
CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 (18 març) Nivell 3

Qüestions de 3 punts

1. Quin d’aquests nombres és el resultat de dividir 20102010 entre 2010?

A) 11 B) 101 C) 1001 D) 10001 E) Cap nombre enter

2. L’Ivan va obtenir el 85% de la puntuació en un examen i en Tibor va obtenir
el 90% en el mateix examen. No obstant això, en Tibor només va tenir un
punt més que l’Ivan. Quina és la puntuació màxima que es podia obtenir en
aquest examen?

A) 5 B) 17 C) 18 D) 20 E) 25

3. Si les dues files tenen la mateixa suma, quin és el valor de ∗ ?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2010
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ∗

A) 1010 B) 1020 C) 1910 D) 1990 E) 2020

4. El sòlid del diagrama està format per quatre cubs idèntics.
Cadascun dels cubs té una superf́ıcie de 24 cm2. Quina és
la superf́ıcie total del sòlid?

A) 80 cm2 B) 64 cm2 C) 40 cm2 D) 32 cm2 E) 24 cm2

5. Cada aniversari, la Rosa rep tantes flors com anys té. Ella mateixa asseca i
guarda les flors i ara en té 120. Quina edat té?

A) 15 B) 14 C) 10 D) 12 E) 20
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6. Una tira de paper es doblega tres vegades per la meitat i després es desplega
de tal manera que es veuen set doblecs que miren cap amunt o cap avall.
Quina de les vistes laterals següents no es pot obtenir d’aquesta manera?

A)

B)

C)

D)

E)

7. Hi ha sis punts marcats en els nodes d’un full de pa-
per quadriculat. Quina de les figures geomètriques
següents no pot tenir tots els vèrtexs en alguns d’a-
quests punts?

A) Un quadrat
B) Un paral.lelogram que no sigui un rombe.
C) Un trapezi
D) Un triangle obtusangle
E) Totes les figures esmentades a A), B), C) i D) poden tenir tots els

vèrtexs en aquests punts

8. A la figura següent observem que 1 + 3 + 5 + 7 = 4× 4. Quin
és el valor de 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 17 ?

A) 14 × 14 B) 9 × 9 C) 4 × 4 × 4 D) 16 × 16 E) 4 × 9

9. En el centre històric d’una certa ciutat hi ha cinc ponts, més o menys paral-
lels, sobre el riu que creua aquesta ciutat. La Brigitte hi arriba de vacances i
vol passar, almenys una vegada, per aquests cinc ponts. Comença a caminar
des de l’estació del tren i, quan hi torna, ha creuat aquests cinc ponts i cap
més. Durant el passeig ha travessat el riu n vegades. D’entre els nombres
següents, quin és l’únic que és un valor posssible per a n?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7
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10. ABCE és un quadrat i BCF i CDE són trian-
gles equilàters. Si AB fa 1 de llargada, quina és
la llargada de FD ?

A

BC

D

E
F

A)
√

2 B)

√
3

2
C)

√
3 D)

√
5 − 1 E)

√
6 − 1

Qüestions de 4 punts

11. Ara som a l’any 2010 i el meu professor, que acaba de celebrar l’aniversari,
m’ha dit que el producte de la seva edat i de la de son pare és 2010. Quin
any va néixer el meu professor?

A) 1943 B) 1953 C) 1980 D) 1995 E) 2005

12. Quin és el valor de l’angle assenyalat amb un
interrogant?

?

20
o

330
o

A) 5◦ B) 10◦ C) 20◦ D) 30◦ E) 40◦

13. Quants nombres enters positius hi ha, de manera que la suma dels seus d́ıgits
sigui 2010 i el producte dels seus d́ıgits sigui 2?

A) 2010 B) 2009 C) 2008 D) 1005 E) 1004

14. A la figura, hem d’anar del cercle A al cercle
B tot seguint les fletxes. Per a cada camı́, cal-
culem la suma de tots els nombres a través dels
quals hem passat. Quantes sumes diferents po-
dem obtenir?

1 2 1

2 3 2

1 2 1A

B

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 6

15. Tres dimarts d’un determinat mes van escauere en dies parells. En quin dia
de la setmana va escaure el dia 21 d’aquest mes?

A) Dimecres B) Dijous C) Divendres D) Dissabte E) Diumenge
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16. Un cercle de radi 4 cm es divideix en quatre parts iguals
mitjançant arcs de radi 2 cm, com es mostra en la figura.
Quin és el peŕımetre de cadascuna de les parts resultants?

A) 2π B) 4π C) 6π D) 8π E) 12π

17. El gràfic de dispersió següent mostra les distàncies
recorregudes i els temps emprats en una prova de
velocitat cronometrada de cinc alumnes. Qui va ser
el més ràpid?

Carles

Beatriu

Ernest
Daniel

Al³cia¶

temps

d
is
ta
n
ci
a

µ

A) Aĺıcia B) Beatriu C) Carles D) Daniel E) Ernest

18. Un triangle es doblega per la ĺınia de punts per a obtenir una figura com
es mostra en el dibuix. L’àrea del triangle és 1,5 vegades l’àrea de la figura
resultant. Sabem que l’àrea total de les tres regions ombrejades és 1. Trobeu
l’àrea del triangle original.

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) És impossible de determinar.

19. A l’aparcament de carretons d’un supermercat, hi ha
dues files de carretons. La primera fila té 10 carretons
i fa 2,9 m de llarg. La segona fila té 20 carretons i fa
4,9 m de llarg. Quina és la longitud d’un carretó?

A) 0,8 m B) 1 m C) 1,1 m D) 1,2 m E) 1,4 m

20. El triangle equilàter més gran consta de 36 triangles
equilàters més menuts amb una àrea d’1 cm2 cadascun.
Trobeu l’àrea del triangle △ABC.

A

B

C

A) 11 cm2 B) 12 cm2 C) 13 cm2 D) 14 cm2 E) 15 cm2
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Qüestions de 5 punts

21. En un trapezi isòsceles ABCD, X és el punt mitjà del
costat lateral AB, BX = 1 i ĈXD = 90◦. Trobeu el
peŕımetre del trapezi ABCD.

A

B C

D

X

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) És impossible de determinar.

22. Es dibuixen rectes paral.leles a la base del triangle de la
figura que divideixen els altres dos costats en 10 parts
iguals. Quin percentatge de l’àrea del triangle és gris?

A) 41,75 % B) 42,5 % C) 45 % D) 46 % E) 47,5 %

23. Per a quants nombres enters n (1 ≤ n ≤ 100) el nombre nn és un quadrat
perfecte?

A) 5 B) 50 C) 55 D) 54 E) 15

24. Pops de 6, 7 i 8 tentacles serveixen al rei de la mar. Els que en tenen 7
sempre menteixen i els de 6 i 8 tentacles sempre diuen la veritat. Un dia,
quatre pops es trobaren. El primer va dir: “entre tots tenim 28 tentacles”,
el segon va dir: “entre tots tenim 27 tentacles”, el tercer va dir: “entre tots

tenim 26 tentacles” i el quart va dir: “entre tots tenim 25 tentacles”. Quants
tentacles té el quart pop?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 6 o 8 E) És impossible de determinar.

25. S’han dibuixat els segments OA1, A1A2, A2A3, . . . , tots ells de la mateixa
longitud, de manera que OAi ≥ OAi−1. Quin és el nombre més gran de
segments OA1, A1A2, A2A3, . . . que podem construir si α = 7◦ ?

O

A1

A2

A3

®

A) 10 B) 11 C) 12 D) 13 E) Tants com es vulgui.
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26. En una successió, els tres primers elements són 1, 2 i 3. A partir del quart
element, els elements es calculen partint dels tres precedents de la manera
següent: es resta l’últim element del resultat de la suma de l’antepenúltim
i del penúltim: 1, 2, 3, 0, 5, −2, 7, −4, . . . Quin és l’element 2010è de la
successió?

A) −2006 B) 2008 C) −2002 D) −2004 E) Una altra resposta

27. Tenim una tira llarga de paper i la dobleguem tres vegades, com es veu en
la figura. Busqueu el valor de l’angle β si sabem que l’angle α fa 70◦.

®

¯

A) 140◦ B) 130◦ C) 120◦ D) 110◦ E) 100◦

28. Quants enters positius de tres xifres (sense zeros a l’esquerra) tenen la propi-
etat que la xifra central és la mitjana de les altres dues?

A) 9 B) 12 C) 16 D) 36 E) 45

29. Un òval està constrüıt amb quatre arcs de cir-
cumferència. Els arcs de la dreta i de l’esquerra
són iguals, com també els arcs de dalt i de baix.
En els punts d’unió els arcs tenen la mateixa
tangent. L’òval està inscrit en un rectangle de
dimensions 4× 8. El radi dels arcs més petits és
1. Quin és el radi dels arcs més grans?

1

8

4

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

30. Un codi de barres com el que es mostra està format per
franges alternades en negre i blanc, que sempre comen-
cen i acaben per una franja negra. Cada franja de cada
color té amplada 1 o 2, i l’amplada total del codi de
barres és 12. Quants codis de barres diferents són pos-
sibles, sempre començant a llegir d’esquerra a dreta?

A) 124 B) 132 C) 66 D) 128 E) 116
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CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 (25 març) Nivell 3

Qüestions de 3 punts

1. 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

2. Dos ĺıquids X i Y estan mesclats en la raó 2 : 3. Després de moltes hores,
s’ha evaporat el 50% de X , però només el 20% de Y . Quina és la raó de X

a Y en la mescla resultant?

A) 1 : 1 B) 4 : 15 C) 15 : 16 D) 3 : 5 E) 5 : 12

3. Cada aniversari, na Rosa rep tantes flors com anys té. Ella mateixa asseca
i guarda les flors i ara en té 120. Quina edat té?

A) 20 B) 15 C) 14 D) 12 E) 10

4. En una classe hi ha 12 xics i 16 xiques. Durant una epidèmia de grip falten
a classe la meitat d’alumnes. Com a mı́nim, quantes xiques falten a classe?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 7 E) 14

5. Una tira de paper es doblega tres vegades per la meitat i després es desplega
de tal manera que es veuen set doblecs que miren cap amunt o cap avall.
Quina de les vistes laterals següents no es pot obtenir d’aquesta manera?

A)

B)

C)

D)

E)
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6. En un engraellat de n × n caselles, on n és un nombre parell, posem un gra
d’arròs si la casella correspon a una fila i una columna totes dues d’ordre
imparell; posem 4 grans d’arròs si la fila i la columna són una parell i l’altra
imparell; posem 7 grans d’arròs si la fila i la columna són d’ordre parell.
Quina és la mitjana del nombre de grans d’arròs que haurem posat en cada
casella si hem seguit les instruccions anteriors per tot l’engraellat?

A) 5 B) 4 C) 3 D)
9

2
E) Depèn del valor de n.

7. A la figura següent observem que 1 + 3 + 5 + 7 = 4 × 4.
Quin és el valor de 1 + 3 + 5 + 7 + ... + 17 ?

A) 4 × 9 B) 4 × 4 × 4 C) 16 × 16 D) 14 × 14 E) 9 × 9

8. L’any 2010 és molt curiós: té la peculiaritat que el nombre format per les
dues primeres xifres és un múltiple del format per les darreres dues. Açò
passarà també, per exemple, en 2404. Quants dels propers quatre-cents
anys, és a dir, els anys entre 2011 i 2410, tenen també aquesta propietat?

A) 19 B) 12 C) 14 D) 24 E) 17

9. En el centre històric d’una certa ciutat hi ha cinc ponts, més o menys paral-
lels, sobre el riu que creua aquesta ciutat. La Brigitte hi arriba de vacances i
vol passar, almenys una vegada, per aquests cinc ponts. Comença a caminar
des de l’estació del tren i, quan hi torna, ha creuat aquests cinc ponts i cap
més. Durant el passeig ha travessat el riu n vegades. D’entre els nombres
següents, quin és l’únic que és un valor posssible per a n?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4

10. En els nombres de tres xifres ABC i DEF hi apareixen sis xifres diferents
i ABC > DEF . Quin és el valor més menut que pot tenir la diferència
ABC − DEF ?

A) 1 B) 98 C) 2 D) 99 E) 3
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Qüestions de 4 punts

11. Hui, que som a l’any 2010, un professor vell que la setmana passada va
celebrar l’aniversari, mira la classe i diu als estudiants: “Si preneu l’any

actual i el dividiu entre la meua edat, obtindreu el nombre de persones en

aquesta classe”. Quin any va nàixer?

A) 1933 B) 1940 C) 1943 D) 1945 E) 1953

12. El triangle △ABC és rectangle, M és el punt mitjà de
la hipotenusa i l’angle Â = 60◦. Quina és la mesura de
l’angle B̂MC ?

A

M

B

C
60

o

A) 105◦ B) 108◦ C) 110◦ D) 120◦ E) 125◦

13. Quants nombres enters positius hi ha de manera que la suma de les seues
xifres siga 2010 i el producte de les seues xifres siga 2?

A) 1004 B) 1005 C) 2008 D) 2009 E) 2010

14. 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) 10 B) 15 C) 14 D) 12 E) 13

15. En una bossa hi ha boles de tres colors: blau, verd i roig, i sabem que n’hi ha
com a mı́nim una de cada color. Sabem que si, amb els ulls tapats, traiem
cinc boles de la bossa triades a l’atzar podem assegurar que sempre hi haurà,
com a mı́nim, dues boles roges i que també sempre hi haurà, com a mı́nim,
tres boles del mateix color. Quantes boles blaves hi ha a la bossa?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) Falta informació per decidir-ho.
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16. Un cercle de radi 4 cm es divideix en quatre parts iguals
mitjançant arcs de radi 2 cm com es mostra en la figura.
Quin és el peŕımetre de cadascuna de les parts resultants?

A) 8π B) 12π C) 2π D) 4π E) 6π

17. La Vicenta té moltes peces quadrades blanques i en Vi-
cent també en té moltes però de color gris. Totes les
peces són de la mateixa mida. Volen construir un rect-
angle amb peces blanques a l’interior i peces grises a la
vora, com es mostra en la figura. En un cert moment
(que no correspon a la situació de la figura) s’adonen
que han constrüıt el rectangle més gran possible amb
el mateix nombre de peces blanques i grises. Quin és el
nombre total de peces que tenen posades en eixe mo-
ment?

A) 30 B) 60 C) 48 D) 72 E) 36

18. L’hexàgon interior té els vèrtexs en els punts mitjans
dels costats de l’hexàgon exterior. Quina és (en cm2)
l’àrea de l’hexàgon menut si el gran té àrea igual a 20
cm2?

A) 10 B) 12 C) 15 D) 16 E) 18

19. Tenim divuit targetes, cadascuna de les quals té exactament un dels nombres
4 o 5. La suma de tots els nombres en les targetes és divisible per 17. Quantes
targetes tenen el nombre 4?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) No es pot decidir

20. A l’aparcament de carretons d’un supermercat,
hi ha dues files de carretons. La primera fila té
11 carretons i fa 2,7 m de llarg. La segona fila
té 15 carretons i fa 3,3 m de llarg. Quina és la
longitud d’un carretó?

A) 0,8 m B) 1 m C) 1,1 m D) 1,2 m E) 1,4 m
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Qüestions de 5 punts

21. El triangle equilàter més gran consta de 36 triangles
equilàters més menuts amb una àrea d’1 cm2 cadas-
cun. Trobeu l’àrea del triangle △ABC.

A

B

C

A) 13 cm2 B) 12 cm2 C) 15 cm2 D) 11 cm2 E) 14 cm2

22. Si A i B són nombres enters i hi ha una translació que transforma el punt
(5,−A) en el punt (A, 2) i el punt (A,−2000) en el punt (B,−A), quin és el
valor de B?

A) −2010 B) −1993 C) 2010 D) 2000 E) 1993

23. Els nombres enters x i y compleixen 2x = 5y. Només un dels nombres
següents pot ser el valor de x + y. Quin és?

A) 2011 B) 2010 C) 2009 D) 2008 E) 2007

24. S’han dibuixat els segments OA1, A1A2, A2A3, . . . , tots
ells de la mateixa longitud, de manera que OAi ≥ OAi−1.
Quin és el nombre més gran de segments OA1, A1A2, A2A3,
. . . que podem construir si α = 11◦ ?

O

A1

A2

A3

®

A) 8 B) 9 C) 10 D) 11 E) Tants com es vulgui.

25. Se substitueix cada asterisc (∗) de l’expressió

1 ∗ 2 ∗ 3 ∗ 4 ∗ 5 ∗ 6 ∗ 7 ∗ 8 ∗ 9 ∗ 10

per + (suma) o · (producte) . Sigui N el valor més gran que podem obtenir
d’aquesta manera. Quin és el factor primer més petit de N?

A) 2 B) 3 C) 5 D) 7 E) Un altre nombre
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26. En una successió, els tres primers elements són 2, 3 i 5. A partir del quart
element, els elements es calculen partint dels tres precedents de la manera
següent: es resta l’últim element del resultat de la suma del penúltim i
l’antepenúltim: 2, 3, 5, 0, 8, −3, 11, −6, . . . Quin és l’element 2010è de la
successió?

A) −3009 B) 3014 C) 3017 D) −3006 E) Una altra resposta

27. Es dibuixen rectes paral.leles a un dels costats del tri-
angle de la figura que divideixen els altres dos costats
en 12 parts iguals. Si l’àrea del triangle és de 24 unitats
d’àrea, quina és l’àrea total que s’ha acolorit de gris?

A) 5,5 B) 10 C) 11 D) 13 E) 6,5

28. Quants triangles rectangles es poden formar amb els seus vèrtexs en els
vèrtexs d’un poĺıgon regular de catorze costats?

A) 42 B) 84 C) 88 D) 98 E) 168

29. Es tira un dau tres vegades. Si la tercera vegada surt un nombre igual al
producte dels anteriors, quina és la probabilitat que l’1 hagi sortit almenys
una vegada?

A)
14

216
B)

11

216
C)

1

14
D)

11

14
E) 1

30. Un alfabet consta de sis lletres, que s’han codificat aix́ı:

•, , ••, , • , •

En un cert moment el transmissor falla i no posa espais entre les lletres.
La Cangureta ha rebut una paraula que consta, en total, de 8 śımbols (que
naturalment cada un d’ells és un punt, •, o una ratlla, ). Una vegada
processats els śımbols, de quantes maneres la pot interpretar?

A) 256 B) 16 C) 21 D) 34 E) Depèn del missatge.
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CangurCangur2010
SOCIETAT CATALANA DE MATEMÀTIQUES

Cangur SCM 2010 Nivell 2

Premis i mencions. Catalunya i Andorra

Primer premi

Llúıs Solsona Sabanés (Institut Jaume Balmes, Barcelona), 130.0 punts

Segon premi

Eduard Vázquez Esṕın (Institut de Pallejà, Pallejà), 121.0 punts

Tercer premis

Óscar Lozano Pérez (Aula Escuela Europea, Barcelona), 120.0 punts

Altres premis

Ferran Enfedaque Moreno (Institució Cultural del C.I.C., Barcelona), 118.25
punts
Mart́ı Ribalta Albuixech (Institut Francesc Ribalta, Solsona), 114.75 punts
Jesús Bach Marquès (Institut Francesc Ribalta, Solsona), 113.75 punts
Adrià Balcázar Castell (Fundación Escuela Suiza, Barcelona)
i Dani Samaniego Vidal (Institut Guillem Catà, Manresa), 112.5 punts
David Aldehuela Diaz (Institut Numància, Santa Coloma de Gramenet),
Eduard Blanch Urbán (La Salle Bonanova, Barcelona)
i Anna Pijuan Calvet (Institut Llúıs Companys, Ripollet), 111.25 punts
Alberto Montes Gómez (Institut Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze del Vallès)
i Lucas Manjón Pérez (Institut Giola, Llinars del Vallès), 110.0 punts
Llúıs Forcadell Dı́ez (Institut Antoni de Mart́ı i Franquès, Tarragona), 109.0
punts
Vı́ctor Mart́ınez Abad (Institut Secretari Coloma, Barcelona), 108.75 punts
Sergi Cebrián Gres (Fundación Escuela Suiza, Barcelona), 108.5 punts
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Mencions fins a l’1% de les millors puntuacions

Llúıs Laguarda Sànchez (Escola Pia de Mataró, Mataró),
Marc Clupés Peró (Escola Pia de Mataró, Mataró),
i Albert Ros i Lloreta (Institució Cultural del C.I.C., Barcelona), 108.25 punts
Gerard Feliu Montesinos (La Salle, Girona), 108.0 punts
Anna Espàrrach Murgó (Institut Llúıs Companys, Ripollet),
Jordi Vila Pérez (Institut Alexandre Deulofeu, Figueres),
Petar Hlad (Joan Pelegŕı, Barcelona),
i Joan Bruguera Micó (Institut Giola, Llinars del Vallès), 107.5 punts
Oscar Rodŕıguez del Rı́o (Institut Jaume Balmes, Barcelona), 107.0 punts
David Forns Bundó (Institut Arquitecte Manuel Raspall, Cardedeu), 106.0
punts
Juan Ramón Rubio Pinós (Casp-Sagrat Cor de Jesús, Barcelona),
Ferran Alet Puig (Aula Escuela Europea, Barcelona), 105.5 punts
Joan Sendra Garcia (Sant Ignasi, Barcelona),
i Edgar Tamayo Cascan (Institut Les Corts, Barcelona), 105.25 punts
Vidal Ribugent Gubau (Institut Pla de l’Estany, Banyoles), 105.0 punts
Josep Biscamps Dalmau (Institut Torredembarra, Torredembarra),
i Guillem Bosch Massot (Aula Escuela Europea, Barcelona), 104.75 punts
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Premis. Balears

Primer premi

Rafael Eusebio López Mart́ınez (Col.legi Sant Josep Obrer, Palma), 136.25
punts

Segon premi

Francesc Riutort Cifre (IES Guillem Cifre de Colonya, Pollença), 106.25 punts

Tercer premi

Javier Monroig Vives (IES Joan Alcover,Palma), 103.50 punts

Altres premis

Llúıs Martorell Pons (Col.legi Sant Josep Obrer, Palma), 102.50 punts
Joan Miquel Truyols Pont (IES Mossèn Alcover, Manacor), 102.25 punts
Maria Bauzà Villalonga (IES Maria Àngels Cardona, Ciutadella), 99.50 punts
Catalina Fernández Utiel (Col.legi Santa Mònica, Palma), 98.75 punts
Leonard Witte (IES Guillem Cifre de Colonya, Pollença)
i Llorenç Cresṕı Català (IES Berenguer dAnoia, Inca), 96.25 punts
Maria Francesca Font Picó (IES Josep Sureda i Blanes, Palma), 96.00 punts

Premis. Comunitat Valenciana

Primer premi

Fernando Romero López (San Pedro Pascual, València), 107.0 punts

Segon premi

Nicolás Medina Tomás (Institut Educació Secundaria, Ondara), 100.75 punts

Tercer premi

Diego Monserrat López (IES La Plana, Castelló de la Plana), 96.25 punts

Altres premis

Carlos Ortiz Valcárcel (IES Pere Böıl, Manises), 96.0 punts
Vicent Silvestre Rodŕıguez (IES Pou Clar, Ontinyent), 95.75 punts
Jorge Fernando Sevila Muñoz (IES Bellaguarda, Altea)
i David Gil Solsona (IES Bovalar, Castelló de la Plana), 92.0 punts
Jorge Peña Queralta (IES L’Almadrava, Benidorm), 91.25 punts
Jorge Juan Roy Pérez (IES Bellaguarda, Altea)
i Sergio Haro Javaloyes (San Pedro Pascual, València), 91.0 punts
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Cangur SCM 2010 (18 març) Nivell 3

Qüestions de 3 punts. Solucions

1. D. 10001.

S’observa que 2010 · 10001 = 20100000 + 2010 = 20102010. Per tant
20102010

2010
= 10001.

2. D. 20.

La diferència de puntuació d’un punt entre els dos nois representa el 90−85 =

5% de la puntuació total màxima o sigui
1

20
d’aquesta puntuació. Per tant

la puntuació màxima és 20.

3. C. 1910.

La diferència entre la casella de baix i la de dalt de cada una de les 10
parelles de caselles conegudes és 10, en total 10 ·10 = 100 que hem de restar
a 2010 per obtenir 1910 com a valor de l’última casella per tal que les dues
files sumin igual.

4. B. 64 cm2.

Com que cada cub té 6 cares quadrades, cadascun d’aquests quadrats tindrà

una superf́ıcie de
24

6
= 4 cm2. El sòlid té en la seva superf́ıcie 8 quadrats

que veiem al dibuix i 8 que no veiem, en total 16 quadrats. La superf́ıcie
total del solid serà, doncs,16 · 4 = 64 cm2.

5. A. 15.

Si n representa els anys que té, ha de ser 120 = 1 + 2 + · · ·+ n =
n(1 + n)

2
,

suma dels n termes de la progressió aritmètica. D’aqúı: n2 + n − 240 = 0
que té com a solució positiva 15.

També podem trobar la resposta de forma constructiva sumant els nombres
naturals 1+2+3+ · · · fins que la suma doni 120, que serà quan sumem fins
al 15 .
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6. D.

Han de complir la condició següent: respecte el doblec del mig, els doblecs
equidistants han de ser de sentit contrari o sigui resultat d’un gir de 180◦

respecte el doblec central. Si considerem els 7 doblecs i com a centre el mig
de cada figura ho compleixen totes cinc propostes de solució:

Analitzem ara per separat la meitat de cada figura amb els seus tres doblecs
i comprovem si respecte el doblec central els altres dos també tenen sentit
contrari. Podem constatar que l’única que no compleix la condició és la D).

7. E.

Vegeu les figures (quadrat, paral.lelogram no rombe, trapezi, triangle obtu-
sangle).

8. B. 9 × 9.

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 + · · · + 17 és la suma dels 9
primers nombres imparells, la resposta és 92 = 9 × 9.
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9. D. 6.

Si ha passat pels cinc ponts ha creuat el riu com a mı́nim 5 cops. Però si al
final es troba al mateix costat que al principi, ha d’haver creuat un nombre
de vegades parell. Per tant, d’entre les respostes proposades només pot ser
n = 6.

10. A.
√

2.

El triangle DCF és rectangle en C perquè

6 DCF = 6 DCE + 6 ECF = 60◦ + 30◦ = 90◦

i els dos catets mesuren 1. Pel teorema de Pità-
gores es dedueix DF =

√
2 .

Qüestions de 4 punts
11. C. 1980.

Si descomponem 2010 en factors primers tenim 2010 = 2 · 3 · 5 · 67 i , doncs,
els dos únics factors que multiplicats donen 2010 i que poden ser les edats
del professor i el seu pare són 30 i 67. Per tant el professor, que ja ha fet 30
anys el 2010, va néixer el 2010− 30 = 1980.

12. E. 40◦.

Amb els noms dels punts de la figura s’ob-
serva que l’angle ACD = 360◦ − 330◦ =
30◦. Si ens fixem en el triangle ADC po-
drem veure que l’angle EDF , suplemen-
tari de ADC, serà la suma dels angles
CAD i ACD, per tant EDF = 30◦ +
20◦ = 50◦. Considerant el triangle rect-
angle DEF tenim que l’angle DFE =
90◦−50◦ = 40◦, que és l’angle assenyalat
amb un interrogant.
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13. B. 2009.

Si el producte dels d́ıgits d’un nombre és 2, un dels d́ıgits ha de ser dos i
tots els altres uns. Com que la suma d’aquests d́ıgits dóna 2010 hi haurà
2009 d́ıgits, 2008 amb la xifra 1 i 1 amb la xifra 2. Per tant hi haurà tants
nombres que compleixen aquesta condició com llocs diferents on es pot posar
el dos, o sigui 2009 nombres.

14. B. 2.

Hi ha dos camins que no passen pel nombre 3 del centre. La suma dels
nombres pels quals passem seguint aquest dos camins dóna 6. Si mirem
els camins que passen pel 3 central, podem veure que per la simetria del
quadrat respecte la diagonal la suma dels nombres per on passem dóna el
mateix per tots els camins, exactament 9. Per tant només hi ha dues sumes
diferents.

15. E. Diumenge.

Com que passem d’un dimarts a l’altre sumant 7, si un dimarts és parell,
el següent serà imparell i rećıprocament. Per tant, perquè hi pugui haver
tres dimarts amb nombre parell, el mes ha de tenir cinc dimarts i el primer
ha de ser parell. Es pot veure que l’única possibilitat és que aquest primer
dimarts sigui el 2 i els cinc dimarts seran el 2, 9, 16, 23 i 30. Si el 23 és
dimarts el 21 serà diumenge.

16. C. 6π.

El peŕımetre de cada part serà la suma d’un quart de la

circumferència gran de 4 cm de radi, és a dir
8π

4
= 2π cm,

més dues meitats de la circumferència petita, 4π cm, en
total 6π cm.

17. D. Daniel.

La velocitat de cada alumne és el quocient de la coordenada distància del
seu punt entre la coordenada temps, o sigui és el pendent de la recta que
passa per l’origen de coordenades i pel punt de l’alumne. Podem veure que
la recta que passa pel punt d’en Daniel és la que té més pendent, per tant
en Daniel ha estat el més ràpid.
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18. B. 3.

Si desfem el doblec o sigui fem una simetria del triangle ABD respecte de la
ĺınia de doblec AB, podem veure que l’àrea del triangle inicial és la suma de
l’àrea de la figura més l’àrea del quadrilàter ABE′C′ simètric del ABEC.

Per altra banda l’àrea de la zona ombrejada és l’àrea de la figura menys
l’àrea del quadrilàter ABEC. Si anomenem t a l’àrea del triangle, f a l’àrea
de la figura, q l’area del quadrilàter ABEC i z l’àrea de la zona ombrejada
les dues relacions que hem comentat les podem expressar aix́ı:

f + q = t

f − q = z

}

I ara, tenint en compte que l’enunciat diu que t = 1, 5f i z = 1 serà

f + q = 1, 5f

f − q = 1

}
⇒ f = 2 ⇒ t = 1, 5 · 2 = 3

19. C. 1,1 m.

Si indiquem la longitud d’un carretó com c , i com d la distància entre
un carretó i el següent un cop encaixats, aleshores una fila de n carretons
mesurarà c+(n−1)·d. Les dades de l’enunciat es tradueixen en les equacions
c + 9d = 2,9 i c + 19d = 4,9. Si restem les dues equacions obtenim 10d =
2 ⇒ d = 0,2 i a partir d’aqúı trobem el valor de c = 1,1 o sigui que un
carretó fa 1,1 m.

20. A. 11 cm2.

L’àrea del triangle gris la podem obtenir restant a
36 les àrees dels tres triangles que envolten el gris.
Si posem b i h la base i l’altura dels triangles petits,
veurem que aquests tres triangles tenen àrees de 4 (el
que té base MB = 4b, altura h), 6 (el que té base
BN = 2b, altura 3h) i 15 (base PA = 5b, altura 3h).
Total, 36 − 4 − 6 − 15 = 11.
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Qüestions de 5 punts

21. B. 6.

Si fem una simetria de centre el punt X obtenim
un paral.lelogram que, com que té les diagonals
perpendiculars per ser l’angle CXD de 90◦, és
un rombe DCD′C′. Els quatre costats del rombe
DCD′C′ són iguals, i també iguals a AB, de lon-
gitud 2 pel fet de ser BX = 1. El peŕımetre del
trapezi és la meitat del del rombe més el segment
BA, o sigui tres costats del rombe: 2 · 3 = 6.

22. C. 45%.

Per semblança de figures podem dir que si h és l’altura del triangle les dels

trapezis i la del petit triangle de dalt són
h

10
. També per semblança podem

dir que si la base del triangle és b, les longituds dels segments que delimiten

les franges són i · b

10
on i ∈ {1, 2, ..., 9}. Per tant les àrees del triangle

superior i dels trapezis grisos són (0+1)
100 · bh

2 , (2+3)
100 · bh

2 , ..., (8+9)
100 · bh

2 , i la

suma d’aquestes àrees serà 1+5+9+13+17
100 de l’àrea bh

2 del triangle, és a dir el
45%.

Podeu veure una altra manera d’arribar al resultat a la pàgina ..., problema
21 nivell 4
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23. C. 55.

L’1 és un dels nombres que busquem perquè 1 = 11 és un quadrat perfecte.

Podem caracteritzar els quadrats perfectes diferents de 1 com aquells nom-
bres que tenen totes les potències de la seva descomposició en factors primers
amb els exponents parells. La factorització en primers de nn serà la de n

però amb els exponents multiplicats per n . Per tant si n és parell tots
els exponents de la factorització en primers de nn seran parells i si n és
un quadrat perfecte també ho seran, perquè tots els exponents de la fac-
torització de n ja eren parells. És clar, per tant, que si n és parell o quadrat
perfecte nn és quadrat perfecte. En cas contrari, és a dir si n és imparell
i no és quadrat perfecte, n tindrà almenys un factor primer amb exponent
imparell, exponent que multiplicat per n continuarà essent imparell, amb
la qual cosa nn tindrà una descomposició amb almenys una potencia d’un
factor primer amb exponent imparell i en conseqüència nn no serà quadrat
perfecte.

Podem concloure que nn és un quadrat perfecte en el cas que n sigui parell
o en el cas que n sigui un quadrat perfecte i només en aquests casos.

Entre 1 i 100, inclosos aquests dos nombres, hi ha 50 nombres parells i cinc
quadrats perfectes imparells (comptant l’1, i a més 9, 25, 49 i 81) i per tant
hi ha 55 nombres que compleixen la condició de l’enunciat.

24. B. 7.

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

No poden ser tots quatre pops 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. Per tant el quart pop té 7 potes.

25. D. 13.

Podeu veure la solució a la pàgina ... (problema 30 del nivell 2).

22



26. A. −2006.

Amb els termes que ens donen s’observa que els termes de lloc parell a2 =
2, a4 = 0, a6 = −2, a8 = −4 formen una successió de terme general an =
4−n, si n és parell. També es veu que an = n si n és imparell. Les fórmules
són vàlides en general i per això l’element 2010è, que és un lloc parell serà
4 − 2010 = −2006. Per assegurar la correcció de les fórmules ho fem per
inducció. Ja ho hem vist per als primers termes i ara, suposant que siguin
vàlides fins an, veurem que són vàlides per a an+1:
• Si n és parell:

an+1 = an−2 + an−1 − an = 4 − (n − 2) + n − 1 − (4 − n) = n + 1
• Si n és imparell:

an+1 = an−2 + an−1 − an = n − 2 + 4 − (n − 1) − n = 4 − (n + 1).

27. C. 120◦.

Després del primer doblec de la tira de paper s’observa un triangle ABC

que és isòsceles perquè té els dos angles en els vèrtexs A i B iguals a α, 70◦

, i d’aqúı els dos angles oposats pel vèrtex en C mesuren 40◦. Després del
segon doblec tenim l’angle DCE de 40◦ i l’angle ECF de 40◦

2 = 20◦. D’aqúı
podem veure que amb l’últim doblec obtenim l’angle β que serà el doble de
l’angle DCF = 60◦ o el triple del DCE = 40◦, o sigui β = 120◦.

28. E. 45.

Si la xifra central és la mitjana de les extremes, aquestes han de ser de la
mateixa paritat per tal de tenir la mitjana entera. Hi haurà cinc nombres
que comencin per 1, (111, 123, 135, 147 i 159). De la mateixa manera, cinc
que comencin per cada una de les cinc xifres imparelles, en total 5 · 5 = 25
nombres que comencen i acaben en xifra imparella. Si considerem ara els
nombres que comencen i acaben per una xifra parella, veiem que poden
començar per quatre xifres parelles (2,4,6 o 8), ja que hem d’excloure el zero
perquè no hi ha zeros a l’esquerra, però śı que poden acabar en cinc xifres
parelles, o sigui 4 · 5 = 20 nombres que comencen i acaben en xifra parella.
En total hi haurà 25 + 20 = 45 nombres amb la condició demanada.
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29. A. 6.

Pel fet que la tangent sigui la mateixa en
els punts d’unió dels arcs, si prolonguem
els radis de l’arc petit en el punt d’unió,
es trobaran en el punt O centre de l’arc
gran. Posem AO = d i CO = x. Per
la igualtat dels dos radis EO i DO, tenim
que 1 + d = 4 + x i d’aqúı x = d − 3 i
BO = 2 + x = d − 1. En el triangle rect-
angle ABO tindrem d2 = 9 + (d − 1)2 d’on
se’n dedueix d = 5 i per tant el radi gran
serà 5 + 1 = 6.

30. E. 116.

Les franges negres i blanques de cada possible codi les podem considerar
com a una llista ordenada d’uns i dosos que representen l’amplada de cada
franja. Sabem que:

a) La suma daquesta llista ha de ser 12

b) el nombre total de franges, o sigui el nombre d’elements de la llista d’uns
i dosos, ha de ser un nombre imparell per garantir que el codi comenci i
acabi en franja negra.

Analitzem les possibilitats:

i) El nombre màxim de franges en un codi pot ser 11, deu uns i un dos.
Hi ha tants codis amb 11 franges com maneres diferents de posar la franja
damplada 2 en els 11 llocs possibles. Per generalitzar-ho ho podem indicar
com

(
11
1

)
.

ii) De manera anàloga podem comptar els codis amb 9 franges (6 uns i 3
dosos). Hem d’escollir dels 9 llocs quins són els 3 llocs on posem el dos i
això ho podem fer de

(
9
3

)
maneres.

iii) Finalment, amb 7 franges (2 uns i 5 dosos). Aquest és el nombre mı́nim
de franges que pot tenir un codi com els que indica l’enunciat. El nombre
de codis de 7 franges que hi ha és

(
7
5

)
.

És a dir que en total tindrem
(
11
1

)
+

(
9
3

)
+

(
7
5

)
= 11 + 84 + 21 = 116 codis

possibles.
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Cangur SCM 2010 (25 març) Nivell 3

Qüestions de 3 punts. Solucions

1. A. a < b < c.

Com que en general, si p < q i q > 0 es compleix que
p

q
<

p + 1

q + 1
la resposta

és la indicada.

Per provar que
p

q
<

p + 1

q + 1
basta veure que, si q > 0, la desigualtat anterior

és equivalent a p · (q + 1) < q · (p + 1) és a dir, simplificant, a p < q.

2. E. 5 : 12.

Com que s’ha evaporat el 50% de X , ens queda el 50% de 2, que és 1. Com
que s’ha evaporat el 20% de Y , ens queda el 80% de 3, que és 2,4. Aix́ı els
ĺıquids queden en la raó 1 : 2,4, és a dir, 5 : 12.

3. B. 15.

Si n representa els anys que té, ha de ser 120 = 1 + 2 + · · ·+ n =
n(1 + n)

2
,

suma dels n termes de la progressió aritmètica. D’aqúı: n2 + n − 240 = 0
que té com a solució positiva 15.

També podem trobar la resposta de forma constructiva sumant els nombres
naturals 1+2+3+ · · · fins que la suma doni 120, que serà quan sumem fins
al 15 .

4. B. 2.

Si falten la meitat d’alumnes açó representa 14 alumnes. Si faltessen tots
els 12 xics, hi hauria 2 xiques que faltarien a classe. Si algun xic assisteix a
classe faltaran més xiques. Per tant el mı́nim demanat és 2.
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5. B.

Han de complir la condició següent: respecte el doblec del mig, els doblecs
equidistants han de ser de sentit contrari o sigui resultat d’un gir de 180◦

respecte el doblec central. Si considerem els 7 doblecs i com a centre el mig
de cada figura ho compleixen totes cinc propostes de solució:

Analitzem ara per separat la meitat de cada figura amb els seus tres doblecs
i comprovem si respecte el doblec central els altres dos també tenen sentit
contrari. Podem constatar que l’única que no compleix la condició és la B).

6. B. 4.

Podem veure que les primeres caselles (primera i segona files
i columnes) s’omplen com s’indica en la figura de la dreta.
Aquest mateix esquema es repetirà en cada parella de files
2i − 1 i 2i i columnes 2j − 1 i 2j.

Essent aix́ı, com que el nombre de files i columnes és parell, l’engraellat
quedarà emplenat amb quadres com el de la figura. Com que la mitjana de
grans que hi hem posat és 4, aquesta també serà la mitjana global.

7. E. 9 × 9.

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 + · · · + 17 és la suma dels 9
primers nombres imparells, la resposta és 92 = 9 × 9.
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8. E. 17.

Per comptar els anys que satisfan aquesta condició, per a cada segle calcu-
larem els divisors dels nombres formats per les dues primeres xifres: l’únic
divisor de 20 = 22 · 5 més gran que 11 és 20; els divisors de 21 = 3 · 7 són 1,
3, 7 i 21; els divisors de 22 = 2 · 11 són 1, 2, 11 i 22; els divisors de 23 són 1
i 23, i els divisors de 24 = 23 · 3 que no són més grans que 10 són 1, 2, 3, 4,
6, 8. Açò ens dóna un total de 17 divisors.

9. A. 8 o bé C. 6.

Si ha passat pels cinc ponts ha creuat el riu com a mı́nim 5 cops. Però si al
final es troba al mateix costat que al principi, ha d’haver creuat un nombre
de vegades parell. Però no hi ha més condicions a l’enunciat. Per tant,
d’entre les respostes proposades pot ser n = 6 o n = 8. Totes dues es van
considerar correctes.

10. E. 3.

Com que volem que la diferència siga menuda, podem buscar valors propers
a un múltiple de 100. S’observa que 701 − 698 = 3. Si volem dos nombres
de diferent centenes de diferència 1, haurem de passar de a99 a b00, però
aleshores tenim xifres repetides. Si fem el mateix amb diferència 2, ens
trobarem amb a98 i b00, o amb a99 i b01. En qualsevol cas, hi haurà una
xifra repetida. Això ens mostra que la diferència ha de ser exactament 3.

Qüestions de 4 punts

11. C. 1943.

El primer que farem és descompondre 2010 en factors primers per determinar
possibles divisors: 2010 = 2 · 3 · 5 · 67. Aleshores els seus divisors són, en
ordre creixent, 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30, 67, 134, 201, 335, 402, 670, 1005,
2010. Suposarem que un professor de 134 anys o més ja hauria d’estar
jubilat i, per altra banda, que ha de ser major d’edat. Aix́ı, d’entre tots els
nombres presentats, els únics que podrien ser l’edat d’un professor serien 30
i 67. Com que diem que el professor és vell, entendrem que l’edat no pot
ser 30. Per tant, el professor té 67 anys. D’esta manera, va nàixer l’any
2010− 67 = 1943.
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12. D. 120◦.

En un triangle rectangle, la mitjana que surt de l’angle
recte té la mateixa longitud que la meitat de la hipote-
nusa. Per veure-ho basta fer la paral.lela mitjana que
passa per M , que divideix el triangle MCA en dos trian-
gles rectangles iguals i, per tant, MCA és isòsceles amb
angles iguals en A i C. Per tant, en aquest cas, que l’angle
Â = 60◦, el triangle MCA és un triangle equilàter i l’angle
demanat, suplementari d’un de 60◦ és de 120◦. A

M

B

C
60

o

13. D. 2009.

Si el producte dels d́ıgits d’un nombre és 2, un dels d́ıgits ha de ser dos i
tots els altres uns. Com que la suma d’aquests d́ıgits dóna 2010 hi haurà
2009 d́ıgits, 2008 amb la xifra 1 i 1 amb la xifra 2. Per tant hi haurà tants
nombres que compleixen aquesta condició com llocs diferents on es pot posar
el dos, o sigui 2009 nombres.

14. D. 12.

Inicialment hi havia un 50% de xiques, per tant, n xics i n xiques dun total
de 2n alumnes. En incorporar-se una altra xica tindrem n+1 xiques i 2n+1

alumnes, per tant
n + 1

2n + 1
=

52

100
, d’on resulta n = 12.

15. A. 1.

A la bossa solament hi pot haver una bola blava (i una bola verda, però açó
no es pregunta). Si hi haguera dues o més boles blaves seria possible que
una elecció de cinc fos RRBBV , que no compliria la condició d’un mı́nim
de tres boles d’un color.

16. E. 6π.

El peŕımetre de cada part serà la suma d’un quart de la

circumferència gran de 4 cm de radi, és a dir
8π

4
= 2π cm,

més dues meitats de la circumferència petita, 4π cm, en total
6π cm.

28



17. B. 60.

Denotem per a i b els costats del rectangle format per les peces blanques. El
nombre de peces grises serà 2a + 2b + 4 (tantes com els costats del rectangle
blanc i les quatre peces dels vèrtexs) i el nombre de peces blanques serà ab.
D’aquesta manera, 2a + 2b + 4 = ab, és a dir, ab − 2a − 2b − 4 = 0. Si
sumem 8 a ambdós membres, obtindrem que ab − 2a − 2b + 4 = 8. Però
ab − 2a − 2b + 4 = a(b − 2) − 2(b − 2) = (a − 2)(b − 2). D’aquesta manera,
(a − 2)(b − 2) = 8. Com que a − 2 i b − 2 han de ser naturals, tindrem les
possibilitats a− 2 = 1, b− 2 = 8; a− 2 = 2, b− 2 = 4; a− 2 = 4, b− 2 = 2, i
a − 2 = 8, b − 2 = 1. Les possibilitats per a a i b són, doncs, a = 3, b = 10;
a = 4, b = 6; a = 6, b = 4, i a = 10, b = 3. En el primer cas i en el darrer
cas, el nombre de peces, que és 2ab, val 2 ·3 ·10 = 60, mentre que en el segon
i en el tercer val 2 · 4 · 6 = 48. Per tant, el nombre total de peces és 60.

18. C. 15.

És clar que els dos hexàgons regulars són figures semblants.
Per veure quina és la raó de semblança podem dibuixar el
triangle rectangle de la figura, on la hipotenusa és el costat
de l’hexàgon gran, un catet és el costat de l’hexàgon menut
i l’altre catet és la meitat del costat de l’hexàgon gran. Pel

teorema de Pitàgores, tindrem C2 = c2 +

(
C

2

)2

.

D’aqúı en resulta que la raó de semblança és r =
C

c
=

2√
3
. La raó de les

àrees serà r2 =
4

3
. Si A és l’àrea demanada, serà

20

A
=

4

3
i resulta A = 15.

19. A. 5.

Si n targetes tenen inscrit el número 4, les 18 − n targetes restants tindran
inscrit el número 5. La suma de tots els nombres vindrà donada per 4n +
5(18−n) = 90−n = 85 + (5−n). Donat que 85 és un múltiple de 17, 5−n

també ho haurà de ser. És necessari, doncs, que n = 5.

20. D. 1,2 m.

Si indiquem la longitud d’un carretó com c , i com d la distància entre
un carretó i el següent un cop encaixats, aleshores una fila de n carretons
mesurarà c+(n−1)·d. Les dades de l’enunciat es tradueixen en les equacions
c + 10d = 2,7 i c + 14d = 3,3. Si restem les dues equacions obtenim 4d =
0,6 ⇒ d = 0,15. D’aqúı c = 1, 2; un carretó fa 1,2 m.
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Qüestions de 5 punts

21. A. 13 cm2.

L’àrea del triangle gris la podem obtenir restant a
36 les àrees dels tres triangles que envolten el gris.
Si posem b i h la base i l’altura dels triangles petits,
veurem que aquests tres triangles tenen àrees de 3 (el
que té base MB = 3b, altura h), 15 (el que té base
BN = 3b, altura 5h) i 5 (base PA = 5b, altura h).
Total, 36 − 3 − 15 − 5 = 13.

22. E. 1993.

Anomenem (x, y) el vector de la translació. Aleshores (5,−A) + (x, y) =
(A, 2) i que (A,−2000) + (x, y) = (B,−A). Aleshores A − 5 = B − A i
2− (−A) = −A− (−2000). De la primera equació obtenim que 2A−5 = B i
de la segona que 2A = 2000−2 = 1998. Aleshores B = 2A−5 = 1998−5 =
1993.

23. C. 2009.

Si posem N = x + y i calculem 2N = 2x + 2y = 5y + 2y = 7y. Però si
2N = 7y és que N ha de ser un múltiple de 7; l’única de les opcions de
resposta que és un múltiple de 7 és N = 2009.

24. A. 8.

Es pot veure la solució a la pàgina ..., com a problema 30 del nivell 2.

25. E. Un altre nombre.

El valor més gran que podem obtenir és

N = 1 + 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9.

Com que N és un múltiple de 2 més 1 no és múltiple de 2; semblantment
amb el 3 i amb el 5 i amb el 7. De fet el divisor primer més petit de N és
19.
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26. A. −3009.

Amb els termes que ens donen s’observa que els termes de lloc parell a2 =
3, a4 = 0, a6 = −3, a8 = −6 formen una successió de terme general an =
12 − 3n

2
, si n és parell. També es veu que els termes imparells formen una

altra progressió geomètrica, a1 = 2, a3 = 5, a5 = 8, a7 = 11 que ens porta

a an =
3n − 1

2
si n és imparell. Les fórmules són vàlides en general i per

això l’element 2010è, que és un lloc parell serà 6 − 3

2
· 2010 = −3009. Per

assegurar la correcció de les fórmules ho fem per inducció. Ja ho hem vist
per als primers termes i ara, suposant que siguin vàlides fins an, veurem que
són vàlides per a an+1:
• Si n és parell:

an+1 = an−2 + an−1 − an =
12 − 3(n − 2)

2
+

3(n − 1) − 1

2
− 12 − 3n

2
=

=
3(n + 1) − 1

2
• Si n és imparell:

an+1 = an−2+an−1−an =
3n − 2

2
+

12 − 3(n − 1)

2
− 3n

2
=

12 − 3(n + 1)

2
.

27. C. 11.

Per semblança de figures podem dir que si h és
l’altura del triangle perpendicular a les bases dels
trapezis, aleshores les altures dels trapezis i la del

petit triangle del vèrtex de l’esquerra són
h

12
.

També per semblança podem dir que si la base
del triangle paralel.la a les bases dels trapezis és
és b, les longituds dels segments que delimiten les

franges són i · b

12
on i ∈ {1, 2, ..., 11}. Per tant

les àrees del triangle en el vèrtex i dels trapezis

acolorits són (0+1)
144 · bh

2 , (2+3)
144 · bh

2 , ..., (10+11)
144 · bh

2 , i la

suma d’aquestes àrees serà 1+5+9+13+17+21
144 =

66

144
de l’àrea bh

2 = 24 del triangle. Això és igual a 11
unitats d’àrea.
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28. 84.

Triat un dels vèrtexs del poĺıgon de 14 costats com a vèrtex de l’angle recte,
hi ha 6 triangles rectangles que corresponen a l’enunciat. No pot ser vèrtex
d’aitals triangles el punt diametralment al que hem triat. Els altres 12 es
poden triar per parelles de punts diametralment oposats per formar triangle
rectangle amb l’angle recte en el punt trait.
Com que això passa per cada vèrtex del poĺıgon inicial, el nombre total de
triangles rectangles que podem fer és 14 × 6 = 84.

29. D.
11

14
.

Com que es tracta d’una probabilitat condicionada, en certa manera podem
dir que l’univers de l’experiència quedarà restringit als resultats de les tirades
dels tres daus que compleixin l’enunciat. Si ho analitzem detalladament
veurem que són, indicant (primer dau, segon dau, tercer dau) els catorze
següents:

(1,1,1), (1,2,2), (1,3,3), (1,4,4), (1,5,5), (1,6,6), (2,1,2),
(2,2,4), (2,3,6), (3,1,3), (3,2,6), (4,1,4), (5,1,5), (6,1,6)

Com que d’aquests 14 casos n’hi ha 11 on apareix l’1, la probabilitat dem-

anada és
11

14
.

30. D. 34.

La paraula te 8 śımbols. Si anomenem 1 a qualsevol lletra de longitud 1 i 2

a una lletra de longitud 2, segons les agrupem ens podem trobar amb:
• 11111111, que dóna 1 paraula;
• 1111112, que dóna 7 paraules, els 7 llocs on podem posar el 2;
• 111122, que dóna 15 paraules, corresponents als

(
6
2

)
llocs on podem posar

els dos 2;
• 11222, que dóna

(
5
3

)
= 10 paraules;

• 2222, que dóna 1 paraula.
En total, doncs 1 + 7 + 15 + 10 + 1 = 34 paraules.

A la pàgina ..., problema 27 del nivell 4, podeu veure una solució general.
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