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Tema 4.  Nombres i aritmètica. Divisibilitat, nombres primers 

 

Alguns problemes ràpids 

 

 

Idees que hem repassat  o que hem de reforçar 

     

• Divisió entera o euclidiana de  D  per d  (o de D entre d)....      D = d ·q + r      

o Residu d'una suma/resta/multiplicació:  (residu de la)  suma/resta/multiplicació de residus 

• Descomposició en nombres primers. Per al Cangur convé tenir-ho present per a l'any 

actual,perquè sovint es fa servir en alguns  problemes. No recordem cap altre cas en què fes falta 

una descomposició"laboriosa" d'un nombre gran, però d'algun de petit sí, és clar 

• Convé tenir clar el concepte de quadrat  perfecte,  cub perfecte, i  concretar a les potències el nombre de divisors. 

• Convé tenir molt present l'aplicació pràctica del mcd (maxim comú divisor) i del mcm (mínim comú múltiple). 

• Convé saber com es calcula el nombre de divisors  i com s'escriurien tots 

o Si  � = �� · �� · … · 	
  el nombre de divisors és   � = � + 1� · �� + 1� · … · �� + 1� 

• Sovint interesa recordar "treure factor comú"  i  "suma per diferència"  en problemes d'artimètica (relacionats amb la 

divisibilitat ) 

 

 

Altres problemes 

 

(continua en una altra pàgina) 
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 9.   Si  A = 201720182 ,  B=20172017  i   C=20172019   quin és el valor de  A-BxC ?  

 
13 bis. (variant)  Quin és el màxim valor del perímetre? 

   14.    D'un paral·lelepípede rectangular  només sabem que està compost per 100 cubets unitaris. Si en pintem les cares 

exteriors, quin és el màxim nombre de cubets que poden quedar sense cap cara pintada? 

 
15 bis.  També va sortir una versió amb 60 i 36 talls, respectivament 

 
Comentari: Problema en el context d'aquests dos:  Nombre més petit que dividit per 3 dóna residu 1, dividit per 5 també residu 1 i dividit per 7 

també residu 1.   O bé:  Nombre més petit que dividit per 3 dóna residu 2, dividit per 5 dóna residu 4 i dividit per 7 dóna residu 6. 

 

Dos problemes "difícils" per acabar 

 


