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Qüestions de 3 punts
1. Quin és el resultat de l’operació 12 + 23 + 34 + 45 + 56 + 67 + 78 + 89 ?
A) 404

B) 304

C) 405

D) 396

E) 389

2. Quants eixos de simetria té aquesta figura?

A) 0

B) 1

C) 2

D) 4

E) Infinits

3. Uns cangurs de joguina s’han d’empaquetar per a transportar-los. Cada
cangur es posa en una caixa en forma de cub i vuit d’aquestes caixes s’emboliquen formant també un cub. Quantes caixes de cangurs hi ha a la part
inferior del cub gros?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

4. El perı́metre de la figura és igual a:

E) 5

a
b

a
2b
a
b

A) 6a + 4b

B) 6a + 8b

C) 6a + 6b

1

D) 3a + 8b

E) 3a + 4b

5. L’Elena dibuixa els sis vèrtexs d’un hexàgon regular i aleshores connecta alguns dels 6 punts amb lı́nies per tal d’obtenir
una figura geomètrica. Podem afirmar sense cap mena de
dubte que aquesta figura geomètrica no és:
A) Un triangle rectangle
B) Un rectangle
C) Un trapezi
D) Un triangle amb un angle obtús
E) Un quadrat
6. Si escrivim sis nombres enters consecutius i la suma dels tres nombres més
petits és 33, quant val la suma dels tres nombres més grans?
A) 39

B) 37

C) 42

D) 48

E) 45

7. Un llenyataire ha estat partint troncs per fer-ne trossos més petits. En
acabar de fer llenya, fa recompte i veu que ha aconseguit 72 trossos fent 53
tallades. Si a cada tallada ha partit un sol tronc, quants troncs hi havia al
principi?
A) 19

B) 20

C) 21

D) 22

E) 23

8. Hi ha set barres de 3 cm × 1 cm dins d’una caixa de
5 cm × 5 cm. És possible fer lliscar les barres dins
de la caixa de manera que hi puguem posar una barra
més? Si es pot, quantes barres s’han de fer lliscar com
a mı́nim?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) És impossible.

9. 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) 8

B) 7

C) 5

2

D) 9

E) 6

10. Quina és la diferència entre la suma dels primers cent enters positius parells
i la suma dels primers cent enters positius senars?
A) 0

B) 50

C) 100

D) 10100

E) 15150

Qüestions de 4 punts
11. L’àvia és a la pastisseria per a comprar bombons que vol repartir entre
els seus quatre néts, que l’han de visitar ben aviat. Tanmateix, no sap amb
seguretat si, finalment, hi aniran tots. Quin és el nombre mı́nim de bombons
que ha de comprar per a poder-los repartir tots, de manera que a cada nét
que la visiti li toqui el mateix nombre de bombons?
A) 4

B) 8

C) 10

D) 12

E) 24

12. Quin dels nombres següents és el nombre més petit de dos dı́gits que no és
la suma de tres nombres diferents d’un sol dı́git?
A) 11

B) 10

C) 28

D) 23

E) 25

13. La Caterina ha trigat 18 minuts a enllaçar tres trossos de cadena per tal
d’obtenir una cadena més llarga. Quant hauria trigat si n’hagués enllaçat
sis?
A) 27 min

B) 30 min

C) 36 min

14. En el quadrilàter ABCD tenim AD =
d = 50◦ , DCA
d = 65◦ i ACB
d =
BC, DAC
◦
d
70 . Troba la mesura de ABC. (La figura
és un croquis només per fer-se una idea
del quadrilàter.)
A) 55

◦

B) 60

◦

C) 65

◦

D) 45 min

A
50o

B

D) 70

3

E) 60 min

70o

◦

65o

C
E) No es pot saber.

D

15. 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)

16. Hi ha 50 blocs de colors groc, blau i roig en una caixa. El nombre de blocs
grocs és onze vegades el nombre de blocs blaus. Hi ha menys blocs rojos
que grocs, però més de rojos que de blaus. Quina és la diferència entre el
nombre de blocs grocs i el de blocs rojos?
A) 2

B) 11

C) 19

D) 22

17. En la figura, ABCD és un rectangle i P QRS és un
quadrat. L’àrea ombrejada és la meitat de l’àrea
del rectangle ABCD. Quant fa la llargada del segment P X ? (La figura és un croquis, només per a
fer-vos una idea de l’enunciat.)

E) 30
P
A

B) 1,5

C) 2

Q

X

Y

S

R

B
6

D

A) 1

6

D) 2,5

C

10

E) 4

18. Quin és el nombre més petit de lı́nies rectes que calen per a dividir el pla
en, exactament, 5 regions?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) És impossible de fer.

19. Si a − 1 = b + 2 = c − 3 = d + 4 = e − 5, quin dels nombres a, b, c, d o e és
el més gran?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

20. El logotip de la figura està dibuixat a partir de semicercles
de 2 cm, 4 cm i 8 cm de radi. Quina fracció del logotip
està ombrejada?
A)

1
5

B)

3
4

C)

4

1
3

D)

2
3

E)

1
4

Qüestions de 5 punts
21. Els cercles de la figura delimiten nou regions en el seu
interior. Es volen posar tots els nombres enters de l’1 al
9, exactament un a cada regió, de manera que la suma
dels nombres dins de cada cercle sigui 11. Quin nombre
ha d’anar a la regió indicada amb el signe d’interrogació?
A) 5
B) 6
C) 7
D) 8

?

E) 9

22. En un mercat de barata, els articles es canvien segons la llista de preus que
es mostra al quadre. El senyor Pere anirà a aquest mercat i hi portarà unes
quantes gallines i res més. Quantes gallines ha de portar com a mı́nim el
senyor Pere al mercat per estar segur d’endur-se’n una oca, un titot i un
gall?
Taula
de
canvis
1
titot
⇐⇒ 5 galls
1 oca + 2 gallines ⇐⇒ 3 galls
4 gallines
⇐⇒ 1 oca
A) 18

B) 17

C) 16

D) 15

E) 14

23. 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)

5

24. En cadascuna de les cartes d’una baralla de divuit cartes s’hi escriu un 4
o un 5. La suma de tots els nombres de les cartes és divisible per 17. En
quantes cartes hem escrit un 4?
A) 4

B) 5

C) 6

D) 7

E) 9

25. Hi ha els nombres naturals de l’1 al 10 escrits a la pissarra. Els estudiants
fan el procés següent: un d’ells esborra dos nombres de la pissarra i en el seu
lloc n’escriu un de nou que és la suma dels dos esborrats disminuı̈t en una
unitat. A continuació un altre estudiant esborra també dos dels nombres
que hi ha escrits a la pissarra i els substitueix per la seva suma menys una
unitat. Aixı́ continua el procés fins que només queda un nombre escrit a la
pissarra. Aquest últim nombre és:
A) 46
B) Més gran que 46
C) Més petit que 11
D) 11
E) Una altra resposta
26. En una ciutat hi ha només dues classes de persones: les sinceres, que diuen
sempre la veritat, i les mentideres, que menteixen sempre. Un dia, uns
quants habitants de la ciutat es troben en una habitació i tres d’ells diuen
el següent:
• El primer diu: “No hi ha més de tres persones a l’habitació”.
• El segon diu: “No hi ha més de quatre persones a l’habitació”.
• El tercer diu: “Hi ha cinc persones a l’habitació”.
• El primer torna a parlar i diu:
“Totes les persones de l’habitació són mentideres”.
• El segon torna a parlar i diu:
“No totes les persones de l’habitació són mentideres”.
• El tercer torna a parlar i diu:
“Tres persones de l’habitació són mentideres”.
Quantes persones hi ha a l’habitació i quantes són mentideres?
A) 3 persones, 1 de mentidera.
B) 4 persones, 1 de mentidera.
C) 4 persones, 2 de mentideres.
D) 5 persones, 2 de mentideres.
E) 5 persones, 3 de mentideres.

6

27. Un cangur té una col.lecció de molts cubs petits de 1 × 1 × 1. Cada cub és
d’un sol color. Amb 27 dels cubs petits vol construir un cub de 3 × 3 × 3,
de manera que dos cubs que tinguin almenys un vèrtex en comú siguin de
color diferent. Quants colors li caldrà usar com a mı́nim?
A) 6
B) 8
C) 9
D) 12
E) 27
28. 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.

C
A
B

2

A) 11 cm

2

B) 12 cm

2

C) 15 cm

2

E) 10 cm2

D) 9 cm

29. El mı́nim comú múltiple de 24 i x és més petit que el mı́nim comú múltiple
y
de 24 i y. Aleshores, no pot ser igual a:
x
7
8
2
6
7
A)
B)
C)
D)
E)
8
7
3
7
6
30. S’han dibuixat els segments OA1 , A1 A2 ,
A2 A3 , . . . , tots ells de la mateixa longitud,
de manera que OAi ≥ OAi−1 . Quin és el
nombre més gran de segments OA1 , A1 A2 ,
A2 A3 , . . . que podem construir si α = 7◦ ?
A) 10

B) 11

C) 12

D) 13

7

A3

A1
O

®
A2

E) Tants com es vulgui
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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. Elena dibuixa els sis vèrtexs d’un hexàgon regular i aleshores
connecta alguns dels 6 punts amb lı́nies per tal d’obtenir una
figura geomètrica. Podem afirmar sense cap mena de dubte
que aquesta figura geomètrica no és:
A) Un trapezi
B) Un triangle rectangle
C) Un triangle acutangle
D) Un triangle obtusangle
E) Un quadrat
3. 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) 1
B) 5
C) 2
D) 4
E) 3
4. El perı́metre de la figura és igual a:

3a
b a
2b

a
b

A) 10a + 4b

B) 10a + 8b

C) 10a + 6b

D) 5a + 4b

5. Hem d’escriure les xifres 1, 2, 3, 4 i 5 en els cercles de la figura de manera que no quedin connectats
directament dos nombres consecutius. Quin nombre hem de posar al cercle en el cercle amb el signe
d’interrogació?
A) 3
B) 2 o 4
C) Qualsevol dels cinc nombres

8

E) 5a + 8b

?

D) 6

E) 1

6. Si escrivim vuit nombres enters consecutius i la suma dels quatre nombres
més grans és 50, quant val la suma dels quatre nombres més xicotets?
A) 41
B) 44
C) 38
D) 37
E) 34
7. 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 tres 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) 7
B) 6
C) 5
D) 4
E) 3
8. L’Enric té un rellotge digital que mostra les hores, els minuts i els segons,
sempre amb sis dı́gits. Per exemple, a la pantalla es veia 00:00:00, a mitjanit; 08:57:35, quan l’Enric ha arribat avui a l’escola; 12:00:00, al migdia, i
20:09:07, ahir, quan l’Enric va acabar de sopar. Quantes voltes, des de les
08:00:00 d’un dia fins a les 08:00:00 de l’endemà, canvien simultàniament els
sis dı́gits del rellotge de l’Enric?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 6
E) 12
9. 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) 6
B) 7
C) 8
D) 9

E) 10

10. 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) 6

B) 7

C) 8

9

D) 9

E) 10

Qüestions de 4 punts
11. 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

12. Un joier fa cadenes enganxant anelles idèntiques, com a
la figura 1. Les dimensions
de les anelles es mostren a la
Figura 1
figura 2. Quina és la llargada
d’una cadena que consta de 5
anelles?
A) 20 mm
B) 19 mm
C) 17,5 mm
D) 16 mm

0,5 mm

4 mm
Figura 2

E) 15 mm

13. 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 a fer puré?
A) 550
B) 1400
C) 1600
D) 2300
E) 3000
14. En el quadrilàter ABCD tenim AD = BC,
d = 50◦ , DCA
d = 65◦ i ACB
d = 70◦ .
DAC
d
Troba la mesura de ABC. (La figura és
un croquis només per fer-se una idea del
quadrilàter.)

A
50o

B
70o

65o

C

A) 60◦

B) 50◦

C) 55◦

D) 65◦

E) No es pot saber.

15. L’Empar “decora” els nombres: en comptes d’una xifra
parell dibuixa un quadrat menut i en comptes d’una xifra
imparell 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. La figura de la dreta mostra la
decoració del nombre 3456. En total, comptant el 3456,
quants nombres tenen eixa mateixa decoració?
A) 12

B) 18

C) 24

10

D) 36

E) 48

D

16. Hi ha 50 blocs de colors groc, blau i roig en una caixa. El nombre de blocs
grocs és onze vegades el nombre de blocs blaus. Hi ha menys blocs rojos
que grocs, però més de rojos que de blaus. Quina és la diferència entre el
nombre de blocs grocs i el de blocs rojos?
A) 19

B) 30

C) 2

D) 22

E) 11

17. 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
18. 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 a tot l’engraellat?
A) Depèn del valor de n

B) 5

C) 4

D)

9
2

E) 3

19. 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) 18
B) 15
C) 12
D) 10
E) 7
20. En la figura següent, ABCD és un rectangle i
P QRS és un quadrat. L’àrea ombrejada és la
meitat de l’àrea del rectangle ABCD. Quant fa
la llargada del segment XS ? (Com és habitual,
la figura només és un croquis per fer-vos una
idea de l’enunciat.)
A) 2

B) 2,5

C) 3

11

D) 3,5

P
A

6

X

Q
Y

B
6

S
D

R
10

E) 5

C

Qüestions de 5 punts
21. En Joan ha sobreposat dos tovallons quadrats
com es mostra al dibuix, de manera que tots els
segments del dibuix tenen les mateixes llargàries. Quina és l’àrea total de la figura que s’obté
si la llargària d’un costat del tovalló és igual a
1?
√
√
√
2+1
3
A)
B)
C) 4 − 2 D) 2 E) 4 − 2 2
2
2
22. En un mercat de barata, els articles es canvien segons la llista de preus que
es mostra al quadre. El senyor Pere anirà a aquest mercat i hi portarà unes
quantes gallines i res més. Quantes gallines ha de portar com a mı́nim el
senyor Pere al mercat per estar segur d’endur-se’n una oca, un titot i un
gall?
Taula de canvis
1
titot
⇐⇒ 4 galls
1 oca + 2 gallines ⇐⇒ 5 galls
5 gallines
⇐⇒ 1 oca
A) 17

B) 15

C) 7

D) 10

23. Tots els triangles s’han d’omplir emprant els números 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 diferents. (La peça es pot girar i col.locar-se en qualsevol posició.) Uns quants números ja estan escrits. Quin número hauria d’anar en el triangle
on hi ha l’asterisc ∗ ?
A) Només l’1
B) Només el 2
C) Només el 3
D) Només el 4
E) Qualsevol entre 1, 2 o 3

12

E) 12
1

*
2

3

24. A cadascuna de les cartes d’una baralla de vint cartes s’hi escriu un 3 o un
4. La suma de tots els nombres de les cartes és divisible per 17. En quantes
cartes hem escrit un 4?
A) 12

B) 10

C) 6

D) 8

25. 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) 1,2 m
B) 0,8 m
C) 1,4 m
D) 1 m

E) 14

E) 1,1 m

26. Hi ha els nombres naturals de l’1 al 10 escrits a la pissarra. Els estudiants
fan el procés següent: un d’ells esborra dos nombres de la pissarra i en el seu
lloc n’escriu un de nou que és la suma dels dos esborrats augmentat en una
unitat. A continuació un altre estudiant esborra també dos dels nombres
que hi ha escrits a la pissarra i els substitueix per la seva suma més una
unitat. I aixı́na continuen fent-ho fins que només queda un nombre escrit a
la pissarra. Aquest últim nombre és:
A) No sempre el mateix. B) 55 C) 64 D) 65 E) Més gran que 65.
27. La Vicenta té moltes peces quadrades blanques i en
Vicent també en té moltes però de color gris. Totes
les peces són de la mateixa mida. Volen construir
un rectangle 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 construı̈t 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 moment?
A) 30
B) 60
C) 48
D) 72

13

E) 36

28. En el regne de les aigües submarines hi uns polps estranys 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) Tots menteixen.
B) El primer diu la veritat.
C) El segon diu la veritat.
D) El tercer diu la veritat.
E) El quart diu la veritat.
29. 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.

C

A
B
A) 13 cm2

B) 12 cm2

C) 15 cm2

D) 11 cm2

E) 14 cm2

30. S’han dibuixat els segments OA1 , A1 A2 , A2 A3 , . . . ,
tots ells de la mateixa longitud, de manera que OAi ≥
OAi−1 . Quin és el nombre més gran de segments OA1 ,
A1 A2 , A2 A3 , . . . que podem construir si α = 11◦ ?

O
®
A1
A2
A3

A) Tants com es vulgui.

B) 10

14

C) 8

D) 9

E) 7
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Premis i mencions. Catalunya i Andorra
Primer premi
Júlia Alsina Oriol (Institut Jaume Callı́s, Vic), 143.75 punts
Segon premi
Darı́o Nieuwenhuis Nivela (Aula Escuela Europea, Barcelona), 141.0 punts
Tercers premis, ex-aequo
Xavier Cabanes Bosacoma (Institut Maragall, Barcelona) i Erik Castells Lahoz
(Mollet, Mollet del Vallès), 133.75 punts
Altres premis
Gabriel Comerón Castillo (Institut d’Argentona, Argentona), 132.5 punts
Marc Sánchez Alfonso (Aula Escuela Europea, Barcelona), 130.0 punts
Eudald Romo Grau (Institut de Cassà de la Selva),
Aitor Azemar Carnicero (Institut Arnau Cadell, Sant Cugat del Vallès)
Guillem Lahuerta Camps (Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Barcelona),
Eduardo Adamo Atao Salazar (Sagrado Corazón de Jesús, Terrassa)
i Jordi Barceló Mercader (Jesús Maria, Badalona), 128.75 punts
David Balaghi Buil (Aula Escuela Europea, Barcelona), 127.5 punts
Sergio Salvador Lomas (Institut Thalassa, Montgat), 126.25 punts
Guillem Bonafonte Pardás (Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia), 126.0 punts
Marçal Jané Rabassa (Institut Angeleta Ferrer i Sensat, Sant Cugat del Vallès)
i Lluı́s Alonso Jané (Institut Duc de Montblanc, Rubı́), 124.5 punts
Pol Franganillo Vallejo (Institut Ernest Lluch, Barcelona), 123.25 punts
Albert Gil Esmendia (Sant Nicolau, Sabadell), 122.25 punts
Mencions fins a l’1% de les millors puntuacions
Lluı́s Isern López (Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus)
i Jordi Clua Miras (Regina Carmeli, Rubı́), 121.0 punts
Oriol Almirall Toribio (Institut Llobregat, Sallent), 119.5 punts
Claudia Navarro Argence (Montessori-Palau, Girona), 119.0 punts
Arnau Borrell Vilarrodona (Institut Salvador Espriu, Barcelona)
i Marcel Basté Masias (Aula Escuela Europea, Barcelona), 118.75 punts
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Marc Balsà Diaz (Lestonnac-l’Ensenyança, Lleida),
Erik Martı́nez Ramı́rez (Sagrada Famı́lia-Horta, Barcelona)
i Pau Jimenez Pavia (Joan Pelegrı́, Barcelona), 118.5 punts
Oleguer Gabernet Garriga (Institut Lo Pla d’Urgell, Bellpuig), 118.25 punts
Sara Barreiro Mont (IES Llavaneres, Sant Andreu de Llavaneres), 118.0 pts
Nil Vallès Carreras (Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus),
Maria Noguera Vila-Masana (Institut Castell del Quer, Prats de Lluçanès)
i Joan Prunera Olivé (Institut Escola Industrial, Sabadell), 117.5 punts
Eric Milesi Vidal (Pare Manyanet, Barcelona),
Justinn Hamilton Renalias (Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles),
Guillem Córdoba Perarnau (Escola Pia de Granollers, Granollers)
i Pau Duran Gual (Institut Torredembarra, Torredembarra), 117.0 punts
Oriol Rodrı́guez Vidal (Bon Salvador, Sant Feliu de Llobregat),
Pau Moncusı́ Pino (Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus),
i Marc Ballbé Ferrero (Aula Escuela Europea, Barcelona), 116.25 punts
Axel Masó Puigdellosas (Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles), 116.0 punts
Arnau Escapa Farrés (Institut Pau Vila, Sabadell),
Adrià Duran Sidera (Institut Castell d’Estela, Amer)
i Marc Gort Mas (Brianxa, Tordera), 115.0 punts
Octavi Prats Reig (Joan Pelegrı́, Barcelona),
David Portabella De Pedro (Escola Pia de Mataró, Mataró) i
Adrià Fernández Dı́az (Institut Consell de Cent, Barcelona), 114.75 punts
Albert Martı́ Domingo (Institut Numància, Santa Coloma de Gramenet),
i Pau Pérez Casas (Institut d’Auro, Santpedor), 113.75 punts
Pedro Ignacio Almendros González (Institut Ramon Muntaner, Figueres)
i Lluı́s Garcia Pons (Institut Llobregat, Sallent), 113.0 punts
Josep Rueda Collell (La Salle, Girona),
Jordi Raurich Leandro (Sant Josep, Tàrrega) i
Sergi Fernández Valls (Institut Roquetes, Roquetes), 112.75 punts
Clara Carrera Moreno (IES Angeleta Ferrer i Sensat, Sant Cugat del Vallès),
Adrià Rovira Nieto (Institut Alt Penedès, Vilafranca del Penedès)
i Arnau Llauradó Cabellos (Institut Les Corts, Barcelona), 112.5 punts
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Premis. Balears
Primer premi
Albert Marqués Triay (IES Maria Àngels Cardona, Ciutadella), 113.75 punt
Segon premi
Óscar Pozo Ocaña (IES Son Ferrer, Calvià), 110.00 punts
Tercer premi
Alejandro Cunillera Pérez (Col.legi San Cayetano, Palma), 107.50 punts
Altres premis
Miquel Llobera Ferriol (Col.legi Aula Balear, Palma), 106.50 punts
Aina Lescaudey de Maneville Vicens (Col.legi Lluı́s Vives, Palma), i
Francisco Delgado Oliver (Col.legi Ntra. Sra. Montesión, Palma), 106.25 punts
Daniel Bujosa Ferragut (Col.legi Ntra. Sra. Montesión, Palma), 104.75 punts
Rubén Bellviure Meiro (IES Ses Estacions, Palma), 104.50 punts
Mónica Salgado Rodrigo (Col.legi Santa Mònica, Palma), 104.25 punts
Mónica Merchan Estelles (Col.legi CIDE, Palma) i
Celia Verges Rodrı́guez (Col.legi La Salle, Alaior), 103.75 punts

Premis. Comunitat Valenciana
Primer premi
Roberto Alegre Usach (IES La Serrania, Villar del Arzobispo), 119.25 punts
Segon premi
Oscar Roldán Blay (Sagrada Familia, Valencia), 117.5 punts
Tercer premi
Celia Traver Abella (IES Ramon Cid, Benicarló), 109.75 punts
Altres premis
Lorenzo Blanco Ortega (IES Maria Ibars, Denia), 107.5 punts
Valentı́n Delgado Moll (IES Gregori Maians, Oliva), 107.0 punts
Vı́ctor Ibáñez Molina (IES Serra d’Espadà, Onda), 106.75 punts
Alfons Ahicart Villach (IES La Vall d’Alba, Vall d’Alba), 105.75 punts
Sergio Ortin Molina (Institut Educacio Secundaria, Biar), 105.25 punts
Joan Puigcerver Ibáñez (IES Josep Iborra, Benissa), 105.0 punts
Iamil Pau Ferrer Pomer (IES La Plana, Castelló de la Plana), 104.75 punts
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Cangur SCM 2010 (18 març) Nivell 1
Qüestions de 3 punts. Solucions
1. A. 404.
Es pot veure ràpidament si ens adonem que es tracta de nombres en progressió aritmètica i que 12 + 89 = 23 + 78 = 34 + 67 = 45 + 56 = 101 i,
doncs, la suma demanada és 101 × 4 = 404.
2. C. 2.
La figura té dos eixos de simetria, que en podrı́em 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.

3. D. 4.
El cub gran conté 2 × 2 × 2 caixes, i d’aquestes 4 són a la part inferior i 4 a
la part superior.
4. B. 6a + 8b.
Els trams horitzontals són a + a + a + 3a i els verticals b + 2b + b + 4b i per
tant el perı́metre serà 6a + 8b.
5. E. Un quadrat.
Un quadrat és impossible perquè si unim un
punt a dos altres punts que estiguin a la mateixa
distància, els segments formats no constitueixen
un angle recte. Totes les altres figures es poden
obtenir; per exemple, A) un triangle rectangle
amb els punts 1-2-5; B) Un rectangle amb 1-24-5; C) Un trapezi 1-2-3-6; D) Un triangle amb
un angle obtús 1-2-3.
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6. C. 42.
Com que cada un dels tres nombres grans és 3 unitats més que cada un dels
petits podem deduir que la suma serà 9 unitats més que abans, 33 + 9 = 42.
També podrı́em deduir que els tres nombres petits han de ser 10 + 11 + 12 =
33 i per tant els tres grans sumen 13 + 14 + 15 = 42.
7. A. 19.
A cada tallada s’obté un tronc més dels que hi havia abans de fer-la. Per
tant si fem 72 − 53 = 19, deduı̈m que el nombre de troncs que hi havia
inicialment era 19.
8. B. 3.
Inicialment només es pot fer lliscar la barra vertical de
l’esquerra que deixarà lloc per desplaçar posteriorment les
dues barres horitzontals superiors. Si només desplacem
una d’aquestes barres no fem lloc per una nova peça, però
si les desplacem totes dues sı́ que aconseguirem espai lliure
per posar-hi una barra més.
9. E. 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.
10. C. 100.
Serà la suma de 100 diferències entre nombres consecutius, 100 vegades 1 és
a dir, 100.

Qüestions de 4 punts
11. D. 12 bombons.
Haurà de comprar el mı́nim comú múltiple de 1, 2, 3 i 4, és a dir 12.
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12. E. 25.
Podem observar que 2 + 4 + 5 = 11, 2 + 3 + 5 = 10 i 6 + 8 + 9 = 23. En
canvi el 25 = 8 + 8 + 9 no es pot obtenir com a suma de tres nombres d’una
xifra diferents. De fet es pot veure que tots els nombres enters de dues xifres
més petits que 25 es poden obtenir com a suma de tres nombres d’una xifra
diferents.
13. D. 45 min.
Per enllaçar tres trossos ha fet dues unions i per tant cada unió li ha costat
9 minuts. Per enllaçar 6 trossos, calen 5 unions i, doncs, necessitarà 5 ×
9 =45 minuts.
14. A. 55◦ .
L’angle 6 ADC és de 180◦ − 50◦ − 65◦ = 65◦ i per tant el triangle ACD és
isòsceles i AC = AD i, per la condició de l’enunciat, serà també AC = BC.
Per tant el triangle de l’esquerra també és isòsceles i els dos angles en A i
180 − 70
en B seran iguals a
= 55◦
2
15. 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.

16. C. 19.
Si n’hi hagués 1 o 2 de blaus n’hi hauria 11 o 22, respectivament, de rojos
i en tots dos casos hi hauria més rojos que grocs. Amb 3 blaus, 33 grocs i
14 rojos es compleixen totes les condicions. Amb 4 blaus només n’hi hauria
2 de rojos, que serien menys que els blaus i no es compliria l’enunciat. Per
tant han de ser 3 blaus i 33 − 14 = 19 és la diferencia demanada.
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17. A. 1.
L’àrea del rectangle ABCD és 60 i, per tant, l’àrea
del rectangle ombrejat és 30 i com que la base és 6,
l’altura ha de ser 5. Per tant XS = 5 i P X = 6 − 5 =
1.
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Q
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R

B
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10
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18. B. 4.
Amb 4 rectes paral.leles ja tindrem les cinc regions. Amb tres rectes es podrien obtenir 4, 6 o 7 regions (segons que les rectes siguin les tres paral.leles,
dues paral.leles i l’altra no, o que formin un triangle) però mai exactament
5 perquè ja hem analitzat totes les possibles posicions de tres rectes. Per
tant la resposta és 4.
19. E. e.
Si sumem 5 a tots els termes de les igualtats anteriors tindrem
a + 4 = b + 7 = c + 2 = d + 9 = e i veiem que e és el més gran.
20. E. f rac14.
Es pot veure que la part ombrejada equival a un semicercle de 4 cm de radi.
Semblantment, tota la figura equival a un semicercle de 8 cm de radi. A
escala lineal la relació de les figures és 1:2, però la relació entre les àrees
és el quadrat de la relació entre segments homòlegs, 1:4. Per tant l’àrea
ombrejada és un quart de l’àrea total del logotip.

Qüestions de 5 punts
21. B. 6.
Com que hi ha cinc cercles i 5 × 11 = 55, que són 10 unitats més que 45
(suma de 1+. . .+9), els nombres que compten dues vegades, pel fet d’estar a
dos cercles, han de sumar 10 i per tant són l’1, el 2, el 3 i el 4. El 9 ha d’anar
forçosament a un dels cercles extrems (només amb el 2 obtenim 11) i aixı́ es
fixa el 2. A l’altre costat només pot haver-hi el 7 o el 8; si fem proves amb
el 7 arribarem a una repetició i per tant han de ser el 8 i el 3 aels qu evan
a l’altre costat del 9 i el 2. Per tant les dues posicions centrals entre cercles
corresponen al 4 i a l’l que forçaran el 6 en la posició de l’interrogant.
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22. C. 16.
Per obtenir una oca li calen 4 gallines, però necessitarà 8 gallines més per
obtenir dues oques més que amb 4 gallines més canviarà per 6 galls, i amb
cinc d’aquests podrà aconseguir un titot i completarà el seu lot. Per tant
són 4 + 8 + 4 = 16 gallines.
23. 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).

24. B. 5.
La suma total ha de ser un nombre entre 72 (que és 18 × 4) i 90 (18 × 5).
L’únic múltiple de 17 en aquest interval és 85, que és igual a 90 − 5. Per
tant hem escrit un 4 en cinc cartes.
25. A. 46.
La suma dels deu nombres és 55. Cada vegada que es fa l’operació descrita
la suma dels restants serà una unitat menys. Com que aquesta operació es
farà 9 vegades, al final el valor del darrer número que quedarà ha de ser
55 − 9 = 46.
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26. C. 4 persones, 2 de mentideres.
La segona afirmació que fa el primer, ”Totes les persones de l’habitació són
mentideres”, només la pot dir un mentider i per tant si mirem les dues
afirmacions que ha fet (que seran mentida) deduı̈m que ha d’haver-hi 4
persones o més i que alguna de les persones ha de ser veraç. Però aquesta
és justament la segona afirmació del segon, amb la qual cosa veiem que el
segon diu la veritat. Si ara mirem la primera frase que ha dit ja sabem que
hi ha exactament 4 persones a l’habitació. I per tant, el tercer és mentider i,
doncs, no hi pot haver 3 mentiders a l’habitació. En resum, hi ha 4 persones
de les quals 2 són mentideres.
27. B. 8.
En un dels vèrtexs interiors hi coincideixen 8 cubs, per tant 8 és el mı́nim
que necessitem, i podem comprovar que no en calen més, tot repetint el color
de cada cub en el que queda a distància 2 en la mateixa fila i nivell.
28. 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 M B = 4b, altura h), 6 (el que té base
BN = 2b, altura 3h) i 15 (base P A = 5b, altura 3h).
Total, 36 − 4 − 6 − 15 = 11.
6
.
7
7 7
Per a i és clar que és possible posant y = 7 i x = 8 en el primer cas i y = 7
8 6
8 2
i x = 6 en els egon. Per a i es veu que és possible amb el factor 8, posant,
7 3
respectivament, y = 8 × 8, x = 7 × 8 (s’obté mcm(24, 64) ≥ mcm(24, 56))
i y = 2 × 8, x = 3 × 8 (tindrı́em mcm(24, 16) ≥ mcm(24, 24)). Només
6
queda per estudiar que , sigui quin sigui el factor k ens permet escriure
7
mcm(24, 6k) ≤ mcm(24, k) × 6 < mcm(24, k) × 7 = mcm(24, 7k).

29. D.
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30. D. 13.
Ens fixarem en l’angle agut que forma cada un dels nous segments en
l’extrem nou amb la recta on acaba i veiem que són 0◦ , 7◦ , 14◦ , 21◦ ,...
és a dir múltiples de 7. Com que 7 × 12 = 84 el següent segment (el 14è) ja
ens obligaria a retrocedir i per tant la resposta és 13.
Si considerem la circumferència que passa per O, A1 i A2 , podem veure que
cada un dels segments construı̈ts es pot situar en aquesta circumferència tot
fent simetries en les rectes OA2 i les noves rectes obtingudes i es forma una
360
poligonal que, si l’angle inicial fos de
, correspondria al polı́gon regular
2n
◦
de n costats. Com que 7 és un angle inscrit que està entre els corresponents
als polı́gons regulars de 25 i 26 costats ens permet arribar a fer 13 segments
tot allunyant-nos del punt O. En el gràfic (on els punts de la poligonal s’han
designat amb lletra B i l’ı́ndex corresponent al punt del que prové) es pot
observar que el centre de la circumferència queda dins de l’últim triangle,
que té angles de 7◦ , 84◦ i 89◦ .
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Cangur SCM 2010 (25 març) Nivell 1
Qüestions de 3 punts. Solucions
1. D. 10001.
Es pot veure que 20102010 = 20100000 + 2010 = 2010 × (10000 + 1) i per
tant el resultat demanat és 10001.
2. E. Un quadrat.
Un quadrat és impossible perquè si unim un punt a
dos altres punts que estiguin a la mateixa distància,
els segments formats no constitueixen un angle recte.
Totes les altres figures es poden obtenir; per exemple,
A) un triangle rectangle amb els punts 1-2-5; B) Un
rectangle amb 1-2-4-5; C) Un trapezi 1-2-3-6; D) Un
triangle amb un angle obtús 1-2-3.
3. E. 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.
4. B. 10a + 8b.
Els trams horitzontals són a + a + 3a + 5a i els verticals b + 2b + b + 4b i per
tant el perı́metre serà 10a + 8b.
5. A. 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 situı̈ en el cercle amb el signe ?.
6. C. 42.
Si escrivim els nombres en la forma a, a + 1, a + 2, a + 3, a + 4, a + 5, a + 6,
a + 7, ens diuen que (a + 4) + (a + 5) + (a + 6) + (a + 7) = 50, és a dir,
4a + 22 = 50. Per tant, 4a = 50 − 22 = 28 i concloem que a = 28/4 = 7 i,
doncs, els quatre nombres menuts són 7, 8, 9, 10, que sumen 34.
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També ho podem raonar pensant que cada un dels quatre nombres grans de
la llista és 4 unitats més que cada un dels xicotets; per açó la suma serà 16
unitats més per als xicotets que per als grans, 50 − 16 = 34.
7. B. 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.
8. B. 3.
Canvien simultàniament quan passen de 09:59:59 a 10:00:00, quan passen
de 19:59:59 a 20:00:00, i quan passen de 23:59:59 a 00:00:00. En total, tres
vegades.
9. C. 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.
10. D. 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.

Qüestions de 4 punts
11. B. 2.
Com que són 12 xics i 16 xiques, en total fan 28 alumnes. Si falten la meitat,
han faltat 14 alumnes. Si ens posem en el pitjor cas per als xics, és a dir, que
els alumnes que falten són tots xics, resultarà que falten 12 xics i 2 xiques.
Com a mı́nim dues xiques falten a classe.
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12. 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.

13. B. 1400n.
Si repartim 3.500 kg de tomaca en la raó 2 : 3, resultarà que la quantitat
menuda és 2/(2 + 3) · 3500 = (2/5) · 3500 = 1400
14. C. 55◦ .
L’angle 6 ADC és de 180◦ − 50◦ − 65◦ = 65◦ i per tant el triangle ACD és
isòsceles i AC = AD i, per la condició de l’enunciat, serà també AC = BC.
Per tant el triangle de l’esquerra també és isòsceles i els dos angles en A i
180 − 70
en B seran iguals a
= 55◦
2
15. 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.
16. A. 19.
Si n’hi hagués 1 o 2 de blaus n’hi hauria 11 o 22, respectivament, de rojos
i en tots dos casos hi hauria més rojos que grocs. Amb 3 blaus, 33 grocs i
14 rojos es compleixen totes les condicions. Amb 4 blaus només n’hi hauria
2 de rojos, que serien menys que els blaus i no es compliria l’enunciat. Per
tant han de ser 3 blaus i 33 − 14 = 19 és la diferencia demanada.
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17. E. Més de 1500 cm2 .
El radi del cercle petit és la meitat del radi del cercle gran;
1
per tant l’àrea del cercle petit serà de l’àrea del cercle
4
3
gran. L’àrea de la regió ombrejada és, doncs, de l’àrea
4
3
del cercle gran i tenim × 2010 > 1500.
4
18. C. 4.
Si dividim l’engraellat en blocs de quatre caselles corresponents a dividir-lo
en bandes de dues files i dues columnes, resulta que a cada bloc de quatre caselles hi haurà una casella de fila i columna imparelles, una de fila i
columna parelles i dues de fila i columna una un nombre parell i l’altra un
nombre imparell. D’aquesta manera, a cadascun dels blocs haurem de posar
1 + 4 + 4 + 7 = 16 grans. Aixı́, la mitjana a cadascun d’aquests blocs serà de
4 grans per casella i aquesta mitjana de 4 es mantindrà a tot l’engraellat.
19. A. 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.
20. A. 1.
L’àrea del rectangle ABCD és 60 i, per tant, l’àrea
del rectangle ombrejat és 30 i com que la base és 6,
l’altura XS = 5.
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Qüestions de 5 punts
√
21. E. 4 − 2 2.
Denotem per a la llargària del costat de la figura obtinguda. Observem que
el triangle que queda per fora de cadascun dels costats d’un dels tovallons
és rectangleisòsceles de catets
a. Pel teorema de Pitàgores, la hipotenusa
√
d’aquest rectangle serà a 2. Aixı́, la llargària del costat del tovalló, que és
√
√
1
√ .
1, serà igual a 1 = a + a 2 + a = (2 + 2)a. Per consegüent, a =
2+ 2
√
2− 2
Racionalitzant resulta a =
. D’altra banda, l’àrea d’un d’aquests
2
√
2
a
3−2 2
triangles serà
que, operant, es veu que és
. Com que l’àrea
2
4
de la figura√obtinguda és la del quadrat més 4 triangles menuts, serà A =
√
3−2 2
1+4
= 4 − 2 2.
2
22. E. 12.
Per obtenir una oca li calen 5 gallines, però necessitarà 5 gallines més per
obtenir una altra oca que, amb 2 gallines més, canviarà per 5 galls, i amb
quatre d’aquests podrà aconseguir un titot i completarà el seu lot. Per tant
són 5 + 5 + 2 = 16 gallines.
23. 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 dun 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.

24. D. 8.
Denotem per n el nombre de cartes en què apareix un 4. Aleshores a 20 − n
cartes hi ha un 3 i la suma dels nombres de totes les cartes és 3(20−n)+4n =
60 + n. Com que 0 ≤ n ≤ 20, la suma ha de trobar-se entre 60 i 80. L’únic
nombre divisible per 17 que hi ha entre aquests dos nombres és 68. Per tant
68 = 60 + n i aixı́ n = 68 − 60 = 8.
25. A. 1,2 m.
Una fila de n carretons mesurarà la longitud d’un carretó, que en direm c,
més n − 1 distàncies d entre un carretó i el següent un cop encaixats. Per
tant s’han de complir les dues equacions c + 9t = 2, 9 i c + 19t = 4, 9. Si
resolem el sistema d’equacions corresponent veurem que un carretó fa 1,2 m.
26. C. 64.
La suma dels deu nombres és 55. Cada vegada que es fa l’operació descrita
la suma dels restants serà una unitat més. Com que aquesta operació es
farà 9 vegades, al final el valor del darrer número que quedarà ha de ser
55 + 9 = 64.
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27. 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.
28. D. El tercer diu la veritat.
Observem en primer lloc que com a molt només una de les afirmacions pot
ser correcta, perquè són totes mútuament excloents. Això vol dir que tots
els polps són mentiders, o només n’hi ha un que diu la veritat. Si tots
són mentiders, tots són de set tentacles. Però aleshores l’afirmació del quart
seria vertadera i açò entraria en contradicció amb el fet que tots els polps són
mentiders. Per tant, n’hi ha un que diu la veritat i els altres són mentiders.
Els mentiders són de 7 tentacles i el que diu la veritat té 6 o 8 tentacles. En
total, farien 27 o 29 tentacles. Com que el tercer ha dit que entre tots tenen
27 tentacles, aquesta és el polp que diu la veritat (i fins i tot podem afirmar
que té 6 tentacles).
29. 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 M B = 3b, altura h), 15 (el que té base
BN = 3b, altura 5h) i 5 (base P A = 5b, altura h).
Total, 36 − 3 − 15 − 5 = 13.
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30. D. 13.
Ens fixarem en l’angle agut que forma cada un dels nous segments en
l’extrem nou amb la recta on acaba i veiem que són 0◦ , 11◦ , 22◦ , 33◦ ,...
és a dir múltiples de 11. Com que 11 × 8 = 88 el següent segment (el 9è) ja
ens obligaria a retrocedir i per tant la resposta és 8.
Si considerem la circumferència que passa per O, A1 i A2 , podem veure que
cada un dels segments construı̈ts es pot situar en aquesta circumferència
tot fent simetries en les rectes OA2 i les noves rectes obtingudes i es forma
360
una poligonal que, si l’angle inicial fos de
, correspondria al polı́gon
2n
◦
regular de n costats. Com que 11 és un angle inscrit que està entre els
corresponents als polı́gons regulars de 15 i 16 costats ens permet arribar a
fer 8 segments tot allunyant-nos del punt O. En el gràfic (on els punts de
la poligonal s’han designat amb lletra B i l’ı́ndex corresponent al punt del
que prové) es pot observar que el centre de la circumferència queda dins de
l’últim triangle, que té angles de 11◦ , 88◦ i 81◦ .

32

