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SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 (18 març) Nivell 1

Qüestions de 3 punts

1. Si sabem que ♣+♣+ 6 = ♣+♣+♣+♣, quin és el nombre que correspon
a ♣ ?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

2. El número 4 es reflecteix a la vegada en dos miralls,
com es veu en la figura. Si fem el mateix amb el
5, què veurem en la posició de l’interrogant?

4 4

4

5

?
A) 5 B)

5
C)

5

D) 5 E) 5

3. El petit cangur va directament
del zoo a l’escola. Compta exac-
tament les flors que troba pel
camı́. Quin dels nombres que es
donen a les opcions de resposta
no en pot ser el resultat?

Zoo

Escola

A) 9 B) 10 C) 11 D) 12 E) 13

4. Una escala té 21 esglaons. En Joan i en Miquel estan comptant els esglaons:
un des de baix fins a dalt, i l’altre des de dalt fins a baix. Es troben en
un esglaó, que és el que en Joan ha comptat com el desè. Quin nombre li
donarà en Miquel a aquest esglaó?

A) 13 B) 14 C) 11 D) 12 E) 10

5. L’Anna vol connectar amb segments els
cinc punts superiors amb els sis punts
inferiors. Quan ja estiguin dibuixats
tots aquests segments, quants n’hi hau-
rà en total?

A) 20 B) 25 C) 30 D) 35 E) 40
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6. Una mosca té 6 potes, mentre que una aranya té 8 potes. Juntes, 2 mosques
i 3 aranyes tenen tantes potes com 10 aus i

A) 2 gats B) 3 gats C) 4 gats D) 5 gats E) 6 gats

7. Hi ha set peces iguals en la caixa. És possible desplaçar
les peces de manera que n’hi càpiga una altra de la
mateixa mida. Com a mı́nim, quantes peces cal moure?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8. Un full quadrat de paper és gris per
una cara i blanc per l’altra. L’Anna
l’ha dividit en nou quadradets iguals,
ha dibuixat una “@” en el quadradet
central i ha numerat alguns costats d’a-
quests quadradets de l’1 al 8, com es
veu a la figura. Quins talls ha fet per
tenir el que es veu a la segona figura?

11 22
33
44

5566
77
88

A) 1, 3, 5 i 7
B) 3, 4, 6 i 7
C) 2, 3, 5 i 6
D) 2, 4, 6 i 8
E) 1, 4, 5 i 8

9. Quin és el peŕımetre de la figura? (Tots els angles
són angles rectes.)

5

2 5

4
5

2

A) 3×5+4×2 B) 3×5+8×2 C) 6×5+4×2 D) 6×5+6×2 E) 6×5+8×2

10. Quina de les cinc expressions següents té un valor diferent de les altres
quatre?

A) 20 × 10 + 20 × 10
B) 20 ÷ 10 × 20 × 10
C) 20 × 10 × 20 ÷ 10
D) 20 × 10 + 10 × 20
E) 20 ÷ 10 × 20 + 10
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Qüestions de 4 punts

11. Si es fa girar la figura de la dreta mitja volta al voltant del
punt F , el resultat és

F

A) B) C) D) E)

F F

F F F

12. En Jordi ha triat un nombre, l’ha dividit per 7, després li ha sumat 7 i
finalment ha multiplicat la suma per 7. El resultat ha estat 777. Quin és el
nombre que havia triat?

A) 7 B) 111 C) 722 D) 567 E) 728

13. Quant mesura l’angle ÂBC del quadrilàter
ABCD de la figura?

A B

C

D

70
o

20
o

a

a

b

b

A) 110◦ B) 120◦ C) 125◦ D) 135◦ E) 140◦

14. Per quin punt X l’àrea del triangle △RTX
fa 10 unitats quadrades?

11

R T

A

B

C

D

E
A) X = A
B) X = B
C) X = C
D) X = D
E) X = E
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15. Per a fer un quadernet amb 60 pàgines, posem 15 fulls de paper en una pila
i després els dobleguem tots junts per la meitat. Si s’ha tret el full que conté
la pàgina 7, quines altres pàgines han desaparegut?

A) 8, 9 i 10 B) 8, 42 i 43 C) 8, 48 i 49 D) 8, 52 i 53 E) 8, 53 i 54

16. Una formiga camina sobre les ĺınies de la graella de
la figura. Fa un recorregut que comença i acaba en
el mateix punt i no passa dues vegades per cap més
punt. A més, ha de passar per sobre dels segments
marcats. Quin és el nombre més petit de caselles que
queden a l’interior del recorregut?

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) 13

17. Emprant la figura podem observar que 1 + 3 + 5 + 7 = 4× 4.
Quin és el valor de 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 17 + 19 + 21 ?

A) 10 × 10 B) 11 × 11 C) 12 × 12 D) 13 × 13 E) 14 × 14

18. La Joana ha dibuixat una flor amb 5 pètals. Vol acolorir
els pètals de la flor, però només té dos colors diferents:
vermell i groc. Tot tenint en compte que s’entén que els
pètals de dues flors estan acolorits de la mateixa manera
si podem girar una de les flors i els colors dels pètals d’una
queden en la mateixa posició que els de l’altra, quantes
flors diferents pot trobar la Joana si acoloreix cada pètal
fent servir un d’aquests dos colors?

A) 8 B) 10 C) 7 D) 9 E) 6

19. Quina fracció del quadrat representa la part ombre-
jada?

2 cm 4 cm

2
 c

m
4
 c

m

A)
1

3
B)

1

4
C)

1

5
D)

3

8
E)

2

9
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20. Tres daus idèntics s’han enganxat amb pega. La
suma dels punts de les cares oposades d’un dau
és sempre 7. Quina és la suma dels punts de les
cares que s’han enganxat amb pega?

A) 12 B) 13 C) 14 D) 15 E) 16

Qüestions de 5 punts

21. En la figura es veu un mòbil equilibrat. El
pes total és de 112 grams. Si no tenim en
compte el pes de les barres horitzontals i
verticals, quant pesa l’estrella?

A) 7 B) 10 C) 8 D) 16 E) No es pot saber.

22. Una tenda de pizzes ofereix una pizza simple amb formatge mozzarella i
tomàtigues. També s’hi poden afegir un o dos dels ingredients següents:
anxoves, carxofes, xampinyons, tonyina o tàperes. A més a més, per cada
pizza hi ha tres mides diferents: petita, mitjana i gran. Quantes pizzes
diferents es poden fer?

A) 30 B) 12 C) 18 D) 48 E) 72

23. Per decidir qui es quedarà amb el darrer tros del past́ıs d’aniversari de
la Paula, les cinc nines Paula, Maria, Mercè, Antònia i Núria formen un
cercle seguint les agulles del rellotge, en aquest ordre. Canten tot seguint
les agulles del rellotge: “CAN-GU-RET-FO-RA-TU”; cada śıl.laba compta
una nina i a qui li toca la śıl.laba “TU” resulta eliminada. A partir de la
següent, repeteixen això fins que només queda una nina. La Paula pot triar
qui comença. Qui ha de triar per assegurar que el darrer tros li tocarà a la
seva millor amiga Núria?

A) Paula B) Maria C) Mercè D) Antònia E) Núria
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24. Un joier fa cadenes enganxant ane-
lles idèntiques, com a la figura 1.
Les dimensions de les anelles es
mostren a la figura 2. Quina és la
llargada d’una cadena que consta
de 5 anelles?

Figura 1 Figura 2

4 mm

0,5 mm

A) 20 mm B) 19 mm C) 17,5 mm D) 16 mm E) 15 mm

25. Si en la multiplicació PPQ × Q = RQ5Q les lletres P , Q i R representen
xifres diferents, quant val P + Q + R ?

A) 13 B) 15 C) 16 D) 17 E) 20

26. Dos cercles són tangents i el petit passa pel centre del
gran. L’àrea del cercle gran fa 2010 cm2. Quina és
l’àrea de la regió ombrejada?

A) Menys de 1000 cm2

B) 1005 cm2

C) 1206 cm2

D) 1340 cm2

E) Més de 1500 cm2

27. L’Andrea ha enrotllat una corda al voltant d’una peça de
fusta tal com es veu a la figura. Després ha fet girar la peça
mitja volta, tal com indica la fletxa. Com la veu després
d’haver-la fet girar?

A) B) C) D) E)

28. L’Anna va comprar l’entrada de
la butaca 2010. La Beatriu vol
seure a prop d’ella i només hi ha
cinc entrades disponibles: 1930,
1948, 2000, 2009 i 2064. Quina
entrada cal que compri per tal
d’estar al més a prop possible
de l’Anna?

13 2 4 6

6163 62 64 66

121 122

57 8

182

65

181

A) 1948 B) 2000 C) 1930 D) 2009 E) 2064

6



29. Tots els triangles s’han d’omplir emprant els nú-
meros 1, 2, 3 o 4. Cada vegada que una peça
de la manera indicada al costat es col.loca sobre
quatre triangles, amaga quatre números difer-
ents. (La peça es pot girar i col.locar-se en qual-
sevol posició.) Uns quants números ja estan es-
crits. Quin número hauria d’anar en el triangle
on hi ha l’asterisc ∗ ?

1

2

3
*

A) Només l’1
B) Només el 2
C) Només el 3
D) Només el 4
E) Qualsevol entre 1, 2 o 3

30. Sota el mandat del rei de les aigües submarines hi ha pops de 6, 7, i 8 potes.
Els de 7 potes sempre menteixen, però els de 6 i els de 8 potes sempre diuen
la veritat. Un dia es van reunir quatre pops. El primer va dir: “Entre tots

tenim 28 potes”. El segon va dir: “Entre tots tenim 27 potes”. El tercer
va dir: “Entre tots tenim 26 potes”. El quart va dir: “Entre tots tenim 25

potes”. Indiqueu quina de les frases següents és certa:

A) El primer diu la veritat.
B) El segon diu la veritat.
C) El tercer diu la veritat.
D) El quart diu la veritat.
E) Tots menteixen.
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CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 (25 març) Nivell 1

Qüestions de 3 punts

1. Si sabem que ♣ + ♣ + ♣ + 15 = ♣ + ♣ + ♣ + ♣ + ♣ + ♣, quin és el valor
que correspon a ♣ ?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. En la figura hi ha el dibuix d’un laberint amb
un quadrat negre al mig. Al laberint hi ha
un gat, una rata, un bol de llet i un tros de
formatge. El gat pot arribar a la llet i la rata
pot arribar al formatge. Però, en canvi, el gat
i la rata no es poden trobar mai. Quins dels
dibuixos següents s’ha de posar en el lloc del
quadrat negre del mig del laberint?

A) B) C) D) E)

3. El producte 60 × 60 × 24 × 7 és igual a:

A) El nombre de minuts en set setmanes.
B) El nombre d’hores en seixanta dies.
C) El nombre de segons en set hores.
D) El nombre de segons en una setmana.
E) El nombre de minuts en vint-i-quatre setmanes.

4. L’Anna vol connectar amb segments tots els
cinc punts superiors amb els sis punts inferi-
ors. Quan ja estiguin dibuixats tots aquests
segments, quants n’hi haurà en total?

A) 20 B) 30 C) 40 D) 25 E) 35

8



5. Clara i Mateu viuen a un gratacel. Clara viu dotze pisos per damunt de
Mateu. Un dia Mateu va pujar per l’escala per visitar Clara. A la meitat
del camı́ es trobava en el vuitè pis. A quin pis viu Clara?

A) 12 B) 14 C) 16 D) 20 E) 24

6. Quin és el peŕımetre de la figura? (Tots els angles
són angles rectes.)

4

3

5

3

4

4
A) 3 × 4 + 11
B) 3 × 4 + 11 × 2
C) 6 × 4 + 11 × 2
D) 6 × 4 + 8 × 2
E) 6 × 4 + 11

7. A la biblioteca de l’escola d’Anna, Bea i Carles hi ha molts llibres. “Hi ha

aproximadament 2010 llibres” els va dir la mestra, i els va reptar a endevinar-
ne el nombre exacte. Anna va dir 2010, Bea va dir 1998 i Carles, 2015. La
mestra els informà que les diferències entre els nombres que havien dit i el
valors exactes eren 12, 7 i 5, però no en aquest ordre. Quants llibres hi ha
a la biblioteca?

A) 2003 B) 2005 C) 2008 D) 2020 E) 2022

8. Un full quadrat de paper és gris per
una cara i blanc per l’altra. L’Anna
l’ha dividit en nou quadradets iguals,
ha dibuixat una “@” al quadradet
central i ha numerat alguns costats
d’aquests quadradets de l’1 al 8, com
es veu a la figura. Quins talls ha fet
per tenir el que es veu a la segona
figura?

11 22
33
44

5566
77
88

A) 1, 3, 5 i 7
B) 1, 4, 5 i 8
C) 2, 3, 5 i 6
D) 3, 4, 6 i 7
E) 2, 4, 6 i 8
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9. Per quin punt X l’àrea del triangle △RTX
fa 10 unitats quadrades?

11

R T

A

B

C

D

E

A) X = A
B) X = B
C) X = C
D) X = D
E) X = E

10. Fa dos anys la suma de les edats de dos gats, Tony i Tiny, era de 15 anys.
Ara Tony té 13 anys. Quants anys falten perquè Tiny complisca 9 anys?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

Qüestions de 4 punts

11. Hem d’escriure les xifres 1, 2, 3, 4 i 5 als cer-
cles de la figura de manera que no quedin connec-
tats directament dos nombres consecutius. Quin
nombre hem de posar en el cercle amb el signe
d’interrogació?

?

A) 1 B) 3 C) 5 D) 2 o 4 E) Qualsevol

12. Quants eixos de simetria té aquesta figura?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 4 E) Infinits

13. Quant mesura l’angle ÂBC del quadrilàter ABCD
de la figura?

A B

C

D

80
o

20
o

a

a

b

b

A) 125◦ B) 130◦ C) 135◦ D) 140◦ E) 145◦
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14. Cada hora en punt un tren ix d’Aciutat per anar cap a Bevila. Mitja hora
després, és a dir, a totes les mitges hores, ix un tren de Bevila cap a Aciutat.
El viatge entre aquestes dues poblacions dura 3 hores, tant a l’anada com
a la tornada. Un tren que fa un sol viatge d’Aciutat a Bevila, amb quants
trens que van en l’altre sentit es creuarà?.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

15. En un rectangle ABCD designem com P el centre del rect-
angle. Si la distància de P al costat AB és el doble de la
distància de P al costat BC i el peŕımetre del rectangle
gran ABCD és de 120 cm, quina és l’àrea d’aquest rectan-
gle gran, expressada en cm2?

A B

CD

P

A) 100 cm2 B) 200 cm2 C) 500 cm2 D) 600 cm2 E) 800 cm2

16. Entre les persones que s’apleguen en una festa no n’hi ha dues que facen
l’aniversari el mateix dia de l’any. En un cert moment de la festa, sumen el
número del dia del naixement de cadascuna d’elles i també els números dels
mesos del naixement (gener, 1; febrer, 2; . . . ; desembre, 12). Si entre totes
les persones obtenen un total de 35, quin és el nombre màxim de persones
que es poden haver aplegat en eixa festa?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 10 E) 12

17. Un quadrat està dividit en quatre
quadrats petits de la mateixa mida.
S’han de pintar cadascun dels quadrats
petits de color blanc, o bé, de color
gris. De quantes maneres diferents
podem pintar el quadrat?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

18. Una fàbrica de conserves ha rebut un carregament de 3500 kg de tomaca i
n’ha fet dues parts, els pesos de les quals estan en la raó 2 : 3. La quantitat
més menuda és per a fer puré, i la més gran per a elaborar quètxup. Quants
quilos de tomaques es faran servir per fer quètxup?

A) 500 B) 700 C) 1400 D) 2100 E) 2450
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19. Quina fracció del quadrat representa la part ombre-
jada?

3 cm 5 cm
3
 c

m
5
 c

m

A)
1

3
B)

1

4
C)

1

5
D)

3

8
E)

2

9

20. La suma dels elements de cada columna, fila o diagonal és
igual a 45. Calcula la suma a + b + c + d + e + f dels sis
nombres que no coneixes.

18

15

6

a b

c d

e f

A) 72 B) 80 C) 90 D) 96 E) 100

Qüestions de 5 punts

21. En la figura es veu un mòbil equilibrat. El pes to-
tal de les peces penjades, sense tenir en compte les
barres horitzontals i verticals, que se suposa que
entre elles estan equilibrades, és de 176 grams.
Quant pesa l’estrella?

A) No es pot saber. B) 8 C) 10 D) 11 E) 16

22. L’Empar “decora” els nombres: en comptes d’una xifra parella dibuixa un
quadrat menut i en comptes d’una xifra imparella dibuixa un cercle menut.
Si la xifra és múltiple de 3 pinta de negre la figura corresponent i si no

ho és la deixa sense pintar. Eixa figura mostra la decoració
del nombre 3456. En total, comptant el 3456, quants nombres tenen eixa
mateixa decoració?

A) 12 B) 18 C) 24 D) 36 E) 48

23. Una xica nova arriba a la classe i, com a resultat, el percentatge de les xiques
repecte al total d’alumnes de la classe canvia del 50% al 52%. Quants xics
hi ha en esta classe?

A) 12 B) 15 C) 14 D) 10 E) 13
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24. L’Andrea ha enrotllat una corda al voltant d’una peça de
fusta tal com es veu en la figura. Després ha fet girar
la peça mitja volta tal com indica la fletxa. Com la veu
després d’haver-la fet girar?

A) B) C) D) E)

25. Trobeu el valor de A + B + C si quan considerem el nombre de tres xifres
AAA, el de dues xifres BB i el d’una xifra C, resulta que AAA−BB +C =
130

A) 7 B) 10 C) 12 D) 15 E) 18

26. Si considerem els nombres a =
2009

2010
, b =

2010

2011
i c =

2011

2012
, quina de les

afirmacions següents és certa?

A) a < b < c B) a < c < b C) c < a < b D) c < b < a E) a = b = c

27. Sabem que sis dels nou nombres d’una llista, un d’ells repetit, són 2009,
2010, 2010, 2011, 2012 i 2013. Quin és el valor més gran que pot tenir la
mediana dels nou nombres?

A) 2013 B) 2012 C) 2011 D) 2010 E) Pot ser més gran que 2013.

28. L’Anna va comprar l’entrada
de la butaca 2010. La Beatriu
vol seure a prop d’ella i només
hi ha cinc entrades disponi-
bles: 1930, 1948, 2000, 2009 i
2064. Quina entrada cal que
compri per tal d’estar al més
a prop possible de l’Anna?

13 2 4 6

6163 62 64 66

121 122

57 8

182

65

181

A) 1948 B) 2009 C) 2000 D) 2064 E) 1930
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29. En el triangle isòsceles de la figura, △ABC,
obtusangle en C, un dels costats fa 8 cm de
longitud i la mitjana BM fa 9 cm. Si el
punt G és el baricentre del triangle, quin és
el peŕımetre del triangle △MAG? A B

C

GM

A) 12 cm B) 15 cm C) 11 cm D) 13 cm E) 14 cm

30. En el regne de les aigües submarines hi ha estranys polps de 6, 7 i 8 tentacles.
Els de 7 tentacles sempre menteixen i, en canvi, els de 6 i els de 8 tentacles
sempre diuen la veritat. Un dia es van reunir quatre polps. El primer va
dir: “Entre tots tenim 25 tentacles”. El segon va dir: “Entre tots tenim 26

tentacles”. El tercer va dir: “Entre tots tenim 27 tentacles”. El quart va
dir: “Entre tots tenim 28 tentacles”. Indica quina de les frases següents és
certa:
A) El primer diu la veritat.
B) El segon diu la veritat.
C) El tercer diu la veritat.
D) El quart diu la veritat.
E) Tots menteixen.
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CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 Nivell 1

Premis i mencions. Catalunya i Andorra

Primers premis, ex aequo

Aina Fitó Parera (Anoia, Igualada) i
Marc Felipe Alsina (Bell-lloc del Pla, Girona), 146.25 punts

Tercer premi

Daniel Lugosi Enes (Barcelona), 141.25 punts

Altres premis

Esteve Bramon Casademont (Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles),
Andrés Girona San Miguel (Institut Pŕıncep de Viana, Barcelona),
Nadhia Van Leeuwen Navarro (Institut Francisco de Goya, Barcelona),
Guillem Cano Bergadà (Maristes La Immaculada, Barcelona)
i Ferran Ruiz Sala (Escola Pia de Nostra Senyora, Barcelona), 140.0 punts
Marc Caselles Ranchal (Institut de Lliçà, Lliçà d’Amunt),
Matt Hoogsteder Riera (Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles),
i Daniel Reverter Condal (Sadako, Barcelona), 136.25 punts
Ton Juny Pina (Institut Ciutat de Balaguer, Balaguer)
Pau Surell Rafart (Institut Carles Rahola i Llorens, Girona),
i Josep M. Serra Moncunill (Cor de Maria, Valls), 133.75 punts
Laia Freixas Mateu (Aula Escuela Europea, Barcelona), 133.25 punts
Arnau Canyadell Miquel (Institut Lacetània, Manresa), 132.0 punts
Joaquim Llorens Giralt (IPSI, Barcelona), 131.25 punts
Pol Paniagua Seriols (IPSI, Barcelona), 130.75 punts

Mencions fins a l’1% de les millors puntuacions

Adrià Menéndez Molist (Institut Icària, Barcelona),
Juan Diego Higa Flores (Pare Manyanet, Barcelona),
Carmen Font Mata (Fundación Escuela Suiza, Barcelona),
i Sergi Masot Llima (IPSI, Barcelona), 130.0 punts
Gonzalo Balta Foix (Institut Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze del Vallès),
i Anna Garćıa Moreno (Institut L’Alzina, Barcelona), 129.75 punts
Rosalia Boixadera Bosch (Maristes Montserrat, Lleida),
Arnau Alvarez Tejera (Joan Pelegŕı, Barcelona),
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Marc Asenjo Ponce de León (Aula Escuela Europea, Barcelona)
i Anna Domènech Tarrat (Sadako, Barcelona), 128.75 punts
David Freixes Serrano (La Farga, Sant Cugat del Vallès), 128.25 punts
Blai Barberá Bertran (Institut Emperador Carles, Barcelona),
i Marta Minguella Rafecas (Institut de L’Arboç), 127.5 punts
Robert Seara Mora (Institut Ernest Lluch, Barcelona),
Ferran Gebelĺı Guinjoan (Sagrat Cor de Jesús, Tarragona),
Tetyana Fivchuk (Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells),
i Bernat Torrents Valls (Anoia, Igualada), 126.25 punts
Isaac Viñas Morales (Sagrats Cors, Centelles),
Alba Gómez del Pulgar Mart́ın (Institut de Terrassa, Terrassa),
Mart́ı Fernández-Real Girona (Institut Jaume Vicens Vives, Girona),
Isidre Puigmitjà Rodoreda (Institut Pla de l’Estany, Banyoles),
i Carolina Peña Merino (Institut de Lliçà d’Amunt), 125.0 punts
Arnau Guillén Carulla (Institut L’Alzina, Barcelona),
i Clara Serra Marrugat (Joan Pelegŕı, Barcelona), 124.75 punts
Adrià Fors Munar (Els Arcs, Barcelona), 124.25 punts
Armand Sellas Farrés (Institut Pius Font i Quer, Manresa)
Queralt Sáez Feixas (Institut El Cairat, Esparreguera),
Hector Soriano Delgado (Joan Pelegŕı, Barcelona),
Jaume Sonet Ventosa (Institut de L’Arboç, L’Arboç),
Mohammed Tahri El Abbass (Institut Collserola, Barcelona),
Maria de la Pau Serrat Adell (Institut Fontanelles, Les Borges del Camp),
Ricard Cuervo Saliné (Institut Joan Fuster, Barcelona),
Arnau Ribera Tort (Institut Torredembarra, Torredembarra),
Cristina Miracle Huguet (Institut Torredembarra, Torredembarra),
i Valdric Vidal Hervàs (Institut Hug Roger III, Sort), 123.75 punts
Pere Rehues Masi (Institut Llúıs Domènech i Montaner, Reus), 123.25 punts‘
Bernat Pauĺı Batet (Institut Arnau Cadell, Sant Cugat del Vallès),
Mart́ın Moreno Padilla (Pureza de Maŕıa, Sant Cugat del Vallès),
Iván Luque Garcia (Institut Joaquim Mir, Vilanova i la Geltrú),
Marçal Ainsa Bertran (Institut L’Alzina, Barcelona),
Júlia Thió Casals (Institut Jaume Vicens Vives, Girona),
Bernat Puig Camps (Institut Manolo Hugué, Caldes de Montbui),
Daniel Casado Jiménez (Bon Salvador, Sant Feliu de Llobregat),
i David Riudor Gimenez (Joan Pelegŕı, Barcelona), 122.5 punts
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Premis. Balears

Primer premi

Enric Martorell Pons (Col.legi Pedro Poveda, Palma), 130.00 punts

Segon premi

Jack Craig Wharrie (IES Quartó de Portmany, Sant Antoni de Portmany),
129.00 punts

Tercer premi

Jaime Bea Pérez-Zubizarreta (Col.legi San Cayetano, Palma), 126.25 punts

Altres premis

Eva Morey Terrasa (Col.legi Madre Alberta, Palma), 122.50 punts
Jesús Garćıa Pozo (IES Joan Alcover, Palma), 118.25 punts
Rafael Palliser Sans (IES Josep Miquel Guàrdia, Alaior), 116.25 punts
Salvador Mayorga Domı́nguez (Col.legi La Salle, Inca),
Antoni Sastre Suñer (IES Joan Alcover, Palma),
i Raquel Maŕı Costa (IES Santa Maria, Eivissa), 113.75 punts
Diego Trias Ramos (IES Pau Casesnoves, Inca), 113.50 punts

Premis. Comunitat Valenciana

Primer premi

Daŕıo Cervera Jordà (IES Enric Soler i Godes, Benifaió), 133.75 punts

Segon premi, ex aequo

Taj Antonio Alcharani Tomov (Sagrada Familia, Valencia),
i Juan Vicent Camisón (IES La Plana, Castelló de la Plana), 126.25 punts

Altres premis

Vicente Bosch López (IES Vicent Sos Baynat, Castelló de la Plana)
i Guillermo Mart́ınez López (Pio XII, Valencia), 122.5 punts
Jaime Ferrer Velasco (IES V. Sos Baynat, Castelló de la Plana), 120.0 punts
Daniel Nieves Roldán (Jesus Maria, Orihuela), 117.5 punts
Alex Sánchez Aduna (IES Joan Coromines, Benicarló), 117.25 punts
Ivan Mart́ınez Pavón (Institut Educacio Secundària, Sedavi), 116.25 punts
Miriam del Carmen Rodŕıguez Calabria (IES Doctor Peset Aleixandre, Pa-
terna), 115.75 punts
Sebastián Andreu Hernández (Jesus Maria, Orihuela),
i José Antonio Férriz Beneito (IES No. 3, Villena), 115.0 punts
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CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 (18 març) Nivell 1

Qüestions de 3 punts. Solucions

1. A. 3.

Si anul.lem dues ♣ de cada membre de l’equació donada obtenim 6 = ♣+♣,
és a dir, 6 = 2♣, i per tant 3 = ♣.

2. C.

Vegem les figures simètriques del

Respecte el mirall (vertical) de la seva dreta queda 5
La figura simètrica d’aquesta si es reflecteix en el mirall que té a sota (horit-

zontal) quedarà

5

3. C. 11.

Si calculem totes les possibilitats obtenim: 1 + 3 + 8 = 12; 1 + 3 + 5 = 9;
2 + 3 + 8 = 13; 2 + 3 + 5 = 10. Per tant l’únic valor que no es pot obtenir
és el número 11.

4. C. 11.

Si dibuixem els esglaons i els nu-
merem, veurem que la persona que
baixa es trobarà en l’esglaó 11 (co-
mençant des de dalt) quan la que
puja és a l’esglaó 10 (començant
des de baix)
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5. C. 30.

De cada punt de la part de dalt surten
6 segments i, com que a dalt hi ha 5
punts, en total hi haurà 6 × 5 = 30
segments.

6. A. 4 gats.

Si calculem el nombre de potes que tenen entre 2 mosques i 3 aranyes trobem
36 potes i si li restem les 20 potes de les 10 aus ens queden 16 potes que
corresponen a 4 gats.

7. B. 2.

Si movem una sola peça (sigui quina sigui de les dues úniques que podem
moure, a saber, les dues que estan a dalt, una horitzontal i l’altra vertical)
es comprova que encara no hi cap una altra peça.

Ara bé, si movem cap a l’esquerra la peça horitzontal de dalt i després cap
amunt l’única peça que podrà fer-ho, aleshores veiem que a sobre de la peça
que hi ha a sota hi cap una altra peça posada horitzontalment.

8. D. 2, 4, 6 i 8.

Si tallem pel segment número 2 podrem doblegar cap amunt el quadradet
comú als segments 1 i 2; si tallem pel segment 4 i doblegem cap amunt
el quadradet comú als segments 3 i 4 en veurem la cara de sota. Aix́ı
successivament es comprova que cal tallar pels segments 2, 4, 6 i 8.

9. E. 6 × 5 + 8 × 2.

Com que la part horitzontal de les escales mesura 3×5 i és igual que la base
de la figura, entre les dues parts mesuraran 6 × 5. La part vertical de les
escales mesura 2+4+2 = 8 i és la mateixa mesura que l’altura de la figura.
Com a conseqüència, el peŕımetre de la figura és 6 × 5 + 8 × 2.

10. E. 20 ÷ 10 × 20 + 10.

Si es fan els càlculs es veu que les quatre primeres opcions donen 400 i la
darrera opció dóna 50.
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Qüestions de 4 punts

11. C..

Comencem amb la figura inicial
F

Es pot veure que l’opció de resposta correcta és la C, és a dir que si li

apliquem una rotació de mitja volta obtenim
F

. En canvi cal fer una

rotació de 1

4
de volta en sentit contrari a les agulles del rellotge al voltant del

punt F per a obtenir A,
F

. La figura de l’opció B és la mateixa figura

inicial, podŕıem dir que hem fet un gir d’una volta sencera. Caldria fer una

simetria per obtenir D,
F

. Finalment hauriem de fer una rotació de 1

4

de volta en sentit horari per obtenir E,
F

12. E. 728.

Es pot fer plantejant l’equació (
n

7
+ 7) · 7 = 777 i resolent-la.

També es pot fer operant a la inversa: Dividim el resultat 777 per 7, li
restem 7 i multipliquem el resultat per 7 i obtenim 728.

13. D. 135◦.

Si descomponem el quadrilàter ABCD en dos triangles dibuixant el segment
DB, els dos triangles que resulten són isòsceles ja que tenen dos costats
iguals. Per tant, si mirem el triangle △ABD conclourem que 6 ADB =
6 ABD i per la mateixa raó en el △BCD tenim que 6 CDB = 6 CBD.
Per tant, com que són suma d’angles iguals, 6 ABC = 6 ADC. Com que
sabem que la suma dels angles interiors de qualsevol quadrilàter és 360◦

serà 6 ABC + 6 ADC = 360◦ − 70◦ − 20◦ = 270◦ i com que els dos angles
són iguals tenim 270◦ = 2 6 ABC i per tant 6 ABC = 135◦.
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14. E. X = E.

La unitat de mesura de longitud són 2 quadrets i, doncs, la base fa 5 unitats.
Si el △RTX ha de tenir 10 unitats quadrades d’àrea, caldrà que l’altura sigui

4 perquè
5 × 4

2
= 10. Aix́ı l’altura ha de ser de 8 quadrets i això, entre els

punts proposats, només ho compleix el punt E.

15. E. 8, 53 i 54.

Quan numerem aquest quadernet, tots els fulls tindran la primera pàgina
numerada amb un número imparell i la segona (el revers de l’anterior) amb
un número parell. Per tant, si traiem la pàgina 7 també traurem la pàgina
8. Per altra banda, les pàgines 1 i 2 estan al mateix full que les 59 i 60, les
3 i 4 estan al mateix full que les 57 i 58, etc. En general les n i n + 1 estan
al mateix full que les 60 − n i 61 − n i per tant les pàgines 7 i 8 estan al
mateix full que les 53 i 54.

16. A. 8.

La figura mostra un camı́ que tanca un recinte amb
8 caselles.

17. B. 11 × 11.

Podem veure que la suma dels quatre primers nombres imparells és 4 × 4.
Seguint el procés afegiŕıem el següent imparell, 9 punts, per obtenir la suma
dels 5 primers imparells que seria 5 × 5 i aix́ı successivament ens adonem
que la figura de l’enunciat fa visual la propietat que la suma dels n primers
nombres imparells és n2. Com que 1 + 3 + 5 + · · ·+ 19 + 21 és la suma dels
11 primers nombres imparells, la resposta és 112 = 11 × 11.

18. A. 8.

Es poden pintar els 5 pètals de la flor tots del mateix color (de color vermell
o de color verd, 2 possibilitats). També podem pintar quatre pètals d’un
color i 1 de l’altre (2 possibilitats). Finalment, podem pintar 3 pètals de
color vermell i 2 de color verd de dues maneres diferents, a saber R V R

V R o R R R V V, és a dir, 2 possibilitats i també 2 possibilitats per 2
pètals vermells i 3 de verd. Entre tot hi ha, doncs, 8 possibilitats.
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19. A.
1

3
.

L’àrea del quadrat és 6 × 6 = 36; l’àrea del triangle rectangle de base 6

i altura 4 serà
6 × 4

2
= 12. Com que hi ha dos triangles rectangles com

aquests l’àrea que busquem serà 362 × 12 = 12 i 12 és justament
1

3
de 36.

20. C. 14.

La cara de la dreta del dau de l’esquerra, la que està enganxada amb el dau
del mig, serà un 4 perquè està situat igual que el dau de la dreta. Les cares
del dau del mig que estan enganxades amb unes altres seran les que tenen
els números 2 i 5 perquè no pot haver-hi ni el 4 ni l’1 perquè són la cara
oposades al 3 i al 6. Finalment, la cara enganxada del dau de la dreta serà
la que té el número 3, perquè és oposada a un 4. En total 4+2+5+3 = 14.

Qüestions de 5 punts

21. A. 7.

Perquè hi hagi equilibri, el quadrat i el pentàgon han de pesar 28, perquè
cada un ha de ser la quarta part de 112. El triangle pesa 14 perquè és la
meitat del quadrat. I el cercle i l’estrella pesen 7 cada figura perquè són la
meitat del triangle.

22. D. 48.

Hi ha 3 possibilitats (petita, mitjana, gran) per una pizza sense cap in-
gredient suplementari; 3 × 5 possibilitats de pizza amb un sol ingredient i,

finalment, 3×
5 × 4

2
possibilitats de pizzes amb dos ingredients perquè cada

ingredient dels 5 que tenim pot anar amb 4 ingredients, és a dir, 5×4 possi-
bilitats, però aquesta quantitat s’ha de dividir per dos perquè, per exemple,
una pizza amb anxoves i carxofes és la mateixa pizza que amb carxofes i
anxoves.
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23. B. Maria.

Si numerem les 5 noies amb els números 1, 2, 3, 4 i 5 veiem que si comença
la que té el número 1, després de fer la primera ronda, surt justament la
número 1. Tot seguit es comença a comptar a partir de la número 2 i surt
la número 3; després comença la número 4 i surt la número 2; es torna a
començar per la 4 i surt la 5. Queda finalment la número 4. Per tant perquè
quedi la Nuria (imaginem que li toca el 4), s’ha de començar a comptar amb
la Maria (que seria el número 1).

24. D. 16 mm.

La figura mostra que la llargada demanada és 3 + 3 + 3 + 3 + 4 = 16 mm.

Si hi hagués n anelles la llargada seria (n − 1) × 3 + 4 = 3n + 1.

25. D. 17.

Les possibilitats per la xifra Q són 1, 5 i 6 perquè són els únics números
que multiplicats per śı mateixos acaben amb la mateixa xifra. Ara bé, Q no
pot ser igual a 1 perquè quan fem la multiplicació el resultat té 4 xifres i el
número inicial només en té tres i Q tampoc no pot ser 5 perquè no hi ha cap
valor per P que faci que quan multipliquem Q per Q i després Q per P amb
els 2 que en portem el número que resulta acabi amb 5. Llavors Q només pot
ser 6. Hi ha dues possibilitats per la P que són 2 i 7. Quan substitüım la P
per 2 veiem que, si fem la multiplicació, la tercera xifra del resultat no dóna
Q = 6. En canvi, si substitüım la P per 7 śı que es compleixen les condicions
del problema i el resultat és 4656. Llavors la suma P + Q + R = 17.

26. E. Més de 1500 cm2.

El radi del cercle petit és la meitat del radi del cercle gran;

per tant l’àrea del cercle petit serà
1

4
de l’àrea del cercle

gran. L’àrea de la regió ombrejada és, doncs,
3

4
de l’àrea

del cercle gran i tenim
3

4
× 2010 > 1500.
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27. B.

La figura de l’esquerra mostra amb un traç de punts com anirà la corda,
inicialment, pel darrere del rodet de fusta. Per veure com quedarà la corda
pel davant després de la mitja volta cal fer una simetria. Es veu que l’opció
de resposta correcta és la B.

28. A. 1948.

Cada fila té 60 seients i els números imparells els veiem a l’esquerra i els
parells a la dreta. Per saber on està situada la butaca 2010 (fila i lloc del
seient) hem de dividir el 2010 per 8 i mirar el quocient i el residu. Si ho
fem, ens dóna fila 33 i seient 30 (és a dir, fila 33 i 15 seients a la dreta). Per
veure quina de les altres butaques està més a prop del 2010 haurem de fer
el mateix i comparar-ho amb la fila i lloc del seient que correspon al 2010.
La butaca 1930 ens dóna fila 32 seient 10; la 1948 ens dóna fila 32 seient 20;
el 2009 no cal mirar-ho perquè és imparell i la butaca 2010 està lluny del
passad́ıs central; el 2064 dóna fila 34 seient 20. Per tant el seient que vol
l’Anna és el 1948.

29. B. Només el 2.

Per tal que la peça de 4 triangles es pugui posar en qualsevol posició de
l’estrella de triangles de l’enunciat hem d’entendre que, d’acord amb la
definició del diccionari de l’IEC, es pot canviar de posició fent que la cara
superior esdevingui la inferior.Girar els fulls d’un llibre.

Aleshores podem raonar que si en una posició hi ha un cert número N i
comptem quatre triangles a partir d’aquella posició, en qualsevol direcció,
en el nou triangle també hi haurà el número N .
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D’aquesta manera podem situar en el tauler un altre 1, un altre 2 i un altre 3
a més dels que tenim donats. Amb això ja podem situar un 4 i si aleshores ens
fixem en els quatre triangles encerclats veurem que al triangle marcat amb un
asterisc només hi pot anar el 2.

30. B. El segon diu la veritat.

En haver-hi 4 afirmacions diferents sobre el número de potes, o bé les 4 són
falses (cadascuna la diu un pop de 7 potes), o bé n’hi ha una veritable i 3
falses.

No poden ser tots quatre mentiders perquè si ho fossin tindrien 7 × 4 = 28
potes en total i el primer pop que parla hauria dit la veritat. Per tant hi
ha almenys un pop veraç, i només n’hi pot haver un perquè tots diuen un
nombre total de potes diferent. Aix́ı doncs hi ha 3 mentiders, que tindran
entre tots tres 3 × 7 = 21 potes i un pop veraç que pot tenir-ne 6 o 8, és
a dir que entre tots quatre tindran 27 o 29 potes. Com que cap pop diu
que tinguin 29 potes, el que és veraç és el segon pop i els altres tres són
mentiders.
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CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 (25 març) Nivell 1

Qüestions de 3 punts. Solucions

1. A. 5.

Si anul.lem tres ♣ de cada membre de l’equació donada obtenim

15 = ♣ + ♣ + ♣, és a dir, 15 = 3♣, i per tant 5 = ♣.

2. C.

Si hi posem la A) o la D) queden connectats tots
els camins; el gat i la rata es podrien trobar.

Si hi posem la B) la rata no podria arribar al
formatge.

La C) dóna la solució, com podeu veure a la
figura de la dreta.

Si hi posem la E) ni el gat pot arribar a la llet
ni la rat al formatge.

3. D. El nombre de segons en una setmana.

L’opció de resposta D) done el nombre de dies d’una setmana (7) multiplicat
pel nombre d’hores d’un dia (24) multiplicat pel nombre de minuts d’una
hora (60) multiplicat pel nombre de segons d’un minut (60) i per tant s’obté
el nombre de segons d’una setmana.

4. B. 30.

De cada punt de la part de dalt surten
6 segments i, com que a dalt hi ha 5
punts, en total hi haurà 6 × 5 = 30
segments.

5. B. 14.

Com que havia de pujar 12 pisos, a la meitat del camı́ a Mateu encara li
quedaven 6 pisos per aplegar al pis de Clara. Si li quedaven 6 pisos i estava
al 8è, és que havia de pujar fins al 8 + 6 = 14è pis.
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6. C. 6 × 4 + 11 × 2.

Com que la part horitzontal de les escales mesura 3 × 4 i és igual que la
base de la figura, entre les dues parts mesuraran 6 × 4. La part vertical de
les escales mesura 3 + 5 + 3 = 11 i és la mateixa mesura que l’altura de la
figura. Com a conseqüència, el peŕımetre de la figura és 6 × 4 + 11 × 2.

7. A. 2003.

Si mirem el 2003 veiem que les diferències respectives són, efectivament, 7,
12 i 5, com de,ama l’enunciat.

En canvi si miressim primer el 2005 o el 2008 o el 2020 ens faria falta un 10
i si mirem el 2022 ens faria falta un 24 per a la diferència amb 1998.

8. E. 2, 4, 6 i 8.

Si tallem pel segment número 2 podrem doblegar cap amunt el quadradet
comú als segments 1 i 2; si tallem pel segment 4 i doblegem cap amunt
el quadradet comú als segments 3 i 4 en veurem la cara de sota. Aix́ı
successivament es comprova que cal tallar pels segments 2, 4, 6 i 8.

9. D. X = D.

La unitat de mesura de longitud són 2 quadrets i, doncs, la base fa 5 unitats.
Si el △RTX ha de tenir 10 unitats quadrades dàrea, caldrà que laltura sigui

4 perquè
5 × 4

2
= 10. Aix́ı l’altura ha de ser de 8 quadrets i això, entre els

punts proposats, només ho compleix el punt D.

10. A. 3.

Si fa dos anys la suma de les edats era 15 anys, actualment, dos anys després
la suma de les dues edats serà de 19 anys. Per tant Tiny té 19−13 = 6 anys
i per açó n’hi falten 3 per complir 9 anys.

Qüestions de 4 punts

11. B. 3.

Si entre els quatre nombres que deixem per col.locar en els quatre cercles
que formen un quadrilàter hi ha tres nombres consecutius, sempre haurem
de posar dos nombres consecutius connectats. L’única manera que això no
succeeixi és que el 3 se sitüı en el cercle amb el signe ?.
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12. C. 2.

La figura té dos eixos de simetria, que en podŕıem dir un
horitzontal i un vertical. La cara dels cangurs fa que no
hi pugui haver eixos de simetria inclinats a 45◦ i cap altra
inclinació no permet imaginar un eix de simetria.

13. B. 130◦4.

Si descomponem el quadrilàter ABCD en dos triangles dibuixant el segment
DB, els dos triangles que resulten són isòsceles ja que tenen dos costats
iguals. Per tant, si mirem el triangle △ABD conclourem que 6 ADB =
6 ABD i per la mateixa raó en el △BCD tenim que 6 CDB = 6 CBD.
Per tant, com que són suma d’angles iguals, 6 ABC = 6 ADC. Com que
sabem que la suma dels angles interiors de qualsevol quadrilàter és 360◦

serà 6 ABC + 6 ADC = 360◦ − 80◦ − 20◦ = 260◦ i com que els dos angles
són iguals tenim 260◦ = 2 6 ABC i per tant 6 ABC = 130◦.

14. E. 6.

Si un tren surt d’Aciutat a les h hores aplegarà a Bvila a les h + 3 hores.
Com que l’hora d’arribada dels trens a Aciutat són les mitges, el primer tren
amb el qual es creuarà serà el que té arribada a les h + 1/2, que surt a les
h+1/2−3 i el darrer amb el que es creuarà serà el que haurà sortit de Bvila
a les h + 3 − 1/2 = h + 2 − 1/2 i, doncs, en total es creuarà amb 6 trens.

15. E. 800 cm2..

El rectangle petit i el rectangle gran són semblants perquè el punt P és un
punt de la diagonal. Per tant la base b del rectangle gran serà la meitat
de l’altura h = 2b. El peŕımetre del rectangle és 120 = 6b. b = 20 cm,
h = 40 cm i, doncs, l’àrea és de 800 cm2.

16. C. 9.

Per poder-se aplegar un màxim de persones caldrà que sumem els números
totals més menuts, a saber: el dia que suma 2 entre dia i mes: l’1/1; els que
donen un total de 3 entre dia i mes: son 1/2 i 2/1; total de 4 entre dia i mes:
3/1, 2/2; 1/3; i 3 dates que sumin 5, per exemple 1/4, 2/3 i 3/2. Seran,
doncs, 9 persones.
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17. B. 6.

Amb els quatre quadradets d’un sol color n’hi haurà 2 (blanc o gris). Amb un
quadradet d’un color i tres de l’altre n’hi ha dos més, i amb dos quadradets
de cada color poden ser contigus o oposats i per tant són dos més, i en total
són 6.

18. D. 2100.

Podem escriure els pesos com 2x i 3x. Aleshores 2x + 3x = 3500 i per tant
x = 700 i el pes de la part que servirà per al quètxup és 3x = 2100 kg.

19. D.
3

8
.

Làrea del quadrat és 8×8 = 64; làrea del triangle rectangle de base 8 i altura

5 serà
8 × 5

2
= 20. Com que hi ha dos triangles rectangles com aquests làrea

que busquem serà 642 × 20 = 24 i 24 és justament
3

8
de 64.

20. D. 96.

Com que només es demana la suma S = a + b + c + d + e + f només fa
falta saber que cada fila suma 45. La suma de les tres files és 3 × 45 = 135
i també 18 + a + b + c + 15 + d + 6 + e + f = 39 + S. Per tant 39 + S = 135
i S = 96.

Qüestions de 5 punts

21. D. 11.

Perquè hi hagi equilibri, el quadrat i el pentàgon han de pesar 44, perquè
cada un ha de ser la quarta part de 176. El triangle pesa 22 perquè és la
meitat del quadrat. I el cercle i lestrella pesen 11 cada figura perquè són la
meitat del triangle.

22. D. 36.

Els nombres decorats com el de l’enunciat han de tenir com a primera xifra
un nombre imparell múltiple de 3 (2 casos: 3 i 9), com a segona xifra un
parell no múltiple de 3 (3 possibilitats: 2,4 i 8), com a tercera xifra un
imparell no múltiple de 3 (n’hi ha 3: 1, 5 i 7) i com a quarta xifra un parell
múltiple de 3 (són 2: 6 i 0). Per tant el total de nombres amb l’esquema

és 2 × 3 × 3 × 2 = 36.
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23. A. 12.

Si x és el nombre inicial de xics, que com que estan al 50 % és el mateix que

el nombre inicial de xiques, l’enunciat es tradueix en l’equació
x + 1

2x + 1
=

52

100
que ens dóna x = 12.

24. E.

La figura de l’esquerra mostra amb un traç de punts com anirà la corda,
inicialment, pel darrere del rodet de fusta. Per veure com quedarà la corda
pel davant després de la mitja volta cal fer una simetria. Es veu que l’opció
de resposta correcta és la E.

25. E. 18.

Si es compleix AAA − BB + C = 130, serà AAA > 130 i també AAA <
130 + 99 i, doncs, només pot ser AAA = 222. Tot seguit podem raonar que
ha de ser BB = 99 i, finalment, que C = 7.

26. A. a < b < c.

En general es compleix que si a, b, c són nombres enters positius
a

b
<

a + c

b + c
.

D’aqúı es dedueix de seguida la resposta indicada.

27. B. 2012.

La mediana de la llista de nou nombres formada per 2009, 2010, 2010, 2011,
2012, 2013 i tres més serà el cinquè nombre de la llista ordenada. Aquest
nombre mai podrà ser més gran que 2012. Aquest valor 2012 serà la mediana
si afegim a la llista tres nombres més grans o iguals que 2012:

{2009, 2010, 2010, 2011, 2012, A, B, C, 2013}
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28. A. 1948.

Cada fila té 60 seients i els números imparells els veiem a l’esquerra i els
parells a la dreta. Per saber on està situada la butaca 2010 (fila i lloc del
seient) hem de dividir el 2010 per 8 i mirar el quocient i el residu. Si ho
fem, ens dóna fila 33 i seient 30 (és a dir, fila 33 i 15 seients a la dreta). Per
veure quina de les altres butaques està més a prop del 2010 haurem de fer
el mateix i comparar-ho amb la fila i lloc del seient que correspon al 2010.
La butaca 1930 ens dóna fila 32 seient 10; la 1948 ens dóna fila 32 seient 20;
el 2009 no cal mirar-ho perquè és imparell i la butaca 2010 està lluny del
passad́ıs central; el 2064 dóna fila 34 seient 20. Per tant el seient que vol
l’Anna és el 1948.

29. D. 13 cm.

Si el triangle isòsceles ABC és obtusangle
en C, la mitjana BM és més curta que el
costat AB. Per tant els costats iguals del
triangle són els de 8 cm, AC = 8cm i AM =
4cm. Per altra banda, la mitjana que surt
del vèrtex A és igual que la BM , i AG és

igual a
1

3
de la mitjana i GM és igual a

1

3
de la mitjana i, doncs, AG + GM = 9 cm i,
doncs, AG + GM + Ma = 13 cm

A B

C

GM

30. C. El tercer diu la veritat.

En haver-hi 4 afirmacions diferents sobre la quantitat de tentacles, o bé les
4 són falses (cadascuna la diu un polp de 7 tentacles), o bé n’hi ha una
veritable i 3 falses.

No poden ser tots quatre polps mentiders perquè si ho fossin tindrien 7×4 =
28 tentacles en total i el quart polp que parla hauria dit la veritat. Per tant
hi ha almenys un polp veraç, i només n’hi pot haver un perquè tots diuen
un nombre total de tentacles diferent. Aix́ı doncs hi ha 3 mentiders, que
tindran entre tots tres 3 × 7 = 21 potes i un polp veraç que pot tenir-ne 6
o 8, és a dir que entre tots quatre tindran 27 o 29 potes. Com que cap polp
diu que tinguin 29 potes, el que és veraç és el tercer pop i els altres tres són
mentiders.
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