
                                Sessions  de treball matemàtic.  Cangur 2018.  SCM.                                                                                                                             

                                Mataró.  Biblioteca Antoni Comas. 

 

 

Idees-clau (pensant en la prova Cangur)    

Dotzena 1 de problemes  i  tema de semblança 

1. L'eix d'abscisses és l'eix de les x; l'eix de les y es diu  eix d'ordenades. 

2. S'ha de llegir molt bé l'enunciat. Una part dels que ho vau treballar contestàveu el radi 

3. Altra vegada "cal llegir bé". No pregunta pas en quats quadradets es dividirà!  Vam veure que calia pensar en el màxim 

comú divisor. 

4. Si ens pregunten l'última xifra d'una potència (o en general d'una multiplicació)  només cal fixar-nos en l'última xifra dels 

factors. I en el cas d'una potència hem de saber que les darreres xifres segueixen una cadència:  0, 1, 5 i 6  totes acaben en 

el mateix número;  4 i 9    cicle de 2;   finalment  2,  3, 7, 8  donen lloc a un cicle de 4.   També vam  interpretar 

adequadament una divisió entera  (quocient i residu).  No interessen els decimals en aquest cas! 

5. Potser novetat per a molts:  El costat més llarg d'un  triangle és l'oposat a l'angle més gran. El costat més petit d'un  triangle 

és l'oposat a l'angle més gran.  

6. Tants per cent...   serà el tema concret d'una sessió (o de vàries). S'ha de pensar molt bé a quin total es refereix cada tant 

per cent. 

7. Diferents maneres de dir de vegades el mateix:  Raó, proporció,  quina part, com es divideix un total... 

Aquest problema pot ser motivació per al tema de semblança. 

Moltes vegades és interessant veure si es pot dividir la figura que interessa en polígons iguals. Tenim dos exemples en què, 

dividint cada costat en 4 parts iguals (això explica també en el problema 7 allò d ela raó 1:2:1)  i fent paral·leles als costats 

podem construir les parts iguals. 

Exemples de raó de semblança 4, raó de les àrees 16, es poden fer 16 triangulets iguals 

                                                                                         

i el tercer  exemple es  de raó de semblança 3  (s'ha de pensar bé per deduir-ho) i per tant raó d'àrees 9, però ja no és gens 

immediata la divisió en 9 parts iguals. 

8. Aquí sí que trobareu les figures iguals i podreu resoldre el problema. 

9. Per al Cangur....  alguns problemes que poden semblar "generalitzacions" (i que per raonar-les estrictament caldria una 

feina ben elaborada)  es poden resoldre amb un exemple. Pensem-lo per n=4, el quadrat tindrà 2 unitats en cada costat. Si 

fem un quadrat de 3 unitats, quantes rajoles tindrà?    Posem n=2 en cada fórmula i mirem quina va bé. Com que només uan 

resposta és correcta...  ja la trobem! 

10. Algun dia (segurament a quart) us explicaran una fórmula per fer la potència d'una suma.  Heu de saber que  així com 

(� + �)� = � + 2� · � + ⋯ en general  (� + �)� = � + � · ��� · � + ⋯.  Per tant en aquest cas només cal fer   

(1 +
�

��
)� = 1 +

�

��
+⋯  idò és més gran que 1,5.   

11. Un altre exemple de provar amb un exemple. Però si mirem les dues primeres opcions de resposta valdrà la pena fer dos 

exemples.  Un exemple amb factors comuns entre a i b i un altre sense factors comuns.   Poden  servir   15, divisible per 5 i 

per 3;  150 divisible per 10 i per 30. Així deduireu la resposta correcta. 

12. (Exemple clar d eproblema de 5 punts per al Cangur de tercer i potser també de quart) Si a quart ja heu estudiat l'equació 

de la recta...a ferla srvir. Altrament, un bon exemple d'aplicació de la semblança.  Mireu el el g`rafic triangles semblants i 

apliqueu que els costats són proporcionals.  

 


