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Primer grup de problemes 

1.- Escriviu  el nombre més petit format per cinc xifres diferents, sense fer servir el 0, que 
compleix la condició que les xifres que estan de costat no són mai xifres consecutives (ni en 

ordre creixent ni en ordre decreixent; és a dir, que no pot aparèixer, per exemple, 12, ni tampoc 87).    
(El nombre de 2 xifres format per les dues últimes xifres de la resposta passa com a nombre 

P al problema 7) 

2.- Tenim un rectangle de cartró, format per 6 quadradets, que es veu ben igual mirat 
per una banda i per l’altra del cartró; es del mateix color i té la mateixa decoració. 

Quants polígons diferents es poden construir si, a partir d’aquest rectangle,  
en retallem algun o alguns quadradets (1, o 2, o 3, o 4, o 5)? 

Atenció!  si suprimim dos quadradets podem formar aquest polígon      que, si el mirem 

per l’altra banda del cartró es veurà així: . Els considerarem iguals i, per tant, només el 
comptarem una vegada. 
També heu de veure que demanem polígons. Els quadradets que el formen han de quedar 
enganxats per un costat.  Aquesta figura                 no la considerem un polígon:   

 

3.-(Ve un nombre R del problema 5) 

En una família hi ha dues  noies i un noi, l'Anna, la Berta  i en Carles. La seva mare està mirant 
un àlbum de fotos i recorda que: 

 quan l'Anna tenia 8 anys, la Berta  en tenia 12 
 quan la Berta tenia 14 anys, en Carles tenia tants anys com el nombre R que us passen 

del problema 5. 
Ara l'Anna té 19 anys. Quants anys té en Carles?       
 

4.- Cada quadradet de la quadrícula de la figura següent representa 1 cm2.  Quina és la 
diferència, expressada en cm2, entre l’àrea del quadrat i l’àrea del rectangle de la figura?   

                          
 

 

 

 

(La resposta passa al problema 9 com a nombre G) 
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Segon grup de problemes 

5.- L’Antoni volia trobar un nombre  que, sumat tres vegades, donés 2023... però això no pot 
ser.  Tanmateix ha vist que si augmentava en una unitat la darrera xifra en un dels tres 
sumands, sí que era possible aconseguir una suma com aquesta: 

                                                                                      
on A, B, C i D  representen xifres (les lletres iguals sempre  el mateix valor; la D  resulta d’augmentar la C 

en una unitat).  Quina és la xifra que ha d’anar en el lloc de la D?     
(La resposta s’ha de passar al problema 3 com a nombre R.) 
 
6.- Tenim set cartes que són blanques per un costat i grises per l’altre. Ara les tenim posades 
en fila a sobre de la taula, totes amb el costat blanc a la vista. Volem aconseguir que es vegin 
totes pel costat gris de la manera que s’explicarà tot seguit. 

         
En cada moviment hem de  tombar exactament cinc cartes (si una carta es veia blanca passa a veure’s 

de color gris i viceversa). Dos  exemples: 

                 
Quin és el mínim nombre de moviments que necessitarem per aconseguir el nostre objectiu? 
 
 

7.- (Ve un nombre P , de dues xifres, des del problema 1) 
La Joana i en Salvador s’encarreguen d’embolicar acuradament uns paquets per a una 
celebració. Els emboliquen d’un en un, és clar, però ho han comptat i veuen que la Joana 
n’embolica 2 cada 5 minuts i en Salvador 3  cada 7 minuts. I així ho van fen, treballant tots dos i 

sempre al mateix ritme.  Quants paquets hauran embolicat entre tots dos  justament P minuts  
després d’haver començat a treballar?        
 
 
 
8.- La superfície total de la figura de la dreta, que està formada  
per tres quadrats, és de 29 cm2.  El quadrat 1 (el més fosc) té 
un perímetre de 8 cm. El quadrat 2 (el mitjà) té un perímetre 
de 12 cm. Quina és la longitud del costat del quadrat 3 (el més 
gros)?         
 
 
(La resposta passa  al problema  9 com a nombre M.) 
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Reptes finals 

9.-  (Venen un nombre G del problema 4 i un nombre  M  del problema 8 ) 
 
En Pau ens diu que, en els últims partits de bàsquet que ha jugat (no ens diu directament en 
quants), ha fet un total de 50 punts amb una mitjana de 12,5 punts per partit. 
 També ens diu que...  

 en cadascun d’aquests partits ha fet, com a mínim M punts (M  és el valor que passa del 
problema 8) 

 en cada partit ha marcat un nombre diferent de punts  
 en un dels partits el nombre de punts que ha aconseguit és G (valor que ve del problema 4) 
 el dia que ha fet G punts no és el dia que n'ha fet més. 

Quants punts ha fet en Pau el dia que ha fet més punts en aquests partits que comentem? 
 
(La resposta passa al problema següent com a nombre N. ) 
 
10.-  La figura mostra un dau col·locat en una casella d'un circuit quadrat. 

figura 1 
 
Observeu com  estan  situades les cares visibles del dau i sapigueu que és un dau com  els 
habituals, és a dir que les cares oposades sumen 7 punts.  
Volem anar desplaçant el dau, de casella en casella, donant voltes al circuit en la direcció 
indicada per les fletxes.  Per moure el dau, el fem girar de manera que quedi recolzat sobre la 
cara que quedava més a prop de la casella on l’hem de situar, sense cap altra gir.  
 
Per exemple, en la figura 2 es mostra com estaria el dau després del primer moviment. 

figura 2 
 
Quants punts marcarà la cara superior del dau després d'haver fet, a partir de la posició de la 
figura 1,  tants moviments com indica el número N que us passen del problema anterior? 
 
Nota: Si feu proves amb un dau us pot passar que les cares amb 1 punt, amb  2 i amb  3 no es puguin posar 
exactament igual com es veuen a la figura 1. És que hi ha dues possibilitats, dos tipus de daus que compleixen la 
propietat de suma 7 en les cares oposades, els que tenen les cares com a la figura i els que les tenen posades 
simètricament. Tingueu-ho en compte! 
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Problemes de propina 
 
P1.-  Quants camins diferents  hi ha, seguint les fletxes, per a compondre el nombre 2023?  

                

 

P2.-  El perímetre de cadascun dels 6 rectangles que podeu 
veure en la figura és de 28 cm. Quina és la longitud del 
perímetre exterior de la figura (marcat més gruixut)? 

 

 

P3.-  En Marc fa de mag matemàtic amb les seves amistats.  Els diu que pensin un nombre 
natural, que els indicarà unes operacions, i que quan li diguin el resultat  els podrà dir quin 
nombre havien pensat.  Les indicacions, una vegada han pensat el nombre, són aquestes: 

 Suma 2 al nombre que has pensat. 
 Multiplica el resultat per 5. 
 Resta 3 al nou resultat. 
 Digue’m el resultat final. 

Quan la Maria li diu el resultat que ha obtingut, en Marc li comenta:  “Ui! Aquest és el nombre 
de tres xifres més petit que pots obtenir com a resultat del joc!”.  Quin nombre havia pensat la 
Maria? 
 
 
 


