XVII Cangur SCM

Nivell 1

Enunciats (15 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. En Josep vol pintar l’eslògan ®VISCA EL CANGUR¯ en una paret. Vol que
lletres diferents tinguin colors diferents, i que lletres iguals tinguin el mateix
color. Quants colors necessitarà?
A) 7

B) 8

C) 9

D) 11

E) 13

2. Una pissarra fa 6 m d’ample. La part del mig fa 3
m. Les altres dues parts tenen la mateixa amplada.
Quina és l’amplada de la part de la dreta?
E) 2 m
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3. La Sı́lvia pot posar 4 monedes dins un quadrat fet amb 4
llumins (vegeu la imatge). Quants llumins necessita, com a
mı́nim, per a construir un quadrat que contingui 16 monedes
que no se superposin?
A) 8 B) 10 C) 12 D) 15 E) 16

GU

D) 1,75 m

N

C) 1,5 m
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B) 1,25 m

12

A) 1 m

4. En un avió, les files estan numerades de l’1 fins al 25, però la fila número 13
no existeix. La fila número 15 té només 4 seients per a passatgers, mentre
que la resta tenen 6 seients per a passatgers. Quants seients per a passatgers
hi ha a l’avió?
A) 120

B) 138

C) 142

D) 144

E) 150

5. Al Paı́s de les Meravelles hi ha 5 ciutats. Cada parella
de ciutats està connectada per una carretera. Algunes
de les carreteres són visibles i d’altres invisibles. Tal
com podeu veure a la figura, hi ha 7 carreteres visibles.
L’Alı́cia té unes ulleres màgiques: quan mira el mapa
amb aquestes ulleres només veu les que són invisibles.
Quantes carreteres veu l’Alı́cia?
A) 9

B) 8

C) 7

1

D) 6

E) 3

6. Quin dibuix obtenim unint els centres de totes les parelles
d’hexàgons de la figura de la dreta que tenen algun costat
comú?
A)

B)

C)

D)

E)

7. A 6 li sumem 3. A continuació multipliquem el resultat per 2 i després li
sumem 1. Com escrivim aquesta operació?
A) (6 + 3 · 2) + 1
D) 6 + 3 · (2 + 1)

B) 6 + 3 · 2 + 1
E) (6 + 3) · 2 + 1

C) (6 + 3) · (2 + 1)

8. Un globus pot arribar a aixecar una cistella que porti, en el seu interior,
80 quilos de pes. Dos globus, del mateix tipus, poden arribar a aixecar la
mateixa cistella amb 180 quilos. Quin és el pes de la cistella?
A) 20 kg

B) 50 kg

C) 30 kg

D) 40 kg

E) 10 kg

9. La moneda superior gira sense lliscar al voltant de la moneda
inferior, que es manté fixa, fins a la posició que s’indica a la
figura. Quina és la posició final de les monedes?
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E) Depèn de la velocitat de rotació.
10. La Rita i l’Ovidi han anat a buscar pomes i peres a l’hort de la seva àvia; en
total han collit 25 peces de fruita. De camı́ cap a casa seva, la Rita es menja
una poma i tres peres i l’Ovidi es menja tres pomes i dues peres. En arribar
a casa seva, veuen que els queden el mateix nombre de peres que de pomes.
Quantes peres han agafat de l’hort de la seva àvia?
A) 12

B) 13

C) 16

2

D) 20

E) 21

Qüestions de 4 punts
11. Quines són les tres peces del puzle que cal afegir
per completar el quadrat?

A) 1, 3, 4

B) 1, 3, 6

C) 2, 3, 5

D) 2, 5, 6
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E) 2, 3, 6
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12. La Telma té vuit daus. Cada dau té pintada la mateixa
lletra, una A, una B, una C o una D en totes les cares.
B
Amb els 8 daus construeix el cub de la figura, en la qual
D DA
A
dos daus adjacents (es toquen per una cara) tenen pintades
B
lletres diferents. Quina lletra correspon a l’únic cub del qual
BD
no en veiem cap cara?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) No es pot saber.
13. Quan són les 4 de la tarda a Londres, són les 5 de la tarda a Manresa, i les 8
del matı́ del mateix dia a San Francisco. L’Anna va arribar a San Francisco
a les 9 del vespre d’ahir. Quina era l’hora a Manresa en aquell moment?
A) Les 6 del matı́ d’ahir
B) Les 6 de la tarda d’ahir
C) Les 12 del migdia d’ahir
D) Les 12 de la nit
E) Les 6 d’aquest matı́
14. Tenim els nombres enters i positius pintats amb els colors roig, blau o verd
d’aquesta manera: l’1 de color roig, el 2 de color blau, el 3 de color verd, el
4 de color roig, el 5 de color blau, el 6 de color verd, i aixı́ successivament.
De quin color pot ser el nombre resultant de sumar un nombre roig amb un
nombre blau?
A) Verd

B) Roig o blau

C) Blau

D) Depèn dels nombres.

E) Roig

15. El perı́metre de la figura, construı̈da amb quadrats iguals,
és de 42 cm. Quina és l’àrea de la figura?

A) 8 cm2

B) 9 cm2

C) 24 cm2

3

D) 72 cm2

E) 128 cm2

16. Les dues figures que hi ha a la dreta estan formades
per les mateixes cinc peces. Els costats del rectangle fan 5 cm i 10 cm i les altres peces són quarts
de cercle. La diferència entre els perı́metres de les
dues figures és
A) 2,5 cm
B) 5 cm
C) 10 cm
D) 20 cm

E) 30 cm

17. Col.loca les xifres de l’1 al 7 dins dels cercles de la figura,
de manera que la suma dels nombres de cada lı́nia sigui
la mateixa. Quina xifra hi ha al vèrtex superior del triangle?
A) 1

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

18. Una pilota de goma cau des de la teulada d’una casa de 10 m d’altura. Cada
cop que toca a terra rebota fins a arribar als 4/5 de l’altura anterior. Quants
cops apareixerà davant d’una finestra que té el marc inferior a 5 m de terra i
el marc superior a 6 m?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

E) 7

19. Tenim quatre rodes dentades que formen un engranatge, tal com es veu al dibuix. La primera té 30
dents, la segona, 15; la tercera, 60, i la quarta, 10.
Quantes voltes dóna la quarta roda quan la primera
en dóna una?
A) 3
B) 4
C) 6
D) 8
E) 9
20. Pleguem un octògon regular de paper tres cops seguits, sempre per la meitat
del que ens queda, i obtenim un triangle, tal com es mostra al dibuix.

A continuació en tallem un tros, de manera que el tall formi un angle recte
amb un dels costats iguals, tal com es veu a la figura. Quina de les imatges
següents representa millor el que veurem quan despleguem el paper?

A)

B)

C)

4

D)

E)

Qüestions de 5 punts
21. La Maria i en Lluı́s corren al voltant d’una pista circular, de manera que,
al principi, comencen en punts diametralment oposats, i corren en el mateix
sentit. La velocitat de cursa de la Maria és 9/8 de la velocitat d’en Lluı́s.
Quantes voltes haurà completat en Lluı́s quan la Maria aconsegueixi atraparlo?
A) 2
B) 4
C) 8
D) 9
E) Depèn de la longitud de la pista.
22. Els cangurets Hip i Hop estan jugant a saltar per damunt d’unes pedres de
manera que en cada salt que fan deixen la pedra just al mig del segment que
representa cada salt. El dibuix 1 mostra els tres salts que ha fet en Hip sobre
les pedres 1, 2 i 3. El dibuix 2 mostra on són les pedres 1, 2 i 3 que saltarà
en Hop, en aquest ordre, i el punt on començarà. En quin dels punts, A, B,
C, D o E anirà a parar en Hop després del tercer salt?
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Dibuix 1: Hip

A) A

B) B

Dibuix 2: Hop

C) C

D) D

E) E

23. En una festa d’aniversari hi ha 12 criatures que tenen 6, 7, 8, 9 o 10 anys.
Si agrupem els assistents per edats, el grup més nombrós és el de 8 anys, i al
grup dels de 6 anys hi ha quatre criatures. Quina és la mitjana d’edat de les
12 criatures?
A) 5,5 anys

B) 6 anys

C) 6,5 anys

D) 7 anys

24. Dividim el rectangle ABCD en 4 rectangles, tal com es
veu al dibuix. Els perı́metres de tres d’aquests rectangles fan 11, 16 i 19 centı́metres. El perı́metre del quart
rectangle no és ni el major ni el menor. Quant fa el
perı́metre del rectangle inicial ABCD?
A) 28 cm
B) 30 cm
C) 32 cm
D) 38 cm

5

E) 7,5 anys
B

C

A

D

E) 40 cm

25. Col.loquem tots els nombres de l’1 al 12 en un cercle, de
manera que la diferència entre dos nombres veı̈ns sigui 1 o
2. Quina de les parelles següents pot correspondre a una
parella de nombres veı̈ns?
A) 5 i 6

B) 10 i 9

C) 6 i 7

D) 8 i 10

E) 4 i 3

26. En Pere vol obtenir quadrats de costats enters tallant un rectangle de mides
6 × 7. Quin és el nombre mı́nim de quadrats que pot aconseguir?
A) 4

B) 5

C) 7

D) 9

E) 3

27. Pintem de color vermell algunes caselles d’una taula 4 × 4. Després indiquem,
al final de cada fila, el nombre de caselles vermelles que té, i fem el mateix a
sota de cada columna. A continuació esborrem el color vermell. De les cinc
taules següents, quina pot ser la que hem pintat?
A)

B)
4
2
1
1

0 3 3 2

C)
1
2
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3

2 2 3 1

D)

E)

3
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28. Dobleguem dues vegades un tros de paper quadrat, tal com mostra el dibuix. Trobeu la suma
de les àrees dels rectangles ombrejats, si sabem
que l’àrea del quadrat original és 64 cm2 .
A) 10 cm2

B) 14 cm2

C) 15 cm2

D) 16 cm2

E) 24 cm2

29. Els números de tres cases del meu carrer estan formats amb les
mateixes xifres, cap de les quals és igual a 0: abc, bc, c. Si la
suma dels números d’aquestes tres cases és 912, quin és el valor
de b?
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 0
30. Un cub rodola pas a pas en el pla tot girant sobre les
arestes. La cara inferior passa per les posicions 1, 2, 3,
4, 5, 6 i 7, en aquest ordre. En quines d’aquestes dues
posicions la cara inferior del cub és la mateixa?
A) 1 i 7

B) 1 i 6

C) 1 i 5

6

D) 2 i 7

abc
+ bc
+ c
912

6 7
4 5
1 2 3

E) 2 i 6
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Nivell 1

Enunciats (22 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. A 6 li sumem 4. A continuació multipliquem el resultat per 7 i després li
sumem 9. Com escrivim aquesta operació?
A) (6 + 4 · 7) + 9
D) 6 + 4 · (7 + 9)

B) 6 + 4 · 7 + 9
E) (6 + 4) · 7 + 9

C) (6 + 4) · (7 + 9)

2. Un equip de bàsquet ha fet 356 punts després de quatre partits. En els dos
primers partits l’equip va fer 95 i 103 punts. En els altres dos partits va fer
exactament el mateix nombre de punts. Quants punts va fer aquest equip en
l’últim partit?

CA

C
NG
UR 2
0

U

R

2012

R 201
2

CAN G

NGUR
12
20

A

3. Sı́lvia pot posar 4 monedes dins un quadrat fet amb 4 llumins
(vegeu la imatge). Quants llumins necessita com a mı́nim per
a construir un quadrat que continga 36 monedes que no se
superposen?
A) 98
B) 12
C) 15
D) 24
E) 36

E) 86

GU
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C) 79
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A) 76

4. La famı́lia Cangur va anar a collir bolets i en va trobar 180. Se’n va menjar
20 per sopar i la resta els va congelar o els va possar a assecar. Va posar a
assecar 40 bolets més que els que va congelar. Quants en va assecar?
A) 60

B) 80

C) 160

D) 120

E) 100

5. Quan són les 4 de la vesprada d’un dijous a Londres, són les 5 de la vesprada
del dijous a Gandia, i és justament mitjanit, entre el dijous i el divendres, a
Perth, a Austràlia. El Cangur va gitar-se ahir a Perth a les 9 de la nit. Quina
hora era a Gandia en aquell moment?
A) Les 2 de la vesprada d’ahir
B) Les 4 de la matinada d’hui
C) Les 2 de la vesprada d’hui
D) Les 12 del migdia d’ahir
E) Les 9 de la nit d’ahir
7

6. Quin dibuix obtenim unint els centres de totes les parelles
d’hexàgons de la figura de la dreta que tenen algun costat
comú?
A)

B)

C)

D)

E)

7. Toni va comprar 14 bombons, dels quals 8 eren rodons i els altres quadrats.
7 bombons eren de xocolata negra i els altres de xocolata amb llet. Dels
bombons quadrats, exactament 2 no eren de xocolata negra. Quants bombons
rodons de xocolata amb llet va comprar Toni?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

8. Albert, Berta, Carles i Diana tenen uns quants diners. Entre Albert i Berta
tenen 5 e. Entre Carles i Diana tenen 6 e. Els dos xics junts tenen 7 e.
Quants diners tenen en conjunt les dues xiques?
A) 8 e

B) 7 e

C) 6 e

D) 5 e

E) 4 e

9. Una tira de paper es pot dividir exactament en
nou triangles equilàters com es pot veure en la
figura. Quin polı́gon podem obtenir si dobleguem
la tira justament per les lı́nies de punts?
A) Un triangle
B) Un quadrilàter
C) Un hexàgon
D) Un octàgon
E) Un polı́gon de nou costats
10. Rita i Ovidi han anat a buscar pomes i peres a l’hort de la seva àvia i en
total han collit 25 peces de fruita. De camı́ cap a casa seva, Rita es menja
una poma i tres peres i Ovidi es menja tres pomes i dues peres. En arribar
a casa seva, veuen que els queden el mateix nombre de peres que de pomes.
Quantes peres han agafat de l’hort de la seva àvia?
A) 12 B) 13 C) 16 D) 20 E) 21

8

Qüestions de 4 punts
11. Totes les figures següents, excepte una, poden ser el desplegament d’un cub.
Quina és la figura que no ens permet compondre un cub?
A)

B)

C)

D)

E)

B
C A
D

12. Telma té vuit daus. Cada dau porta pintada la mateixa lletra,
una A, una B, una C o una D en totes les cares. Amb
D
AAB
els vuit daus construeix el cub de la figura, en la qual dos
B
daus adjacents (es toquen per una cara) tenen pintades lletres
C
CA
diferents. Quina lletra correspon a l’únic cub del qual no en
veiem cap cara?
A) A
B) B
C) C
D) D
E) No es pot saber.
13. Quin és el nombre mı́nim de triangles en què podem descompondre aquesta figura que representa el Cangur del
paı́s dels triangles?

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

E) 9

14. Tenim els nombres enters i positius pintats amb els colors roig, blau, groc o
verd d’aquesta manera: l’1 de color roig, el 2 de color blau, el 3 de color groc,
el 4 de color verd, el 5 de color roig, el 6 de color blau, el 7 de color groc, el
8 de color verd, i aixı́ successivament. De quin color és el nombre resultant
de sumar un nombre roig amb un nombre groc?
A) Pot ser de qualsevol dels quatre colors
B) Pot ser roig o verd
C) Pot ser groc o verd
D) Pot ser blau o verd
E) Verd
15. El perı́metre exterior de la figura, construı̈da amb quadrats iguals, és de 56 cm. Quina és l’àrea de la figura?

A) 128 cm2

B) 72 cm2

C) 48 cm2

9

D) 24 cm2

E) 16 cm2

16. Fixa’t bé en els dibuixos. Les dues figures són formades per les mateixes cinc peces. Els costats del
rectangle mesuren 4 cm i 9 cm i les altres peces són
quarts de cercle. Quina és la diferència entre els
perı́metres de les dues figures?
A) 4 cm
B) 17 cm
C) 26 cm
D) 13 cm

E) 9 cm

17. Col.loqueu els números de l’1 al 7 dins dels cercles de
la figura, de manera que la suma dels números de cada
lı́nia siga la mateixa. Quin número hi ha en el vèrtex
superior del triangle?
A) 1

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

18. A un nombre de cinc xifres que té la suma de les seues xifres igual a 2 li hem
sumat un nombre de dues xifres i, sorprenentment, el resultat és també un
nombre que té la suma de les seues xifres igual a 2. Quin és, doncs, el resultat
obtingut?
A) 11.000

B) 10.010

C) 20.000

D) 10.001

E) 10.100

19. Tenim quatre rodes dentades que formen un engranatge, tal com es veu en el dibuix. La primera té
30 dents; la segona, 15; la tercera, 60, i la quarta, 10.
Quantes voltes dóna la quarta roda quan la primera
en dóna una?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 8
E) 2
20. Sobre una taula hi ha dos muntons de pedres; el primer té set pedres i el
segon, deu. Adrià vol fer un joc que consisteix a llevar pedres successivament
fins que no en quede cap. Les úniques accions que pot fer són:
• Llevar tres pedres del primer muntó.
• Llevar dues pedres del segon muntó.
• Llevar una pedra de cada muntó.
Quin és el nombre mı́nim d’accions que ha de fer Adrià perquè no quedi cap
pedra sobre la taula?
A) 5

B) 6

C) 7

10

D) 8

E) 9

Qüestions de 5 punts
21. Maria i Lluı́s corren al voltant d’una pista circular, de manera que, al principi,
comencen en punts diametralment oposats i corren en el mateix sentit. La
velocitat de cursa de Maria és 9/8 de la velocitat de Lluı́s. Quantes voltes
haurà completat Lluı́s quan Maria l’aconseguisca atrapar?
A) 4

B) 8

C) 9

D) 2

E) Depèn de la longitud de la pista

22. Una pilota de goma cau des de la teulada d’una casa de 10 m d’altura. Cada
cop que toca a terra rebota fins arribar als 4/5 de l’altura anterior. Si mirem
per una finestra que té el marc inferior a 5 m de terra i el marc superior a
6 m, quantes vegades la pilota apareix davant de la finestra?
A) 7

B) 4

C) 5

D) 6

E) 8

23. S’ha dividit el rectangle ABCD en quatre rectangles tal
com es veu en el dibuix. Els perı́metres de tres d’aquests
rectangles mesuren 21, 24 i 39 centı́metres. El perı́metre
del quart rectangle no és ni el major ni el menor. Quant
mesura el perı́metre del rectangle inicial ABCD?
A) 45 cm

B) 84 cm

C) 63 cm

D) 60 cm

B

C

A

D

E) Un altre valor

24. Els cangurets Hip i Hop estan jugant a saltar per damunt d’unes pedres en
un terreny on hi ha marcats uns eixos de coordenades. En cada salt que fan
deixen la pedra just al mig del segment que representa cada salt. El dibuix 1
mostra els tres salts que ha fet Hip, que ha començat en el punt (1,1), sobre
les pedres 1, 2 i 3. En el dibuix 2 es mostren les mateixes pedres 1, 2 i 3,
que Hop ha de saltar en aquest mateix ordre, començant en el punt (2,2). En
quin punt caurà Hop després del tercer salt?

2

2
3

1

3

1

Final
Inici

Inici

Dibuix 1: Hip

A) (6, 4)

B) (7, 3)

Dibuix 2: Hop

C) (6, 2)
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D) (7, 2)

E) (5, 3)

25. Col.loquem tots els números de l’1 al 12 en un cercle, de
manera que la diferència entre dos números que siguen
veı̈ns siga 1 o 2. Quina de les parelles següents pot correspondre a una parella de nombres veı̈ns?
A) 8 i 10

B) 4 i 3

C) 5 i 6

D) 10 i 9

E) 6 i 7

26. Pere vol obtenir quadrats de costats enters tallant un rectangle de mides 6×7.
Quin és el nombre mı́nim de quadrats que pot aconseguir?
A) 4

B) 3

C) 7

D) 5

E) 9

27. Els números de les tres cases on el meus amics i jo vivim són
formats amb les mateixes xifres, cap de les quals és igual a 0: abc,
bc, c. Sabent que la suma dels números de les tres cases és 912,
quin és el valor de b?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

abc
+ bc
+ c
912

E) 0

28. Dobleguem dues vegades un tros de paper de
forma quadrada, de la manera que mostra el
dibuix. Trobeu la suma de les àrees dels rectangles ombrejats, si l’àrea del quadrat original
és de 64 cm2 .
A) 10 cm2

B) 14 cm2

C) 15 cm2

D) 16 cm2

E) 24 cm2

29. Joan ha guanyat quatre valuoses medalles en competicions atlètiques: una
d’or i una de bronze en els campionats d’Europa, i una d’or i una de plata en
els campionats del món. Joan vol mostrar les quatre medalles en una vitrina,
una al costat de l’altra, sempre per la cara que indica en quin campionat les
va guanyar, però, això sı́, les dues medalles d’or sempre les posarà juntes.
Quantes ordenacions diferents pot fer Joan de les seues medalles?
A) 3

B) 6

C) 12

D) 24

E) 48

30. Fem servir els vuit dı́gits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, exactament una vegada cada
un, per a formar dos nombres naturals de quatre xifres. Quina és la diferència
més menuda que podem aconseguir entre estos dos nombres si ho fem de totes
les maneres possibles?
A) 124

B) 247

C) 358

12

D) 643

E) 1357
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Premis. Balears
Primer premi
Ivan Torres Pomar (IES Sa Colomina, Eivissa), 150 punts
Segon premi
Carlos Fernández Pascuchi (Col.legi Pedro Poveda, Palma), 141,25 punts
Tercer premi
Marina Rodriguez Higuero (IES Joan Alcover, Palma), 137,5 punts
Altres premis
Yue Shen (Centre Escolar Lluı́s Vives, Palma), 133,75 punts
Carlos Casillas Gallardo (La Salle, Palma), 132,5 punts
Pau Hernández Aleña (IES Josep Maria Llompart, Palma), 128,75 punts
Clara Santos Thomàs (IES Guillem Colom Casasnovas, Sóller), 128 punts
Magdalena Llompart Frau (IES Josep Maria Llompart, Palma), 127,5 punts
ex aequo, Andrea Schiffer Dávila (Col.legi Mestral, Eivissa) i
Yunpeng Xing (IES Calvià, Calvià), 123,75 punts

Premis. Paı́s Valencià
Primer premi
Alejandro Martos Berrezuelo (IES de Tavernes Blanques), 150 punts
Segon premi
Jorge Baeza Ballesteros (San Pedro Pascual, València), 141.25 punts
Tercer premi
Mar Ciscar Montsalvatge (Paidos, Dénia), 140 punts
Altres premis
Alaá Moucharrafie Abdulsamat (IES Penyagolosa, Castelló), 133.75 punts
Mar Parra Boronat (IES Gabriel Ciscar, Oliva), 133.75 punts
Ivan Pinto Huguet (IES Joan Coromines, Benicarló), 127.5 punts
Francesc Pedrós Raimundo (IES La Garrigosa, Meliana), 126.25 punts
Pilar Soria Monzó (IES Gregori Maians, Oliva), 119.5 punts
Jayden Noble (IES Villa de Aspe, Aspe), 118.75 punts
ex aequo, Marina Soler Lacruz (IES Benlliure, València) i
Pepe Tatay Sangüesa (Mas Camarena, Betera), 116 punts
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Premis i mencions. Catalunya i Andorra
Primers premis, ex aequo
Joan Llobera Querol (Institut Samuel Gili i Gaya, Lleida) i
Raúl Ramos Solano (Jardı́, Granollers), 150 punts
Premis per al pòdium, ex aequo
Roger Bergadà Batlles (Institut Maria de Bell-lloc, Bigues i Riells),
Xavier Cano Serra (Institut de Palamós, Palamós),
Horacio Castillo Mateo (Institut Fort Pius, Barcelona) i
Genı́s Guillem Mimó (Institut Escola Industrial, Sabadell), 145 punts
Premis de categoria B, ex aequo
Guim Auró Cabello (Institut Ernest Lluch, Barcelona),
Álex Gallego Casals (Sant Pau Apòstol, Tarragona),
Max Doblas Font (Institut Cirviànum de Torelló, Torelló) i
Gil Puig Surroca (Institut Montgrı́, Torroella de Montgrı́), 143,75 punts
Premi de categoria C
Javier Geis Chang (Sagrat Cor-Sarrià, Barcelona), 141,25 punts
Premis de categoria D, ex aequo
Santi Pérez Garcı́a (Institut La Segarra, Cervera),
Marc Homs Donés (Institut Duc de Montblanc, Rubı́),
Guillem Rovira Cassignet (Tecnos, Terrassa),
Junjie Ji (Institut Rubió i Ors, L’Hospitalet de Llobregat) i
Júlia Ferrer Gil (Pare Coll, Girona), 140 punts
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Mencions fins a l’1% de les millors puntuacions
ex aequo Eric Valls Grünewald (Aula Escuela Europea, Barcelona),
Eloi Torrents Juste (Institut de Terrassa, Terrassa),
Anna Martı́nez Pulido (Institut Pius Font i Quer, Manresa),
Néstor Dougas Chavarrı́a (Institut Mediterrània, El Masnou)
i Joan Arnalot Farràs (IPSI, Barcelona), 138,75 punts
Ariadna Serrano Ramı́rez
(Institut Can Planas, Barberà del Vallès), 138,25 punts
ex aequo Adam Teixidó Bonfill (Institut Priorat, Falset),
Guillem Molina Galera
(Institut Castellet, Sant Vicenç de Castellet),
Cesc Folch Aldehuelo (Montessori-Palau, Girona),
i Álex Castañé Pérez (SES de Cervelló, Cervelló), 137,5 punts
Roger Sala Marco (Institut Ernest Lluch, Barcelona), 136,25 punts
ex aequo Arnau Serra Rueda (Institut Bernat Metge, Barcelona) i
Marta Florido Llinàs (Institut Maragall, Barcelona), 136 punts
ex aequo Carlos Wang (Institut Ernest Lluch, Barcelona),
Sònia Morera Ausin (Aula Escuela Europea, Barcelona),
Clara Marcè Rodrı́guez (Garbı́, Esplugues de Llobregat),
Vı́ctor Garcia Grajera (Gem, Mataró),
Ignasi Cortés Arbués (Montserrat, Barcelona),
Albert Cheto Barrera (Viaró, Sant Cugat del Vallès) i
Laura Balagué Dobón (Institut Front Marı́tim, Barcelona), 135 punts
Daniel Regueiro Sánchez (Casa del Roure, Barcelona), 134,75 punts
Miquel Tibau Baltrons (Immaculada Concepció, Lloret de Mar), 134 punts
ex aequo Sergi Rafael Miguel (Sagrat Cor de Jesús, Vic),
Arnau Navarro Serra (Institut Secretari Coloma, Barcelona),
Joel Moreno Vazquez (CEPA Oriol Martorell, Barcelona) i
Martı́ Catalan Franquesa (Sagrat Cor de Jesús, Vic), 133,75 punts
Anna Ribera Tor (Institut Joan Brudieu, La Seu d’Urgell), 133 punts
ex aequo Ainhoa Zaldúa Sureda (Institut de Tossa de Mar),
Aleix Rodrı́guez Zaragoza
(Institut Dolors Mallafrè i Ros, Vilanova i la Geltrú),
Núria Planes Conangla (Institut Manuel Blancafort, La Garriga),
Marta Migó Cortés (Aula Escuela Europea, Barcelona),
Adrià Medina Diez (Institut Icària, Barcelona),
Guillem Llongarriu Gorchs (Institut Abat Oliba, Ripoll),
Laia Iturrizaga Zurita (Institut Francisco de Goya, Barcelona),
Irene González Fernández (Institut Montilivi, Girona) i
Celia Aranda Reina (Institut Duc de Montblanc, Rubı́), 132,5 punts
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ex aequo Diego Sánchez (Europa, Sant Cugat del Vallès),
Joan Ribó Rovira (Institut Montsoriu, Arbúcies),
Ariadna Gistàs Barrull (Aula Escuela Europea, Barcelona) i
Aleix Fernández Salavedra
(Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles), 131,25 punts
Joan Ariño Bernad (Institut Vil.la Romana, La Garriga), 131 punts
ex aequo Helena Sánchez Buixeda (Santa Maria, Blanes) i
Blanca Rius Sansalvador (Pureza de Marı́a, Sant Cugat del Vallès), 130 punts
Bernat Rehues Garreta (Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus), 129 punts
ex aequo Adrià Vilalta Videgain (Sant Josep, Reus),
Sebastián Sánchez Menéndez (Santo Ángel, Gavà),
Nil Puertas Ametller (Institut Gorgs, Cerdanyola del Vallès),
Núria Parera-Nieto Salas (Montessori-Palau, Girona),
Laura Ortega Lechuga (Institut Isaac Albéniz, Badalona),
Gemma Graugés Graell (Casp-Sagrat Cor de Jesús, Barcelona),
Carlos Fernández Espinosa (SES Cap de Creus, Cadaqués),
Emily Dahl (Europa, Sant Cugat del Vallès),
Carme Crous Bruñol (Institut Ramon Muntaner, Figueres), i
Eduard Calsina Pla-Giribert
(Institut Pere Calders, Cerdanyola del Vallès), 128,75 punts
ex aequo Maria Balaguer Prat (Institut Moianès, Moià) i
Marta Altarriba Fatsini (Institut Jaume Callı́s, Vic), 128,5 punts
ex aequo Enric Royo Jiménez (Casa del Roure, Barcelona) i
Eduard Miret Tomàs (Institut Joan Brudieu, La Seu d’Urgell), 128 punts
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Solucions (15 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. D. 11.
Es pot veure que hi ha onze lletres diferents que són, per ordre alfabètic, A,
C, E, G, I, L, N, R, S, U, V.
2. C. 1,5 m.
Si tota la pissarra fa 6 m i la part del mig fa 3 m, entre les dues parts dels
costats fan 3 m. Si aquestes dues parts són iguals, cada una tindrà una
2
amplada de =1,5 m.
3
3. A. 8.
Es tracta de veure que l’enunciat demana quants llumins es
necessiten per construir el quadrat, és a dir, el perı́metre que
encercla les monedes. Si el quadrat ha de contenir 16 monedes
cada costat haurà de ser doble del de la figura de l’enunciat.
4. 3. 142.
Si llegim atentament l’enunciat veurem que el nombre de seients que te l’avió
de l’enunciat és 4 + 23 × 6 = 142.
5. E. 3.
Hi ha 5 × 4 parelles de ciutats, però com que la carretera de A a B és la
mateixa que la de B a A, caldrà un total de 10 carreteres. Si n’hi ha 7 de
visibles, n’hi haurà 3 d’invisibles.
6. C. Vegeu la figura.
Es mostren els quinze hexàgons de l’enunciat i els segments
que es demana construir.
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7. E. (6 + 3) · 2 + 1.
Es tracta de recordar quina és la prioritat de les operacions en l’escriptura
d’expressions algebraiques.
8. A. 20 kg.
Si un globus pot aixecar el pes de la cistella i 80 quilos de càrrega, dos globus
podran aixecar 2 cistelles i 160 quilos. Ens diuen que dos globus poden aixecar
una cistella i 180 quilos. La cistella ha de pesar 180 - 160 = 20 quilos
9. A. Vegeu la figura.
La figura mostra tres posicions del gir d’una moneda sense lliscar al voltant
de l’altra. S’ha posat de manifest que no hi ha lliscament pel fet que els dos
arcs assenyalats en cada posició són iguals i s’ha dibuixat un angle recte en
cada moneda per copsar-ne la posició relativa.

10. B. 13.
Entre tots dos han menjat 4 pomes i 5 peres i, doncs, els quedaran 16 peces
de fruita que, segons l’enunciat, seran 8 pomes i 8 peres. El nombre de peres
que havien agafat és 8 + 5 = 13.

Qüestions de 4 punts
11. E. 2, 3, 6.
S’observa que l’única peça que pot anar al centre del puzle és la 2. Quan ja
està posada la 2, a la seva dreta hi encaixarien la 3 i la 5, però no escau la 5:
no podrı́em completar el puzle. Un cop posada la 3 veiem que a sobre només
hi pot anar la 6 per completar el trencaclosques.
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12. B. La lletra B.
El cub que no veiem té una cara amb comú amb els daus als
quals pertanyen les tres cares ombrejades a la figura, una A,
una C i una D. Per tant el dau que ens interessa ha de tenir
una B.
13. E. Les 6 d’aquest matı́.
Com que quan a Manresa són les 17 h a San Francisco són les 8 h, vol dir
que la diferència horària és de 9 h. Per tant quan són les 21 hores a San
Francisco, a Manresa són 9 h més tard; com que 21 + 9 = 30 això vol dir que
ja són les 6 del matı́ d’avui.
14. A. Verd.
Observeu que tots els nombres de color roig són un múltiple de 3 més 1; els
de color blau, un múltiple de 3 més 2 i els de color verd corresponen als
múltiples de 3. Aleshores si sumem un nombre roig (3k + 1), amb un nombre
blau (3m + 2), la suma serà un múltiple de 3 (3(k + m + 1)), és a dir, de color
verd.
15. D. 72 cm2 .
El perı́metre de la figura consisteix de 14 vegades el costat dels quadrats
iguals que la formen. Per tant el costat de cada quadrat és de 3 cm i la seva
àrea és 9 cm2 . Com que hi ha vuit quadrats, l’àrea de la figura és de 72 cm2 .
16. D. 20 cm.
El perı́metre de la figura de la dreta té quatre quarts
de cercle (dos grans i dos menuts) i un segment de
10 cm, i el de l’esquerra a més dels quatre quarts de
cercle té dos segments de 10 cm i dos de 5cm. La
diferència entre els perı́metres és doncs 10 + 5 + 5 =
20 cm.
17. C. 4.
Tenim cinc segments amb tres xifres en cadascun d’ells. Com que el resultat
de sumar les xifres de cada segment és el mateix, la suma d’aquests resultats
és múltiple de 5. Ara observem que totes les xifres pertanyen a dos segments,
excepte la del vèrtex superior que pertany a tres i, per tant, si anomenem a
la xifra del vèrtex superior, com que 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 la suma
dels cinc segments és 2 × 28 + a, que només és múltiple de 5 si a = 4.
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18. D. 6.
En caure des dels 10 m passa davant de la finestra (1r cop) i rebota fins a 8
m i passa davant de la finestra (2n cop), torna a caure i a passar davant de la
finestra (3r cop) i rebota fins a 6,4 m (4t cop que passa). Seguidament torna
a caure i a passar (5è cop) i rebota fins a 5,28 m i torna a baixar (tot això en
el 6è cop que apareix davant de la finestra). Quan arriba a terra rebota fins
a 4,224 m, que queda per sota de la finestra i ja no es veurà més.
19. A. 3.
Tant se val el número de rodes que hi ha entre la primera i la darrera, quan
la primera fa una volta sencera s’engranen 30 dents i com que la darrera en
té 10 li caldrà fer 3 voltes senceres per completar les 30.

20. C.
.
Els angles del triangle que retallem, el que produeix el forat, mesuren 45◦ , 45◦
i 90◦ . Quan desfem els plecs ens quedaran tots els angles de 90◦ , un quadrat
en la posició donada per la figura C).

Qüestions de 5 punts
21. B. 4 voltes.
1
Si n és el nombre de voltes que ha fet en Lluı́s, la Maria n’haurà fet n + .
2
Com que hauran estat el mateix temps corrent, la relació entre els espais
recorreguts és la mateixa que entre les respectives velocitats. Per tant ha de
1
9
complir-se que n + = n d’on se’n dedueix que n = 4.
2
8
22. D.
Suposem que hem posat uns eixos de coordenades
paral.lelament a la quadrı́cula i que el punt de sortida
és el (0,0). El primer salt acaba en el (0, 4), el segon
en el (8, 6) i el tercer salt acaba doncs en el punt
(4, 0) perque la pedra 3 està en el punt (6,3). El
resultat és doncs el punt D.
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23. E. 7,5 anys.
Com que sabem que 4 criatures tenen 6 anys, les vuit restants tenen 7, 8, 9 i
10 anys. Com que l’edat de 8 anys és la més representada cal que com a mı́nim
hi hagi 5 criatures de 8 anys. No n’hi pot haver més perque com que n’hi ha
de totes les edats com a mı́nim n’hi ha una de cadascuna de les edats 7, 9 i 10
anys. Tenim doncs que la suma de les edats és 4×6+1×7+5×8+1×9+1×10 =
90
90, i la mitjana d’edats és
= 7,5 anys
12
24. B. 30 cm.
Si hem dividit el rectangle en quatre rectangles, com a la
figura, es compleix que el rectangle de major perı́metre i
el de menor perı́metre només tenen un vèrtex en comú.
Si suposem que el de menor perı́metre és el de costats a i c, mirant el de
costats a i d i el de costats b i c serà 2a + 2c ≤ 2a + 2d i 2a + 2c ≤ 2b + 2c
i, per tant c ≤ d i a ≤ b. A partir d’aquı́ es dedueix que 2a + 2d ≤ 2b + 2d
i 2b + 2c ≤ 2b + 2d i, per tant, el rectangle de major perı́metre és el que té
costats b i d.
Aleshores, en el nostre problema, com que el rectangle del qual desconeixem
el perı́metre no és ni el menor ni el major, el de menor perı́metre serà el
d’11 cm i el de major perı́metre serà el de 19 cm. El perı́metre del rectangle
ABCD és justament la suma dels perı́metres de dos rectangles de la divisió
que només tenen un vèrtex en comú i serà, llavors, 11 + 19 = 30 cm.
25. D. 8 i 10.
Si la diferència entre dos nombres veı̈ns és sempre 1
o 2, aleshores l’1 i el 12 han d’estar situats diametralment oposats perquè han de tenir entre ells justament 6 intervals, cinc amb diferència de 2 i l’altre
de 1. Per altra banda les diferències d’una unitat
han de ser justament entre l’11 i el 12 i entre l’1 i el
2 perquè, altrament, a un costat hi hauria els nombres a, a + 1 i a l’altre costat hi hauria a − 1, a + 2,
que es diferencien en 3 unitats i no tindrı́em cap
nombre per posar entre ells. Es dedueix que, a part
de girs i simetries, l’única solució és la de la figura
adjunta.
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26. B. 5.
Tot i que 42 = 25 + 16 + 1 i això podria fer pensar que en Pere pot retallar
un quadrat de 5, un de 4 i un de 1, això no és factibe geomètricament.
Analitzant també la quadrı́cula de 6×7 es veu que si en Pere retalla un quadrat
de 6 × 6 només podrà assolir el seu objectiu retallant, a més, 6 quadrats de
1 × 1; tindrà 7 quadrats. Semblantment si en retalla un de 5 × 5 en Pol veurà
que com a mı́nim ha de retallar 9 quadrats.
La figura mostra que es pot retallar un quadrat de 4 × 4
i acabar amb dos quadrats de 3 × 3 i dos de 2 × 2, tot
plegat 5 quadrats: 42 = 16 + 2 × 9 + 2 × 4.
Si només es retallen quadrats de 3×3 o més petits veurem
que, sigui com sigui, obtenim més de 5 quadrats.

27. D.
.
La figura mostra que l’opció D és factible.
L’opció A no pot ser: no pot tenir la primera fila les 4 caselles pintades i,
en canvi, la primera columna cap casella pintada. L’opció B no pot ser: no
coincideix la suma del nombre de caselles pintades per files o per columnes.
La C no pot ser perquè no pot haver-hi dues files amb cap casella pintada i
una columna amb tres. L’opció E tampoc no pot ser perquè quan acolorim
tres caselles de la segona i de la tercera fila (deixant la primera columna en
blanc) a la tercera columna hi haurà dues caselles pintades.
28. D. 16 cm2 .
Si indiquem amb l el costat i amb d la mitja diagonal del quadrat inicial, la
figura següent mostra les longituds després de cada doblec.

El costat gran del rectangle ombrejat és 2l i, com que amb el doblec es formen
triangles rectangles isòsceles es pot observar que el costat menut dels rectanl
l
2
gles és 3l
4 − 2 = 4 . Com que el quadrat inicial té àrea 64 cm , és l = 8 cm,
els costats dels rectangles són 4 cm i 2 cm, l’àrea de cada un és 4 × 2 cm2 i
l’àrea total demanada és de 16 cm2 .
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29. C. 5.
La xifra c només pot ser un 4 a fi i efecte que 3c acabi en 2. En portarem
una cap a la columna de les desenes.
La xifra b només pot ser un 5 perquè 2b + 1 acabi en 1. En portarem una cap
a la columna de les centenes.
Com que ha de ser a + 1 = 9, podem veure (encara que no ho demanés
el problema) que a = 8 i que l’única solució per a la suma demanada és
854 + 54 + 4 = 912.
30. B. 1 i 6.
En passar de la posició 1 a la 3, la cara que inicialment és la
inferior passa a ser la superior, en les posicions 4 i 5 passa
a ser la que tenim oposada a la que veiem frontalment, i
en la posició 6 torna a sota.
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Solucions (22 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. E. (6 + 4) · 7 + 9.
Que a 6 se li suma 4 s’escriu 6 + 4. Quan multipliquem el resultat per 7
s’escriu (6 + 4) · 7. I si a aquest resultat li sumem 9 s’escriu (6 + 4) · 7 + 9.
2. C. 79.
Si anomenem x la quantitat de punts que ha fet aquest equip en el quart
partit, i per tant, també en el tercer partit, podem escriure que 95 + 103 +
x + x = 356. Si resolem aquesta equació obtenim el valor de x.
3. B. 12.
Es tracta de veure que l’enunciat demana quants llumins es
necessiten per construir el quadrat, és a dir, el perı́metre que
encercla les monedes. Si el quadrat ha de contenir 36 monedes
serà un quadrat de 6 × 6 i, per tant cada costat haurà de ser
triple del de la figura de l’enunciat.
4. E. 100.
Després de sopar li queden 180 − 20 = 160 per congelar o per assecar. Si
anomenem x la quantitat de bolets que posa a assecar, en posa x − 40 a
congelar. Com que x + x − 40 = 160 arribem a x = 100.
5. A. Les 2 de la vesprada d’ahir.
Com que quan a Gandia són les 17 h a Perth ja són les 24 h, vol dir que la
diferència horària és de 7 h. Per tant quan ahir eren les 21 hores a Perth, a
Gandia eren 7 h més prompte; com que 21 − 7 = 14, les 2 de la vesprada.
6. C. Vegeu la figura.
Es mostren els quinze hexàgons de l’enunciat i els segments
que es demana construir.
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7. D. 5.
8 bombons són rodons i 6 quadrats. 7 bombons són de xocolata negra i 7
amb llet. Hi ha 2 bombons quadrats amb llet (”no són de xocolata negra”
segons l’enunciat). Per tant els altres 5 bombons amb llet seran rodons.
8. E. 4 e.
Albert, Berta, Carles i Diana tenen, conjuntament, 11 e. Com que els dos
xics junts tenen 7 e, les dues xiques en conjunt tenen 4 e.
9. C. Un hexàgon.
Si comencem doblegant per la lı́nia de punts de l’esquerra, el punt B anirà a
superposar-se a l’A. En el segon doblec el punt C anirà també a superposar-se
a l’A i obtindrem un hexàgon.

10. B. 13.
Entre tots dos han menjat 4 pomes i 5 peres i, doncs, els quedaran 16 peces
de fruita que, segons l’enunciat, seran 8 pomes i 8 peres. El nombre de peres
que havien agafat és 8 + 5 = 13.

Qüestions de 4 punts
11. C. Vegeu les figures.
Quan es posen les quatre cares quadrades formant les ”parets laterals” d’un
cub, els dos triangles superiors s’adossen correctament per formar un quadrat.
Pel que fa a la cara inferior els dos triangles que es veuen a la figura C
s’encavalquen i no es tanca el cub.
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12. D. La lletra D.
El cub que no veiem té una cara amb comú amb els daus als
quals pertanyen les tres cares ombrejades a la figura, una A,
una B i una C. Per tant el dau que ens interessa ha de tenir
una D.
13. B. 6.
La figura mostra que es pot fer amb 6 triangles. Amb menys
no es pot fer perquè les cinc ”puntes” assenyalades amb un
punt segur que són de triangles diferents i el segment marcat
amb una aspa no pot pertànyer a cap triangle que tingui una
de les ”puntes” anteriors com a vèrtex.
14. E. Verd.
Observeu que tots els nombres de color roig són un múltiple de 4 més 1; els
de color blau, un múltiple de 4 més 2, els de color gros un múltiple de 4 més
3 i els de color verd corresponen als múltiples de 4. Aleshores si sumem un
nombre roig (3k + 1), amb un nombre groc (3m + 3), la suma serà un múltiple
de 4 (4(k + m + 1)), és a dir, de color verd.
15. A. 128 cm2 .
El perı́metre de la figura és igual a 14 vegades el costat dels quadrats iguals
que la formen. Per tant el costat de cada quadrat és de 4 cm i la seva àrea
és 16 cm2 . Com que hi ha vuit quadrats, l’àrea de la figura és de 128 cm2 .
16. B. 17 cm.
El perı́metre de la figura de la dreta té quatre quarts
de cercle (dos grans i dos menuts) i un segment de
9 cm, i el de l’esquerra a més dels quatre quarts de
cercle té dos segments de 9 cm i dos de 4 cm. La
diferència de perı́metres és doncs 9 + 4 + 4 = 17 cm.
17. C. 4.
Tenim cinc segments amb tres xifres en cadascun d’ells. Com que el resultat
de sumar les xifres de cada segment és el mateix, la suma d’aquests resultats
és múltiple de 5. Ara observem que totes les xifres pertanyen a dos segments,
excepte la del vèrtex superior que pertany a tres i, per tant, si anomenem a
la xifra del vèrtex superior, com que 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28 la suma
dels cinc segments és 2 × 28 + a, que només és múltiple de 5 si a = 4.
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18. E. 10 100.
Si les xifres del número donat sumen 5 o bé és el número 20 000 i llavors
sumant-li un nombre de 2 xifres segur que la suma de les xifres del resultat
donaria més de 2 o bé és un nombre que té dos 1 (un d’ells la primera xifra)
i tres 0. Amb 11 000 i 10 100 passa com amb el 20 000. Aleshores perquè
es compleixi la condició final hi ha dues alternatives, 10 010 + 90 = 10 100 i
10 001 + 90 = 10 100, que donen el mateix resultat indicat.
19. B. 3.
Tant se val el número de rodes que hi ha entre la primera i la darrera, quan
la primera fa una volta sencera s’engranen 30 dents i com que la darrera en
té 10 li caldrà fer 3 voltes senceres per completar les 30.
20. D. 8.
Si vull fer el mı́nim nombre d’accions caldrà que tregui quantes més vegades
millor tres pedres del primer muntó i dues del segon, però de manera que, si
aixı́ no he pogut acabar (com és el cas), després quedin el mateix nombre de
pedres a cada muntó per poder-ne treure successivament una i una de cada
muntó. Els nombres enters m i n més grans que poden fer que 7−3m = 10−2n
són m = 1 i n = 3 i aixı́, començo traient tres del primer muntó i tres vegades
dues del segon muntó. En quedaran 4 en cada muntó. Per acabar trec quatre
vegades una pedra de cada muntó. En total hauré fet 1 + 3 + 4 = 8 accions.

Qüestions de 5 punts
21. A. 4 voltes.
1
Si n és el nombre de voltes que ha fet en Lluı́s, la Maria n’haurà fet n + .
2
Com que hauran estat el mateix temps corrent, la relació entre els espais
recorreguts és la mateixa que entre les respectives velocitats. Per tant ha de
1
9
complir-se que n + = n d’on se’n dedueix que n = 4.
2
8
22. D. 6.
Passa aquestes voltes davant la finestra: (1) Quan cau des dels 10 m; (2) quan
rebota i puja fins a 8 m; (3) quan torna a caure; (4) quan rebota fins a 6,4
m; (5) quan torna a caure i (6) quan rebota fins a 5,28 m i torna a baixar,
que és una sola aparició. Després rebota fins a 4,224 m, que queda per sota
de la finestra i ja no es veurà més.
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23. D. 60 cm.
Si hem dividit el rectangle en quatre rectangles, com a la
figura, es compleix que el rectangle de major perı́metre i
el de menor perı́metre només tenen un vèrtex en comú.
Si suposem que el de menor perı́metre és el de costats a i c, mirant el de
costats a i d i el de costats b i c serà 2a + 2c ≤ 2a + 2d i 2a + 2c ≤ 2b + 2c
i, per tant c ≤ d i a ≤ b. A partir d’aquı́ es dedueix que 2a + 2d ≤ 2b + 2d
i 2b + 2c ≤ 2b + 2d i, per tant, el rectangle de major perı́metre és el que té
costats b i d.
Aleshores, en el nostre problema, com que el rectangle del qual desconeixem
el perı́metre no és ni el menor ni el major, el de menor perı́metre serà el de
21 cm i el de major perı́metre serà el de 39 cm. El perı́metre del rectangle
ABCD és justament la suma dels perı́metres de dos rectangles de la divisió
que només tenen un vèrtex en comú i serà, llavors, 21 + 39 = 60 cm.
24. C. (6, 2).
La figura mostra els punts on acabaran els tres salts
de Hip: el primer en el punt (2, 6), el segon en el
punt (10, 8) i acabarà en el punt (6, 2).

25. A. 8 i 10.
Si la diferència entre dos nombres veı̈ns és sempre 1
o 2, aleshores l’1 i el 12 han d’estar situats diametralment oposats perquè han de tenir entre ells justament 6 intervals, cinc amb diferència de 2 i l’altre
de 1. Per altra banda les diferències d’una unitat
han de ser justament entre l’11 i el 12 i entre l’1 i el
2 perquè, altrament, a un costat hi hauria els nombres a, a + 1 i a l’altre costat hi hauria a − 1, a + 2,
que es diferencien en 3 unitats i no tindrı́em cap
nombre per posar entre ells. Es dedueix que, a part
de girs i simetries, l’única solució és la de la figura
adjunta.

28

26. D. 5.
Tot i que 42 = 25 + 16 + 1 i això podria fer pensar que en Pere pot retallar
un quadrat de 5, un de 4 i un de 1, això no és factibe geomètricament.
Analitzant també la quadrı́cula de 6×7 es veu que si en Pere retalla un quadrat
de 6 × 6 només podrà assolir el seu objectiu retallant, a més, 6 quadrats de
1 × 1; tindrà 7 quadrats.
Semblantment si en retalla un de 5 × 5 en Pol veurà que com a mı́nim ha de
retallar 9 quadrats.
La figura mostra que es pot retallar un quadrat de
4 × 4 i acabar amb dos quadrats de 3 × 3 i dos de 2 × 2,
tot plegat 5 quadrats: 42 = 16 + 2 × 9 + 2 × 4.
Si només es retallen quadrats de 3 × 3 o més petits veurem que, sigui com sigui, obtenim més de 5
quadrats.
27. C. 5.
La xifra c només pot ser un 4 a fi i efecte que 3c acabi en 2. En portarem una
cap a la columna de les desenes. La xifra b només pot ser un 5 perquè 2b + 1
acabi en 1. En portarem una cap a la columna de les centenes. Com que ha
de ser a + 1 = 9, podem veure (encara que no ho demanés el problema) que
a = 8 i que l’única solució per a la suma demanada és 854 + 54 + 4 = 912.
28. D. 16 cm2 .
Si indiquem amb l el costat i amb d la mitja diagonal del quadrat inicial, la
figura següent mostra les longituds després de cada doblec.

l
El costat gran del rectangle ombrejat és i, com que amb el doblec es formen
2
triangles rectangles isòsceles es pot observar que el costat menut dels rectanl
l
3l
− = . Com que el quadrat inicial té àrea 64 cm2 , és l = 8 cm,
gles és
4
2
4
els costats dels rectangles són 4 cm i 2 cm, l’àrea de cada un és 4 × 2 cm2 i
l’àrea total demanada és de 16 cm2 .
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29. C. 12.
Hi ha tres maneres de col.locar, seguint l’enunciat, les medalles d’or (O) i
les que no són d’or (N ), a saber OON N , N OON i N N OO. En cada una
d’aquestes disposicions podem posar en dos ordres les dues medalles d’or i
també en dos ordres les dues medalles de plata i de bronze. El nombre total
d’ordenacions és 3 × 2 × 2 = 12.
30. B. 247.
Si volem que la diferència sigui la més menuda possible les unitats de miler
d’un i de l’altre nombre hauran de ser com més paregudes millor. I en canvi les
centenes del nombre major convindrà que siguen les més menudes possible
i les del nombre menor ben grans. I després el mateix amb les desenes i
finalment amb les unitats. Dit, això només cal considerar els números 5123 i
4876. La seva diferència és 5123 − 4876 = 247.
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