XVII Cangur SCM

Nivell 3

Enunciats (15 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. En quatre de les expressions següents, podem substituir cada nombre 8 per
un altre nombre positiu, utilitzant sempre el mateix nombre per a cada substitució, sense que canvı̈i el resultat. Quina expressió no té aquesta propietat?
A) (8 + 8 + 8) : 8
D) 8 · (8 : 8) : 8

B) 8 + (8 : 8) − 8
E) 8 − (8 : 8) + 8

C) 8 : (8 + 8 + 8)

2. L’Andreu juga amb la calculadora i escriu 11,11−1,111. Quin resultat apareixerà a la calculadora?
A) 9,009

B) 9,0909

C) 9,99

D) 9,999

E) 10

3. Un ortoedre està fet amb tres peces, tal com indica el dibuix.
Cada peça està formada per 4 cubs, tots del mateix color.
Quina de les peces següents correspon a la peça blanca?
A)

B)

C)

D)

E)

4. Si l’Albert està dret sobre la taula i en Miquel és a terra, l’Albert és 80 cm
més alt que en Miquel. Si en Miquel està dret sobre la mateixa taula i l’Albert
és a terra, aleshores en Miquel és un metre més alt que l’Albert. Quina és
l’altura de la taula?
A) 20 cm
B) 80 cm
C) 90 cm
D) 100 cm
E) 120 cm
5. El quadrat ABCE fa 4 cm de costat i té la mateixa
D
àrea que el triangle ECD. Quina és la distància del
punt D a la recta g?
√
√
A) 12 cm B) (4 + 2 3) cm C) 8 cm D) 10 2 cm
E) Depèn de la localització de D.

1

g
C
E

B
A

6. Si sumem les xifres d’un nombre de set xifres, obtenim de resultat 6. Quin
és el producte d’aquestes xifres?
A) 0

B) 6

C) 7

D) 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

E) 5

7. Les longituds dels catets d’un triangle rectangle ABC són 6 cm i 8 cm. Els
punts K, L, M són els punts mitjans dels costats del triangle. Quin és el
perı́metre del triangle KLM ?
A) 10

B) 12

C) 15

D) 20

E) 24

8. En un nombre de quatre xifres, la xifra de les centenes és un 3 i la suma
de les altres tres xifres també és 3. Quants nombres compleixen aquestes
condicions?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 5

E) 6

9. Dos costats d’un quadrilàter fan 1 i 4. Una de les diagonals, que té longitud
2, divideix el quadrilàter en dos triangles isòsceles. Quin és el perı́metre del
quadrilàter?
A) 8

B) 9

C) 10

D) 11

E) 12

10. Quan dividim els nombres 144 i 220 per un cert enter positiu x, obtenim el
mateix residu 11. Calculeu x.
A) 7

B) 15

C) 38

D) 11

E) 19

Qüestions de 4 punts
11. El resultat de
12 − 22 − 32 + 42 + 52 − 62 − 72 + · · · + 962 + 972 − 982 − 992 + 1002
és:
A) 25

B) 50

C) 100

D) 200

E) 400

12. En Daniel i la Maria llancen una moneda: si surt cara, guanya la Maria i en
Daniel ha de donar-li dos caramels. Si surt creu, el guanyador és en Daniel i
la Maria ha de donar-li tres caramels. Després de trenta llançaments, cada un
d’ells té els mateixos caramels que tenia abans de començar a jugar. Quantes
vegades ha guanyat en Daniel?
A) 6

B) 12

C) 18

2

D) 24

E) 30

13. En un rectangle de 6 cm de base hem dibuixat sis cercles
tangents del mateix radi, com es veu a la figura. Quina
és, en centı́metres, la distància més curta entre els dos
cercles grisos?
√
A) 2 3 − 2

B)

√
2

C) 1

D)

π
2

E)

6 cm

√
2 3
3

14. A l’habitació d’en Bru hi ha rellotges a cadascuna de les parets però cap
marca l’hora exacta, uns van avançats i els altres endarrerits. Els errors que
fan són de 2 minuts, 3 minuts, 4 minuts i 5 minuts. En Bru vol saber l’hora
exacta i en els rellotges veu les tres menys 6 minuts, les tres menys 3 minuts,
les tres i 2 minuts i les tres i 3 minuts. L’hora exacta és:
A) Les tres en punt
B) Les tres menys tres minuts
C) Les tres menys dos minuts
D) Les tres i un minut
E) Les tres menys un minut
15. A la figura es pot veure un triangle rectangle amb
costats 5, 12 i 13. Quin és el radi del semicercle
inscrit?

13

5

12

A)

7
3

B)

10
3

C)

12
3

D)

13
3

16. M i N són els punts mitjans dels costats iguals d’un
triangle isòsceles. L’àrea de dos dels triangles petits que
es formen és 3, tal com indica la figura. L’àrea de la peça
en forma de quadrilàter és:
A) 3

B) 4

C) 5

D) 6

B) 4

C) 6

3

17
3
?

M
3

N
3

E) 7

17. Escrivim dotze nombres, elegits de l’1 al 9, en els quadrats de la figura, de manera que la suma de cada fila
és la mateixa i la suma de cada columna és la mateixa.
Uns quants nombres ja estan escrits. Quin nombre hem
d’escriure en el quadrat ombrejat?
A) 1

E)

D) 8

2 4
2
3 3
6
1
E) 9

18. Tres atletes, en Can, en Gu i en Ret, participen en una marató. Abans
del començament de la cursa, quatre espectadors del públic han discutit les
possibilitats de victòria dels atletes. El primer ha afirmat ®O bé en Can o bé
en Gu guanyarà¯. El segon ha dit ®Si en Gu és el segon, en Ret guanyarà¯.
El tercer ha sentenciat ®Si en Gu és el tercer, en Can no pot guanyar¯. El
quart ha replicat ®O bé en Gu o bé en Ret serà el segon¯. Després de la cursa
comproven que els quatre tenien raó. En quin ordre han acabat els atletes?
A) Can, Gu, Ret
D) Gu, Ret, Can

B) Can, Ret, Gu
E) Gu, Can, Ret

C) Ret, Gu, Can

19. La figura està formada per dos quadrats de costats 4 i
5 cm, un triangle amb 8 cm2 d’àrea i un paral.lelogram
(ombrejat). Quina és l’àrea del paral.lelogram?

A) 15 cm2

B) 16 cm2

C) 18 cm2

D) 20 cm2

E) 21 cm2

20. L’Anna ha escrit 2012 = mm · (mk − k), on m i k són nombres enters positius.
Quin és el valor de k?
A) 2

B) 3

C) 4

D) 9

E) 11

Qüestions de 5 punts
21. Un joier té 12 peces formades cada una per dues
anelles enllaçades. Vol construir una cadena amb
totes les peces. Per a fer-ho haurà d’obrir algunes
de les anelles i després tornar-les a tancar. Quin
és el mı́nim nombre d’anelles que li caldrà obrir?
A) 8

B) 7

C) 10

D) 6

22. Un rectangle de paper ABCD 4 cm × 16 cm
es doblega per la lı́nia M N , de manera que el
vèrtex C coincideixi amb el vèrtex A, tal com es
mostra a la figura. Quina és l’àrea del pentàgon
ABN M D′ ?
A) 46

B) 47

C) 48

4

E) 12
D0
M

A
B

D) 49

N

E) 52

D
C

23. El tren G, que circula a velocitat constant, tarda 8 segons a passar un pal de
senyal. Seguidament es troba amb el tren H, que circula en sentit contrari,
també a velocitat constant i s’encreuen durant 9 segons. Després, el tren H
arriba al pal de senyal i el passa en 12 segons. Què pots dir de la llargada
dels trens?
A) G té doble llargada que H.
B) G i H tenen la mateixa llargada.
C) H és un 50 % més llarg que G.
D) H és el doble de llarg que G.
E) No se’n pot dir res.
24. La darrera xifra diferent de zero del nombre K = 259 · 34 · 553 és
A) 1

B) 2

C) 4

D) 6

25. En Pere ha creat el joc del Cangur per a ordinador.
Al dibuix es pot veure el tauler del joc. A l’inici, el
Cangur és a l’escola E. D’acord amb les regles del joc,
des de qualsevol lloc, excepte si és a casa, C, el Cangur
pot saltar cap a un dels dos llocs veı̈ns. Quan arriba
a C, el joc s’acaba. De quantes maneres diferents pot
anar el Cangur de E a C fent exactament 13 salts?
A) 12

B) 32

C) 64

E) 9
Casa

Escola

C

E

B

P

Biblioteca

Parc

D) 144

E) 1024

26. Tenim cinc làmpades, cada una amb un interruptor que pot estar obert o
tancat. Cada vegada que accionem un dels interruptors no solament canviem
el seu estat sinó que, a més a més, un dels altres interruptors escollit a l’atzar
també canvia el seu estat (per a una mateixa làmpada l’elecció de l’altra pot
ser diferent cada vegada). En començar, totes les làmpades estan apagades.
Si a continuació fem 10 accions d’apagar o encendre interruptors, podem dir
que:
A) És impossible que totes les làmpades estiguin enceses.
B) Segur que totes les làmpades estan enceses.
C) És impossible que totes les làmpades estiguin apagades.
D) Segur que totes les làmpades estan apagades.
E) Cap de les afirmacions anteriors no és correcta.
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27. Ens donen sis enters positius diferents, el més gran dels quals és n. Hi ha
exactament un parell d’aquests enters amb la propietat que el nombre petit
no és divisor del gran. Quin és el valor més petit que pot tenir n?
A) 18

B) 20

C) 24

D) 36

E) 45

28. La Laia ha escrit tots els nombres de tres xifres i per a cada nombre ha fet
el producte de les seves xifres. Tot seguit ha sumat tots els productes. Quin
nombre ha obtingut?
B) 452

A) 45

C) 453

D) 245

E) 345

29. S’han escrit els nombres del 1 al 120 en 15 files, tal com es veu a la figura.
1
2
4
7
11
...
....
....
106

3
5
8
12
...
....
....
107

6
9
13
...
....
....
108

10
14
...
....
....
109

15
...
....
....
110

...
.... ....
.... .... .................
111 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

Quina columna, comptada des de l’esquerra, té la suma dels seus nombres
més gran?
A) 1

B) 5

C) 7

D) 10

E) 13

30. A, B, C, D, E, F , G i H són els vuit vèrtexs consecutius d’un octògon convex.
S’escull a l’atzar un vèrtex d’entre C, D, E, F , G i H i es dibuixa el segment
que el connecta amb el vèrtex A; seguidament d’entre els mateixos sis vèrtexs
se n’elegeix un a l’atzar i es traça el segment que el connecta amb el vèrtex B.
Quina és la probabilitat que els dos segments dibuixats divideixin l’octògon
en tres regions exactament?
A)

1
6

B)

1
4

C)

6

4
9

D)

1
3

E)

5
18
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Enunciats (22 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. Andreu juga amb la calculadora i hi escriu això: 20,12 − 2,012. Quin resultat
obté?
C) 18

D) 18,008

2. En el plànol d’una urbanització observem que els
carrers 1 i 3 són paral.lels i que hi ha marcats els
angles que formen alguns carrers. Trobeu el valor
de l’angle marcat amb el signe d’interrogació.

E) 18,108
rre
r2

B) 18,118

Ca

A) 17,892

Carrer 1
Carrer 3

60o

?
C

130o

r
ar

C) 70◦

D) 80◦

E) 90◦

4

B) 60◦

er

A) 50◦

3. En una granja hi ha corders i vaques, exactament la mateixa quantitat de
corders que de vaques. El granger ens diu que vol comprar més vaques, de
manera que el seu nombre augmentarà en un 50% i que, aleshores, el nombre
de corders serà només el 30% del total d’animals a la granja. Quants corders
hi ha a la granja?
A) 8 B) 9 C) 10 D) Una altra quantitat
E) No és possible aconseguir el que diu el granger
4. 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

7

D) 8

E) 9

5. El quadrat ABCE mesura 5 cm de costat i té la
mateixa àrea que el triangle ECD. Quina és la
distància des del punt D fins a la recta g?

D

√
A) 15 cm
B) 10 cm
C) 5(1 + 3) cm
15 √
D)
· 2 cm
E) Depèn de la posició del punt D
2

g
C
E

B
A

6. Si sumem les xifres d’un nombre de set xifres, obtenim de resultat 6. Quin
és el producte d’aquestes xifres?
A) 0

B) 6

C) 7

D) 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7

E) 5

7. ABC és un triangle rectangle els catets del qual mesuren 5 cm i 12 cm de llarg,
i els punts K, L, M són els centres dels seus costats. Quin és el perı́metre
del triangle KLM ?
A) 13
B) 19,5
C) 30
D) 15
E) 26
8. Imaginem un tetràedre amb un nombre natural positiu en cada vèrtex. Si
sumem els nombres dels tres vèrtexs de cada cara els resultats són 6, 7, 8 i 9.
Quin nombre hi ha en el vèrtex oposat a la cara que suma 7?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
9. Els números 174 i 266, quan es divideixen pel nombre enter positiu x donen
el mateix residu 13. Trobeu x.
A) 46

B) 13

C) 11

D) 7

E) 23

10. A l’habitació de Bru hi ha rellotges a cadascuna de les parets però cap d’ells
marca l’hora exacta, uns van avançats i els altres endarrerits. Els errors que
fan són de 3 minuts, 5 minuts, 6 minuts i 7 minuts. Bru vol saber l’hora
exacta i en els seus rellotges veu les quatre menys 5 minuts, les quatre menys
3 minuts, les quatre i 5 minuts i les quatre i 8 minuts. L’hora exacta és:
A) Les quatre menys 3 minuts
B) Les quatre menys 1 minut
C) Les quatre en punt
D) Les quatre i 2 minuts
E) Les quatre i 3 minuts
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Qüestions de 4 punts
11. Si Albert està dret damunt d’una cadira i Miquel és en terra, Albert és 70
cm més alt que Miquel. Si Miquel està dret damunt de la mateixa cadira i
Albert és en terra, aleshores Miquel és 50 cm més alt que Albert. Quina és
l’altura de la cadira?
A) 20 cm

B) 50 cm

C) 120 cm

D) 70 cm

E) 60 cm

12. Daniel i Maria llancen una moneda: si surt cara guanya Maria i Daniel ha
de donar-li dos caramels. Si surt creu el guanyador és Daniel i Maria ha de
donar-li tres caramels. Després de trenta llançaments cada un d’ells té els
mateixos caramels que tenia abans de començar a jugar. Quantes vegades ha
guanyat Maria?
A) 6

B) 12

C) 18

D) 24

E) 30

13. Dos costats d’un quadrilàter mesuren 1 i 4. Una de les diagonals, que té una
longitud de 2, divideix el quadrilàter en dos triangles isòsceles. Quin és el
perı́metre del quadrilàter
D) 11

CANG
U

NGUR
CA

C

12

R

R

CA

2012

12

2012

R

CA

CA
N

R

2012

2012

E) 2

CA
N

CA

9

π
2

R 201
GU
2
N

R 201
GU
2
N

12

2012

NGUR
CA

12
20

D)

R

R 2012
GU

CANGU

UR 2
0
NG
A

√
C) 2 3 − 2

CA
N

R 201
GU
2
N
CA

R 201
GU
2
N

12

CANGU

2012

CANGU

2012

√
2

12
20

R

R

B)

UR 2
0
NG
A

UR 2
0
NG
A

CANGU

CANG
U

E) No és possible fer el que diu l’enunciat

A) 1

NGUR
CA

R 2012
GU

C

D) 3

15. En el rectangle de la figura, de 6 centı́metres de base,
hem dibuixat sis cercles tangents del mateix radi, com
es veu en la figura. Quina és la distància més curta, en
centı́metres, entre els dos cercles grisos?

CANGU

12
20

C) 2

2012
CANG
U

C

UR 2
0
NG
A

B) 1

R 2012
GU

C

NGUR
CA

CANGU

A) Cap

C

R

12
20

UR 2
0
NG
A

14. Tenim 25 monedes disposades damunt d’una taula que
formen un quadrat. Anna lleva sis monedes, de manera
que en cada fila i en cada columna resta un nombre imparell de monedes. Quantes files amb 3 monedes queden
en la taula?

E) 12

2012

C) 10

R

B) 9

12

A) 8

6 cm

16. Dotze nombres elegits de l’1 al 9 es poden escriure en els
quadrats de la figura, de manera que la suma de cada fila
és la mateixa i la suma de cada columna és la mateixa. Ja
hi ha escrits alguns nombres. Quant sumen els nombres
de cada fila?
A) 9
B) 10
C) 12
D) 16
E) 17

2 4
2
3 3
6
1

17. Quants enters positius, k, existeixen amb la propietat que k + 3 siga múltiple
de k − 3?
A) Cap

B) 2

C) 4

D) 6

18. Al principi les cartes A, B, C, D, E estan col.locades
en aquest ordre d’esquerra a dreta. En un primer
pas la carta de l’esquerra se situa al mig; en un
segon pas, la carta de la dreta se situa al mig, i aixı́
successivament. Quina carta és a l’esquerra del tot
en el pas 2012?
A) A B) B C) C D) D E) E

E) 8
A

B

C

D

E

1) B

C

A

D

E

2) B

C

E

A

D

3) C

E

B
...

A

D

19. Un triangle equilàter gira al voltant d’un
quadrat (vegeu la figura). Quina forma
té la figura que descriu el punt marcat
fins que el triangle arriba a la seua posició inicial per primera vegada?
A)

B)

C)

D)

E)

20. Anna ha escrit 2012 = mm · (mk − k), en què m i k són nombres enters
positius. Quin és el valor de k?
A) 11

B) 9

C) 4

10

D) 3

E) 2

Qüestions de 5 punts
21. Una tira de paper blanc està dividida en nou triangles equilàters. En la part
del davant del paper alguns d’aquests triangles tenen dibuixat un cercle o un
triangle de color negre, com mostra la figura següent:
Doblegant la tira per les lı́nies de punts (cap amunt o cap avall) hem obtingut
un hexàgon regular i una de les cares d’aquest hexàgon es veu aixı́:
Què podem veure a l’altra cara de l’hexàgon?
A)

B)

C)

D)

22. Un rectangle de paper ABCD que mesura 4 cm
× 16 cm es doblega per la lı́nia M N , de manera
que el vèrtex C coincideixi amb el vèrtex A, tal
com es mostra en la figura. Quina és l’àrea, en
centı́metres quadrats, del triangle AN M , que correspon a la zona de superposició?
A) 17
B) 24
C) 34
D) 28
E) 15

E)
D0
M

A
B

N

D
C

23. Quin és el residu de la divisió del nombre |2012
{z } . . . 2012
| {z } per 9?
|
{z
}
2.012 vegades

A) 0

B) 3

C) 5

D) 7

E) 8

24. El tren G, que circula a una velocitat constant, tarda 8 segons a passar per
un senyal quilomètric. Seguidament es troba amb el tren H, que circula en
sentit contrari, també a una velocitat constant i s’encreuen durant 9 segons.
Després, el tren H arriba al senyal quilomètric i el passa en 12 segons. Què
pots dir de la llargada dels trens?
A) G té doble llargada que H.
B) G i H tenen la mateixa llargada.
C) H és un 50 % més llarg que G.
D) H és el doble de llarg que G.
E) No se’n pot dir res.
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25. Pere ha creat un joc del Cangur per a ordinador. En el
dibuix es pot veure el tauler del joc. A l’inici, el Cangur
és a l’escola (E). D’acord amb les regles del joc, des de
qualsevol lloc, excepte si és a casa (C), el Cangur pot
saltar cap a un dels dos llocs veı̈ns. Quan arriba a C,
el joc s’acaba. De quantes maneres diferents pot anar el
Cangur de E a C fent exactament tretze salts?
A) 12

B) 32

C) 64

Casa

Escola

C

E

B

P

Biblioteca

Parc

D) 144

E) 1.024

26. Tenim 5 llums, cada un amb un interruptor, que pot estar obert o tancat.
Cada vegada que accionem un dels interruptors no solament canviem el seu
estat sinó que, a més a més, un dels altres interruptors escollit a l’atzar també
canvia el seu estat (per a un mateix llum l’elecció de l’altre pot ser diferent
cada vegada). En començar, tots els llums estan apagats. Si a continuació
fem deu accions d’apagar o encendre interruptors, podem dir que:
A) És impossible que tots els llums estiguin apagats.
B) Segur que tots els llums estan encesos.
C) És impossible que tots els llums estiguin encesos.
D) Segur que tots els llums estan apagats.
E) Cap de les afirmacions anteriors és correcta.
27. En la figura es pot veure un triangle rectangle amb
costats 5, 12 i 13. Quin és el radi del semicercle
inscrit?

13

5

12

7
A)
3

10
B)
3

12
C)
3

13
D)
3

E)

17
3

28. Quants triangles diferents hi ha amb els costats de longitud un nombre enter
i el perı́metre igual a 20?
A) 6
B) 7
C) 8
D) 10
E) 12
29. La figura és formada per dos quadrats amb els costats
de 4 cm i 5 cm, un triangle amb 8 cm2 d’àrea i un parallelogram ombrejat. Quina és l’àrea del paral.lelogram?
A) 15 cm2

B) 16 cm2

C) 18 cm2

12

D) 20 cm2

E) 21 cm2

30. S’han escrit
figura.
1
2
4
7
11
...
....
....
172

els nombres de l’1 al 210 en dènou files, tal com es veu en la
3
5
8
12
...
....
....
173

6
9
13
...
....
....
174

10
14
...
....
....
175

15
...
....
....
176

...
.... .... . . . . .
.... .... .................
177 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Quina columna, comptada des de l’esquerra, té la suma dels seus nombres
més gran?
A) La quinzena
D) La cinquena

B) L’onzena
E) La primera
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C) La novena
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Marc Felipe Alsina (Institut Jaume Vicens Vives, Girona), 137,5 punts
Premi per al pòdium
Pol Paniagua Seriols (IPSI, Barcelona), 121 punts
Premis de categoria A
Daniel Reverter Condal (Súnion, Barcelona), 116,25 punts
Sergi Masot Llima (IPSI, Barcelona), 114,75 punts
Premis de categoria B
ex aequo, David Folqué Garcia (Salesians Sant Vicenç dels Horts) i
Daniel Lugosi Enes (Barcelona), 112 punts
Martı́ Fernández-Real Girona (Institut Jaume Vicens Vives, Girona), 111 punts
Premis de categoria C
ex aequo, Haowei Lin (Institut Joan Oró, Lleida) i
Roger Macaya Munell
(Institut Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès), 109,75 punts
Meng Hui Tong (Institut La Sedeta, Barcelona), 100 punts
Premis de categoria D
David Castells Graells (Escola Pia de Terrassa, Terrassa), 96,75 punts
ex aequo, Esteve Bramon Casademont (Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles)
i Matt Hoogsteder Riera (Institut Pere Alsius i Torrent, Banyoles), 95,5 punts
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Mencions fins a l’1% de les millors puntuacions
David Cañones Bonham (Lestonnac, Barcelona), 95 punts
Marc González Pereira (Ramar 2, Sabadell), 95 punts
Oleguer Lluch Grané (Aula Escuela Europea, Barcelona), 93,75 punts
Jordi Company Pla (Institut Cirviànum de Torelló, Torelló), 93,75 punts
Ricard Cuervo Saliné (Institut Joan Fuster, Barcelona), 93,75 punts
Sara Martı́n Bolı́var (Institut La Ferreria, Montcada i Reixac), 93,5 punts
Robert Seara Mora (Institut Ernest Lluch, Barcelona), 93 punts
Quim Llorens Giralt (IPSI, Barcelona), 93 punts
Joan Morgó Homs (Maristes La Immaculada, Barcelona), 92,75 punts
Eduard Gonzalvo Gelabert
(Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia, Barcelona), 92 punts
Xavier Gavarro Busquest (Sant Nicolau, Sabadell), 91,25 punts
Marcello Longo (Institut Costa i Llobera, Barcelona), 91 punts
Àlex Armillas Montornés (Institut Guindàvols, Lleida), 90,75 punts
Miquel Navarro Ramı́rez (Institut de Lliçà, Lliçà d’Amunt), 90,5 punts
Jose Santamarı́a Rodrı́guez
(Institut Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès), 89,75 punts
Sergi Burniol Clotet (Institut Lacetània, Manresa), 89,25 punts
Albert Josep Diaz Carrasquer (Ramar 2, Sabadell), 89,25 punts
Pau Moncusı́ Pino (Institut Gabriel Ferrater i Soler, Reus), 89,25 punts
David Freixes Serrano (La Farga, Sant Cugat del Vallès), 89 punts
Guillem Cano Bergadà (Maristes La Immaculada, Barcelona), 89 punts
David Ortiz Bujella (Llor, Sant Boi de Llobregat), 88,75 punts
Yihao Yu (Institut Verdaguer, Barcelona), 88,75 punts
Blai Barberá Bertrans (Institut Emperador Carles, Barcelona), 88,75 punts
Miquel Sierra Montoya
(Institut Leonardo da Vinci, Sant Cugat del Vallès), 88,75 punts
Miquel Sans Canudas
(Institut Manuel de Cabanyes, Vilanova i la Geltrú), 88,5 punts
David Moreno Martos (Institut Torre Roja, Viladecans), 87,75 punts
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Premis. Balears
Primer premi
Francesc Vanrell Bosch (IES Mossèn Alcover, Manacor), 92,25 punts
Segon premi
Enric Martorell Pons (Col.legi Sant Josep Obrer I, Palma), 91,75 punts
Tercer premi
Sebastià Galmés Alba (Col.legi Sant Josep Obrer I, Palma), 84 punts
Altres premis
Fernando Albillos Mayol (IES Joan Alcover, Palma), 83,75 punts
Xavier Garcia Llinás (IES Madina Mayurqa, Palma), 81,25 punts
Daniel Mañogil González (IES Llucmajor, Llucmajor), 81,25 punts
Roberto Rafael Maura Rivero (IES Joan Alcover, Palma), 80,75 punts
Lluis Pérez Palou de Comasema (IES Joan Alcover, Palma), 80,5 punts
Júlia Dols de la Portilla (Col.legi Sant Francesc Palma), 80 punts
Iago Arribas Castro (Nuestra Señora de Montesión Palma), 79,5 punts

Premis. Paı́s Valencià
Primer premi
Irene Melgarejo Lermas (IES Thader, Orihuela), 99.75 punts
Segon premi
Guillermo Martı́nez López (Pı́o XII, València), 96.5 punts
Tercer premi
Valentı́n Delgado Moll (IES Gregori Maians, Oliva), 92.25 punts
Altres premis
Wen Yi Sun (IES La Plana, Castelló de la Plana), 89 punts
Daniel Nieves Roldán (IES Thader, Orihuela), 88.75 punts
José Antonio Ferrı́z Beneito (IES Número 3, Villena), 87 punts
Rubén Sancho Portolés (IES Laurona, Llı́ria), 85 punts
Xavier Galiana Aguilar (IES Joan Fuster, Sueca), 84.75 punts
Ferran Gil Castellblanch (IES L’Eliana, L’Eliana), 84 punts
Alejandro Sánchez Aduna (IES Joan Coromines, Benicarló), 81.5 punts
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Solucions (15 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. E. 8 − (8 : 8) + 8.
Si passem al llenguatge algebraic i substituı̈m el 8 per a, tindrem que l’opció
A dóna (a + a + a) : a = 3a : a = 3, la B dóna a + (a : a) − a = a + 1 − a = 1,
la C dóna a : (a + a + a) = a : 3a = 13 , la D dóna a · (a : a) : a = a · 1 : a i la
E dóna a − (a : a) + a = a − 1 + a = 2a − 1 que és, doncs, l’únic resultat que
depèn del valor de a.
2. D. 9,999.
Només cal fer amb cura la resta 11,11 − 1,111, començant amb l’obervació
que la xifra dels mil.lèsims ha de ser un 9.

3. D.
.
La figura ens fa veure que els tres cubs del darrere que estan
a baix són tots blancs, i el del mig de dalt també.

4. C. 90 cm.
Si desigmen com A, M, T respectivament, les altures de l’Albert, en Miquel
i la taula l’enunciat es tradueix en les dues equacions A + T = M + 80 i
M + T = A + 100. Si sumen les dues equacions obtenim A + M + 2T =
M + A + 180 i si llevem A + M dels dos costats tenim que 2T = 180 i per
tant T = 90.
5. A. 12 cm.
El quadrat ABCE té àrea 16 cm2 . Perquè el triangle ECD també tingui àrea
16, com que la base CE = 4 cm, l’altura perpendicular a CE ha de mesurar
8 cm. La distància demanada és igual a la suma de l’altura del triangle més
el costat del quadrat, 8 + 4 = 12 cm.
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6. A. 0.
Perquè la suma de set xifres sigui 6 forçosament alguna de les xifres serà 0.
Per tant el producte d’aquestes xifres serà 0.
7. B. 12 cm.
La hipotenusa AC del triangle ABC fa 12 cm segons el
teorema de Pitàgores. El teorema de Tales ens diu que
els segments LM , M K i KL són paral.lels als costats
AB, BC i CA i les seves longituds en són, respectivament, les meitats. Per tant el perı̀metre demanat és
3 + 4 + 5 = 12 cm.
8. E. 6.
El nombre tindrà l’esquema X3XX. Les tres xifres X, que han de sumar 3,
poden ser 1 1 1 (dóna el nombre 1311), o bé 2 1 0 (que dóna quatre nombres,
perquè el 0 no pot anar al primer lloc) o bé 3 0 0 (que dóna només un nombre).
En total, 6 nombres.
9. D. 11.
En un dels dos triangles isòsceles en què es divideix el quadrilàter hi haurà
el costat de 1 i la diagonal de 2. Perquè sigui un triangle isòsceles l’altre
costat ha de ser de 2; no podria ser de 1 perquè els costats 1, 1 i 2 no formen
triangle.
En l’altre triangle isòsceles hi ha el costat de 4 i la diagonal de 2 i, doncs,
l’altre costat ha de ser de 4, perquè 2, 2, 4 no formarien triangle.
Aixı́ doncs els costats del quadrilàter son 1, 2, 4 i 4. El perı́metre és 11.
10. E. 19.
Els nombres 144 − 11 = 133 i 220 − 11 = 209 seran múltiples de x. Com que
el màxim comú divisor de 133 i 209 és 19, aquest serà el nombre demanat.
L’altre únic divisor comú de 133 i 209 és 1 i les divisions per 1 donen sempre
residu 0, no 11 com demana l’enunciat.
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Qüestions de 4 punts
11. C. 100.
En l’expressió donada trobem 25 grups de quatre sumands consecutius de la
forma a2 − (a + 1)2 − (a + 2)2 + (a + 3)2 . Per la fórmula de la diferència de
quadrats els dos primers sumands donen −2a − 1 i els dos segons 2a + 5. Com
que −2a − 1 + 2a + 5 = 4 la suma demanada és 25 · 4 = 100.
12. B. 12.
Si en Daniel ha guanyat x vegades, la Maria n’haurà guanyat 30 − x. Si al
principi en Daniel tenia d caramels, al final en tindrà d + 3x − 2(30 − x) =
d + 5x − 60. Si aquest valor ha de ser igual a d tenim que x = 12.
Naturalment també es compleix per a aquest valor de x = 12 que la Maria
acaba amb els mateixos m caramels que havia començat:
m + 2(30 − 12) − 3 · 12 = m.
√
13. A. 2 3 − 2.
Observem que el diàmetre de cada cercle és 2 i, doncs el
radi serà 1. En el triangle rectangle ombrejat a la figura
la hipotenusa abasta 4 radis (mesura 4) i el catet de dalt
abasta 2 radis (mesura 2).
ens
√ de Pitàgores
√
√ El teorema
diu que l’altre catet és 16 − 4 = 12 = 2 3. Per
obtenir la distància demanada hem de llevar dos radis
de la longitud d’aquest catet.
14. E. Les tres menys un minut.
No poden ser les tres en punt perquè en un rellotge l’error seria de 6 minuts;
no poden ser les tres menys tres minuts perquè un rellotge marcaria l’hora
correctament; no poden ser les tres menys dos minuts ni les tres i un minut
perquè en ambdós casos faria falta un error de 1 minut. Si són les 3 menys un
minut els errors són de 5, 2, 3 i 4 minuts, respectivament, cosa que concorda
amb l’enunciat.
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10
.
3
A la figura s’han marcat les distàncies
que els punts de contacte amb el semicercle inscrit determinen en els costats, començant per l’observació que
els dos segments de tangent des del
vèrtex superior dret són iguals.

15. B.

Si apliquem el teorema de Pitàgores al triangle rectangle de catets r i 8 i
10
hipotenusa 12 − r obtenim r2 + 64 = (12 − r)2 , que ens dóna r =
.
3
16. D. 6.
Unim el punt D amb O. Es formen dos triangles
DM O i DN O que, com que el triangle ADB és
isòsceles, són iguals. L’àrea del triangle DM O és
igual que l’àrea del triangle AM O ja que tenen
la mateixa base (AM = M D , ja que M n’és el
punt mitjà) i la mateixa altura (la distància del
punt O al costat AD). Per tant àrea de DM O =
àrea de DN O = 3 i l’àrea del quadrilàter és 6.
17. B. 4.
Si indiquem com x el nombre que falta la primera columna, per suma de columnes deduı̈m quins seran els
nombres que falten a la segona i a la tercera columna.
Si ara igualem la primera fila i la segona fila veurem que
al mig de la darrera columna hi ha d’anar un 6.
Ara comparem la primera i l’última columna i ens podem adonar que a la
casella de baix a la dreta hi ha d’anar x. Fins aquı́ la segona fila suma 12 + x
i la tercera suma 8 + 2x. Només poden coincidir si x = 4.
18. D. Gu, Ret, Can .
Si tots tenen raó a partir de la primera afirmació podem descartar la resposta
C. De la segona descartem la A ja que la C ja està descartada. De la tercera
descartem la B. Només queden la D i la E i la quarta frase que diu ®O bé en
Gu o bé en Ret seran segon¯ i per tant només pot ser la D.
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19. B. 16 cm2 .
Podem veure que la meitat del parallelogram és un triangle igual al donat.
Observem que els dos triangles tenen dos
costats iguals (4 i 5 coincidents amb els
costats dels quadrats). Només cal veure
la igualtat d’angles α = β que es dedueix de α+γ = 180◦ (angles d’un parallelogram) i β + γ = 180◦ (completen
una circumferència on hi ha dos angles
rectes, els dels dos quadrats).
Per tant α = β, els dos triangles són iguals i, doncs, l’àrea del paral.lelogram
serà el doble de la del triangle donat.
20. D. 9.
Descomponem en factors: 2012 = 22 · 503 = 22 · (512 − 9) = 22 · (29 − 9) . Per
tant k = 9.

Qüestions de 5 punts
21. A. 8.
Enllacem vuit de les parelles amb les vuit anelles que obrim de les altres
quatre parelles. Per tant n’hi ha prou amb obrir-ne vuit.
22. B. 47.
Tenim que AM + M D = 16 i per Pitàgores al
triangle rectangle AM D′ , tenint en compte que
M D = M D′ podem deduir que
17
AM 2 = (16 − AM )2 + 42 , d’on AM =
.
2

D0
M

A
B

N

D
C

L’àrea de ABN M D és l’àrea del rectangle menys l’àrea del triangle AN M
1 17
que té base AM i altura AB, és a dir Àrea(ABN M D) = 16·4− · ·4 = 47.
2 2
23. A. G té doble llargada que H.
g
h
Si g és la llargada del tren G i h la del tren H, tenim = vG i
= vH on
8
12
vG i vH són les velocitats respectives dels dos trens.
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Quan s’encreuen ho fan a una velocitat relativa que és la suma de les velocitats
i recorren una llargada que és la suma de les llargades de cada tren: g + h =
g
h
9 · (vg + vh ). Tenim g + h = 9 · ( + ) d’on g = 2h.
8 12
24. C. 4.
259 · 34 · 553 = 253 · 553 · 24 · 34 · 22 = 1053 · 64 · 4 on veiem que les xifres diferents
de zero seran les de 64 · 4. Les potències de 6 acaben en 6, de manera que
l’última xifra serà la de 6 · 4 per tant 4.
25. C. 64.
Si el Cangur fa 13 salts visitarà 14 llocs comptant la posició inicial a l’escola
i la final a casa. La seqüència serà:
E - P - E o B - P - E o B - P - ............P - E o B - C
O sigui que a part de la posició inicial i final visitarà 6 vegades el pati i 6
vegades l’escola o la biblioteca, de manera que les possibilitats són 26 = 64.
26. A. És impossible que totes les làmpades estiguin enceses..
Assignem 0 a la posició de la làmpada apagada i 1 a la posició encesa. Si
sumem els nombres de la posició inicial de les cinc làmpades obtenim 0. Cada
vegada que accionem un interruptor efectuem dos canvis per tant la suma de
les cinc posicions augmentarà en dues unitats si s’encenen dues làmpades
apagades, quedarà igual si s’encén una i apaga una altra o disminuirà en dues
unitats si s’apaguen dues. En tot cas com que comencem per 0 la suma de
les posicions haurà de ser sempre un nombre parell, la qual cosa ens diu que
és impossible que totes les làmpades quedin enceses perquè la suma de les
posicions de les cinc làmpades donaria 5 que és imparell.
Les altres opcions no són correctes perquè:
• Si accionem les 10 vegades el mateix interruptor i l’altre que es canvia fos
per sort sempre el mateix (possible malgrat que la probabilitat és molt petita)
al cap de les 10 vegades estarien totes apagades com al principi. Per tant és
possible que totes estiguin apagades.
• És clar que de cap manera podem afirmar que totes les làmpades estaran
enceses perquè no és possible.
• Tampoc podem afirmar que totes les làmpades estaran apagades perquè
si accionem un mateix interruptor les 9 primeres vegades quedarà encesa la
làmpada sempre que l’última acció la fem en un altre interruptor i l’atzar
deixi la làmpada de les 9 primeres vedades encesa.
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27. C. 24.
Comencem posant el nombres 1, 2 i 3, de manera que la parella 2 i 3 ja és la
que compleix la condició. Per tant els següents nombres han de ser múltiples
dels anteriors. Si volem que siguin el més petits possibles: 6, 12, 24.
28. C. 453 .
Del 100 al 110 no contribueixen a la suma. La suma dels productes de les xifres
dels nombres del 111 al 119 serà 1+2+....+9 = 45. La suma corresponent als
nombres entre 120 i 129 (de fet el 120 ”no compta”) serà 2·1+2·2+...+2·9 =
2 · 45 Aixı́ successivament podem veure que la suma corresponent als nombres
entre 100 i 199 serà : 45 + 2 · 45 + ... + 9 · 45 = 45 · (1 + ... + 9) = 452 La suma
corresponent als nombres entre 200 i 299 serà 2 · 452 i ja podem veure que la
suma total serà 452 + 2 · 452 + ... + 9 · 452 = 452 · (1 + ... + 9) = 453 .
29. B. La cinquena.
Per obtenir la suma de la segona columna a partir de la suma de la primera
haurem de sumar les 14 unitats amb què incrementem les files i restar el
nombre de la fila que queda buida, sumem 14 − 1. Per obtenir la suma de la
tercera haurem de sumar 13 − 3, per a obtenir la suma de la quarta 12 − 6,
per a la cinquena 11 − 10 , per a la sisena 10 − 15 per tant ja disminueix. O
sigui que la suma més gran és la de la cinquena.
5
.
18
Des d’A podem escollir sis punts per connectar i des de B sis més, per tant
hi ha 6 · 6 = 36 maneres de dibuixar els dos segments. Si els segments es
tallen tindrem quatre regions. Si tracem AH o BC tindrem com a molt dues
regions (si fos AH i BC seria una regió). Per tant per tenir 3 regions:
• Si tracem AG, des de B podrem escollir G, F , E o D, quatre possibilitats.
• Si tracem AF , des de B podrem escollir F , E o D, tres possibilitats.
• Si tracem AE, tindrem dues possibilitats.
• Si tracem AD, només una, BD.
En total tenim 4 + 3 + 2 + 1 = 10 casos en què tindrem tres regions. Per tant
10
5
la probabilitat serà
=
.
36
18

30. E.
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Solucions (22 de març de 2012)
Qüestions de 3 punts
1. E. 18,108.
Només cal fer amb cura la resta 20,12 − 2,012, començant naturalment amb
la xifra dels mil.lèsims, que ha de ser un 8, tot seguit la dels centèsims, que
serà un 0, etc.
2. 3. 70◦ .
Si perllonguem el carrer 4 fins que talle el carrer
1 determinarem un angle de 130◦ per corresponents entre paral.lleles i el seu suplementari és un
angle del triangle que hem dibuixat. Un altre angle d’aquest triangle és oposat pel vèrtex al de
60◦ donat. L’angle demanat és el tercer d’aquest
triangle: 180◦ − 60◦ − 50◦ = 70◦ .
3. E. No és possible aconseguir el que diu el granger.
Si indiquem com c el nombre inicial de corders, coincident amb el de vaques,
50
el nombre de vaques després de la compra serà c +
· c, el nombre total
100
50
30
50
d’animals c + c +
· c i el 30% d’aquesta quantitat és
(c + c +
· c) =
100
100
100
75
· c i per tant la frase de l’enunciat ”el nombre de corders serà exactament
100
el 30% del total d’animals” no pot ser mai certa.
4. 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.
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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.
5. A. 15 cm.
El quadrat ABCE té àrea 25 cm2 . Perquè el triangle ECD també tingui àrea
25, com que la base CE = 5 cm, l’altura perpendicular a CE ha de mesurar
10 cm. La distància demanada és igual a la suma de l’altura del triangle més
el costat del quadrat, 10 + 5 = 15 cm.
6. A. 0.
Perquè la suma de set xifres sigui 6 forçosament alguna de les xifres serà 0.
Per tant el producte d’aquestes xifres serà 0.
7. D. 15 cm.
La hipotenusa AC del triangle ABC fa 13 cm
segons el teorema de Pitàgores. El teorema de
Tales ens diu que els segments LM , M K i KL
són paral.lels als costats AB, BC i CA i les seves
longituds en són, respectivament, les meitats.
Per tant el perı́metre demanat és 2, 5 + 6 + 6, 5 =
15 cm.
8. C. 3.
Siguin a, b i c els nombres que hi ha als vèrtexs de la cara que suma 6, de
manera que b i c són a l’aresta comuna amb la cara que suma 7. El nombre que
busquem serà a i el tercer nombre de la cara del 7 serà a + 1. Les altres dues
cares sumen 2a + b + 1 i 2a + c + 1 i no és cap restricció suposar 2a + b + 1 = 8
i 2a + c + 1 = 9.
Amb les tres condicions que tenim es dedueix a = 3.
9. E. 23.
Els nombres 174 − 13 = 161 i 266 − 13 = 253 seran múltiples de x. Com que
el màxim comú divisor de 161 i 253 és 23, aquest serà el nombre demanat.
L’altre únic divisor comú de 161 i 253 és 1 i les divisions per 1 donen sempre
residu 0, no 13 com demana l’enunciat.
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10. D. Les quatre i dos minuts.
No poden ser les quatre menys 3 minuts perquè en un rellotge l’error seria de
11 minuts; no poden ser les quatre menys un minut ni les quatre en punt ni
les quatre i tres minuts perquè en tots aquests casos faltaria a l’enunciat un
error de 8 minuts. Si són les quatre i 2 minuts els errors són de 7, 5, 3 i 6
minuts, respectivament, cosa que concorda amb l’enunciat.

Qüestions de 4 punts
11. E. 60 cm.
Si desigmen com A, M, C respectivament, les altures de l’Albert, en Miquel
i la cadira l’enunciat es tradueix en les dues equacions A + C = M + 70 i
M + C = A + 50. Si sumen les dues equacions obtenim A + M + 2C =
M + A + 180 i si llevem A + M dels dos costats tenim que 2C = 120 i per
tant C = 60.
12. B. 12.
Si Maria ha guanyat x vegades, Daniel n’haurà guanyat 30 − x. Si al principi
Daniel tenia d caramels, al final en tindrà d + 3(30 − x) − 2x = d + 90 − 5x.
Si aquest valor ha de ser igual a d tenim que x = 18.
Naturalment també es compleix per a aquest valor de x = 18 que Maria acaba
amb els mateixos m caramels que havia començat: m+3(30−18)−2·18 = m.
13. D. 11.
En un dels dos triangles isòsceles en què es divideix el quadrilàter hi haurà
el costat de 1 i la diagonal de 2. Perquè sigui un triangle isòsceles l’altre
costat ha de ser de 2; no podria ser de 1 perquè els costats 1, 1 i 2 no formen
triangle. En l’altre triangle isòsceles hi ha el costat de 4 i la diagonal de 2 i,
doncs, l’altre costat ha de ser de 4, perquè 2, 2, 4 no formarien triangle. Aixı́
doncs els costats del quadrilàter son 1, 2, 4 i 4. El perı́metre és 11.
14. D. 3.
No és possible que d’una fila o columna llevem quatre monedes perquè amb
les altres dues no podrı́em acabar d’aconseguir que en totes les files i columnes
quedés un nombre senar de monedes. Per tant totes les files i totes les
columnes hauran de quedar amb 3 o amb 5 monedes.
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La figura mostra que es pot fer de manera que queden tres files (i tres columnes) amb tres monedes. . Si
d’una fila hem llevat dues monedes forçosament hem de
llevar moneda de les columnes corresponents, però les
dues en diferent fila perquè altrament no aconseguirı́em
l’objectiu.
I per acabar hem de llevar moneda de les dues files que en tenen una fora i,
en aquest cas, cal llevar-les les dues de la mateixa columna.
√
15. C. 2 3 − 2.
Observem que el diàmetre de cada cercle és 2 i, doncs el
radi serà 1. En el triangle rectangle ombrejat a la figura
la hipotenusa abasta 4 radis (mesura 4) i el catet de dalt
abasta 2 radis (mesura 2).
ens
√ de Pitàgores
√
√ El teorema
diu que l’altre catet és 16 − 4 = 12 = 2 3. Per
obtenir la distància demanada hem de llevar dos radis
de la longitud d’aquest catet.
16. D. 16.
Si indiquem com x el nombre que falta la primera columna, per suma de columnes deduı̈m quins seran els
nombres que falten a la segona i a la tercera columna.
Si ara igualem la primera fila i la segona fila veurem que
al mig de la darrera columna hi ha d’anar un 6.
Ara comparem la primera i l’última columna i ens podem adonar que a la
casella de baix a la dreta hi ha d’anar x. Fins aquı́ la segona fila suma 12 + x
i la tercera suma 8 + 2x. Només poden coincidir si x = 4 i aleshores la suma
de cada fila és 16.
17. D. 6.
k+3
6
= 1+
observem que, perquè aquest nombre
k−3
k−3
sigui enter, k − 3 ha de ser un divisor de 6, és a dir un nombre del conjunt {−6, −3, −2, −1, 1, 2, 3, 6}, però com que k ha de ser positiu no hem de
considerar el −6 i el −3. Queden 6 solucions que corresponen als valors de
k = 1, 3, 4, 6 i 9. Observeu que l’enunciat no diu en cap moment que k − 3
hagi de ser positiu; només ho imposa per a k.
A partir del fet que
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18. B.
A B C D E
El primer que hem de fer és determinar en quin moment tornem a tenir la configuració inicial ABCDE.
1) B C A D E
Cada dos passos fem una permutació de les lletres: la
2) B C E A D
que estava en el primer lloc va a parar al quart, la que
3) C E B A D
estava en el segon va parar al tercer, etc. Si fem cinc
...
vegades aquesta operació (els dos passos), és a dir en
el pas 10, aleshores obtenim la configuració inicial.
El mateix tindrem en el pas 2010. Per tant, el resultat en el pas 2012 és el
mateix que en el pas número 2. La carta a l’esquerra del tot és la B.

19. A.
.
La imatge següent mostra les primeres rotacions. Observeu que en la segona,
en la cinquena, etc. el vèrtex que interessa es queda quiet.

Si aneu continuant sistemàticament els girs i observeu la cadència de la lı́nia
que descriu el vèrtex veureu que la solució és la indicada.
20. B. 9.
Descomponem en factors: 2012 = 22 · 503 = 22 · (512 − 9) = 22 · (29 − 9) . Per
tant k = 9.
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Qüestions de 5 punts
21. D.

22. A. 17.
Tenim que AM + M D = 16 i per Pitàgores al
triangle rectangle AM D′ , tenint en compte que
M D = M D′ podem deduir que
17
AM 2 = (16 − AM )2 + 42 , d’on AM =
.
2

D0
M

A
B

L’àrea del triangle AN M , com que té base AM i altura AB serà

N

D
C

1 17
· ·4 = 17.
2 2

23. D. 7.
El criteri de la divisibilitat per 9 es dedueix del fet que el residu de la divisió
d’un nombre per 9 és el mateix que el residu de la divisió de la suma de les
xifres del nombre per 9.
La suma de les xifres de 2012
| {z } . . . 2012
| {z } és 2012 · 5 = 10060 que, dividit per 9,
|
{z
}
2.012 vegades

dóna de residu 7.
24. A. G té doble llargada que H.
g
h
Si g és la llargada del tren G i h la del tren H, tenim = vG i
= vH on
8
12
vG i vH són les velocitats respectives dels dos trens.
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Quan s’encreuen ho fan a una velocitat relativa que és la suma de les velocitats
i recorren una llargada que és la suma de les llargades de cada tren: g + h =
g
h
9 · (vg + vh ). Tenim g + h = 9 · ( + ) d’on g = 2h.
8 12
25. C. 64.
Si el Cangur fa 13 salts visitarà 14 llocs comptant la posició inicial a l’escola
i la final a casa. La seqüència serà:
E - P - E o B - P - E o B - P - ............P - E o B - C
O sigui que a part de la posició inicial i final visitarà 6 vegades el pati i 6
vegades l’escola o la biblioteca, de manera que les possibilitats són 26 = 64.
26. C. És impossible que tots els llums estiguin encesos..
Assignem 0 a la posició ”llum apagat” i 1 a la posició ”llum encés”. Si
sumem els nombres de la posició inicial dels cinc llums obtenim 0. Cada
vegada que accionem un interruptor efectuem dos canvis per tant la suma
de les cinc posicions augmentarà en dues unitats si s’encenen dos llums que
estaven apagats, quedarà igual si s’encén una i apaga una altra o disminuirà
en dues unitats si s’apaguen dues. En tot cas, com que comencem per 0, la
suma de les posicions haurà de ser sempre un nombre parell, la qual cosa ens
diu que és impossible que tots els llums quedin encesos perquè la suma de les
posicions dels cinc llums donaria 5 que és imparell.
Les altres opcions no són correctes perquè:
• Si accionem les 10 vegades el mateix interruptor i l’altre que es canvia fos
per sort sempre el mateix (possible però amb una probabilitat molt menuda)
després de les 10 vegades estarien tots els llums apagats com al principi. Per
tant és possible que tots estiguin apagats.
• És clar que de cap manera podem afirmar que tots els llums estiguin encesos
perquè no és possible.
• Tampoc podem afirmar que tots els llums estaran apagats perquè si accionem un mateix interruptor les 9 primeres vegades quedarà encés aquell
llum sempre que l’última acció la fem en un altre interruptor i l’atzar deixi
el llum de les 9 primeres vedades encés.
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10
.
3
A la figura s’han marcat les distàncies
que els punts de contacte amb el semicercle inscrit determinen en els costats, començant per l’observació que
els dos segments de tangent des del
vèrtex superior dret són iguals.

27. B.

Si apliquem el teorema de Pitàgores al triangle rectangle de catets r i 8 i
10
hipotenusa 12 − r obtenim r2 + 64 = (12 − r)2 , que ens dóna r =
.
3
28. C. 8.
Hem de recordar que cada costat d’un triangle ha de ser més petit que la
suma dels altres dos i més gran que la seua diferència. Aleshores:
• No hi pot haver un costat de 1, perquè caldria completar-ho 1 + 9 + 10 o
bé 1 + 8 + 11 o altres possiblitats que no permeten formar triangle.
• Si un costat fa 2 només es pot compeltar amb 2 + 9 + 9
• Si el costat menor fa 3, trobem el triangle 3 + 8 + 9
• Si és 4, tenim els triangles 4 + 7 + 9 i 4 + 8 + 8
• Finalment, si el costat menor és 5 podem comptar 5 + 6 + 9 i 5 + 7 + 8
• No és possible que el costat menor sigui de 6 o més.
29. B. 16 cm2 .
Podem veure que la meitat del parallelogram és un triangle igual al donat.
Observem que els dos triangles tenen dos
costats iguals (4 i 5 coincidents amb els
costats dels quadrats). Només cal veure
la igualtat d’angles α = β que es dedueix de α+γ = 180◦ (angles d’un parallelogram) i β + γ = 180◦ (completen
una circumferència on hi ha dos angles
rectes, els dels dos quadrats).
Per tant α = β, els dos triangles són iguals i, doncs, l’àrea del paral.lelogram
serà el doble de la del triangle donat.
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30. D. La cinquena.
Observem que en la taula
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14
... ... ... ...
.... .... .... ....
.... .... .... ....
172 173 174 175

15
...
....
....
176

...
.... .... . . . . .
.... .... .................
177 178 . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

per obtenir la suma de la segona columna a partir de la suma de la primera
haurem de sumar les 18 unitats amb què incrementem les files i restar el
nombre de la fila que queda buida, estem sumant 18 − 1.
Per obtenir la suma de la tercera haurem de sumar 17 − 3, per a obtenir la
suma de la quarta 16 − 6, per a la cinquena 15 − 10, per a la sisena 14 − 15,
per tant ja disminueix. O sigui que la suma més gran és la de la cinquena.
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