu màxim comú divisor és 1. Per exemple 10 i 21 són dos nombres primers entre ells. Vist això 
serà recomanable, doncs, que primer de tot penseu la descomposició en factors de cadascun dels nombres que 
apareixen a la figura. 

  



 
4.  La figura mostra tres quadrats de la mateixa mida col·locats en 

l'interior d'un rectangle de manera que tenen els costats 
respectivament paral·lels i que dos vèrtexs del quadrat central 
queden situats en els centres dels altres dos quadrats. 
Si l'àrea que és comuna a dos dels quadrats (zona acolorida) és de 
2 cm2, quina és l'àrea total del rectangle expressada també en cm2? 
 

La resposta passa com a nombre K al problema 9. 
 

 
Segon grup de problemes 

5. L’Eva  vol construir nombres amb cubs de fusta, tots iguals, seguint aquest esquema: 

 
Casualment té justament  tants cubs com els que li han fet  falta per a muntar el nombre 

 
Però després se li ha desmuntat  tot.  Quin és el nombre de 4 xifres més gran que pot muntar fent 
servir tots els cubs que té, els que formaven el 2023? 
 
La  xifra de les unitats de miler de la resposta  (primera xifra de l’esquerra) passa al problema 3 com a 
nombre P. 
 

6. Hem dibuixat un triangle unint tres vèrtexs d’un octàgon regular com es 
veu a la figura. Amb la pista que cada angle de l’octàgon regular és de 
135º,  deduïu quina és la mesura en graus de l’angle marcat en la figura. 
 
 
 
 

7.  Ve un nombre  R del problema  1 
Un grup de quatre alumnes van proposar a una professora el repte d’encertar un nombre amb unes 
pistes que li donarien. 
En Tomàs digué : “El nombre é́s R”. En Romà va dir: “El nombre en qüestió és primer” i va afegir  “però, 
ep!, només un de nosaltres dos ha dit la veritat”. 
L’Alba afirmà: “El nombre ́és parell”. I la Maria rematà: “ ́És el nombre R+6 ”  i també va afegir  “però, 
ep, que som una mica tramposes i també només una de nosaltres ha dit la veritat”.  
Però la professora va dir de seguida: “Tot i així puc encertar el nombre”.   Quin és aquest  nombre? 



 
 
 
8. Per a classificar-se per a la segona prova d’un concurs  cal encertar  com a mínim el 60% de les 

respostes. Un concursant ha encertat fins ara 25 respostes i n’ha errat 30. Si encara li queden 
25 preguntes per a contestar, de quantes d’aquestes haurà d’encertar la resposta, com a mínim, per a 
superar la primera prova?  
(si creus que no ho podrà aconseguir hauràs  d’escriure “No pot ser”  com a resposta) 
 
La resposta  passa com a  nombre  M al problema 9 
 

 

 
 

Reptes finals 

 
 

9. Venen un nombre K del problema 4 i un nombre  M  del problema  8  
El paral·lelogram  WXYZ  de la figura, que té un perímetre de 68 cm,  es descompon en nou 
paral·lelograms, amb els costats paral·lels als del paral·lelogram inicial.  Coneixem el perímetre de 
quatre d’aquests paral·lelograms, que podeu veure indicats en la figura:  K cm (K és el nombre que ve 

del problema 4), 19 cm,  M cm (M és el nombre que ve del problema 8) i 30 cm  .  Quin és el perímetre 
del paral·lelogram central, el que està pintat de color gris? 

 
 
La solució passa com a  nombre B al problema següent 
 
 
10. Us diuen que en una bossa hi ha B boles de diversos colors; groc, verd, blau i roig amb aquestes 

dades: 17 boles no són verdes, 5 boles són roges i  12 boles no són grogues. Quantes boles blaves hi 
ha a la bossa? 

 

 



 

Problemes de propina 

 

Prop. 1.- En la temporada regular de la NBA cada equip juga 82 partits. D’un equip ens diuen que el 
nombre més gran de partits consecutius que ha guanyat és  5 i, per altra banda, que mai ha perdut més de 
3 partits consecutius. Sabent que en el bàsquet no es pot empatar cap partit, quin és el màxim nombre de 
partits que pot haver guanyat aquest equip?  

 

 

Prop 2.   
A partir del rectangle blau de la figura, que té l’àrea igual a 17 cm2,  
hem determinat quatre punts així:  hem doblat les longituds dels 
costats llargs i hem triplicat la longitud dels costats curts, de la forma 
que s’indica en la figura. Aquests quatre punts són els vèrtexs d’un 
paral·lelogram. Quina és l’àrea d’aquest paral·lelogram? 

 

 

 

Prop 3.-  Quin és el resultat d’aquesta multiplicació? 

 

Observeu que els factors són nombres de 3 xifres; que cada fila de la multiplicació és un nombre de 4 
xifres:  que el resultat és un nombre de 6 xifres, i que apareixen curiosament situades unes xifres 1, 2, 3, 4, 
5, 6. Pot ser bo, encara que no és l’única manera, pensar d’antuvi quina ha de ser la primera xifra del 
primer factor.  

 


