
Enunciats per als problemes a l’esprint-primària  29 de gener 

 

Primer grup de problemes (branca d’olivera) 

1.- En un rellotge digital que mostra quatre xifres, dues per les hores i dues 

per als minuts, cada xifra es mostra en un rectangle que té 15 caselles, 

que poden estar il·luminades o no.   

Quantes caselles han canviat en la pantalla d’aquest rellotge digital  si 

comparem la pantalla a les 05:59 amb la pantalla a les 20:20, que 

apareixen tal com es veu en la imatge? 

 

La resposta passa al problema 7 

 

2.- En un rectangle com el de la figura, que té en cada fila 5 punts 

i en cada columna 6 punts, hi ha 18 punts que formen part del 

marc del rectangle.  

Si ara construíssim un rectangle de punts del mateix estil, però 

amb 200 punts en cada fila i 202 punts en cada columna, quants 

punts formarien part del marc d'aquest rectangle? 

 

3.-   Ve un nombre del poblema 5 

Possiblement participareu d'aquí a algunes setmanes en la prova Cangur. Cada 

terç de la prova es puntua de manera que no es puguin tenir punts negatius.Es 

comença amb uns quants punts, per cada resposta correcta se sumen els punts 

corresponents a la pregunta, per cada resposta errònia es resta la quarta part dels 

punts corresponents a la pregunta, i si una pregunta no es respon no afecta la 

puntuació. Aquest problema presenta una siituació anàloga. 

En una prova de test hi ha 20 preguntes. Es comença amb 20 punts,  per 

cada resposta encertada se sumen 4 punts; per cada resposta errònia es 

resta 1 punt, i les preguntes que no es contesten no afecten la puntuació.  

La Maria ha contestat tantes preguntes com el número que us passen del 

problema 5 i ha obtingut 56 punts. Quantes respostes ha encertat la 

Maria? 



4.- Una formiga ha sortit del seu niu (el punt negre a la 

figura) en una habitació enrajolada amb rajoles 

quadrades de 2 dm de costat.   Ha fet tres voltes al 

circuit dibuixat i encara un quart de volta més. 

Després ha tombat i ha tornat al niu seguint el circuit.  

Quants dm ha caminat la formiga? 

 

 

 

Segon grup de problemes (colom de la pau) 

5.- L’Anna i en Pere viuen al mateix carrer.  Anant cap a un costat de la 

casa de l’Anna hi ha 55 cases i a l’altre costat 25.  

 

En Pere viu a la casa que queda just en mig del carrer, és a dir que en té 

tantes a un costat com a l’altre.  Quantes cases hi ha entremig de la casa 

de l’Anna i la casa d’en Pere? 

La resposta del problema 5 passa al problema 3 

6.- Amb cubs petits tots iguals hem construït la figura 

que es veu a la imatge, que no té a dins cap espai buit 

i que a sota de la plataforma central té una creu igual 

que la que veieu a sobre.  Quants cubs hem fet servir? 

 

7.- Ve un nombre  del problema 1 

Tenim una figura composta per un quadrat groc i un 

rectangle vermell, posats tal com es veu a la figura.  

L’altura total de la figura en cm és el valor que passa 

del problema 1,  i el costat del quadrat és de 7 cm. El 

rectangle i el quadrat de la figura tenen el mateix 

perímetre. Quants cm d’amplada fa el rectangle?  



 

8.- Pensem tots els nombres que tenen com a primera xifra el 2, és a dir  

2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 200, 201, ...   

 i ara els escrivim tots seguits, per ordre, un a continuació de l’altre:   

220212223242526272829200201... 

Quan ens adonem que aquest nombre tan llarg ja té exactament 345 

xifres, quina serà l'última xifra escrita? 

Reptes finals (no a la guerra) 

9.- Ve un número   del problema 4 i un número  del problema 8 

Un riu té d’amplada tants metres com la solució P del problema 4.  

S’ha de construir un pont sobre aquest riu de manera que (si C és el 

nombre que passa del problema 8), 1/C  part de la longitud  total del pont 

quedi a fora del riu per cadascun dels costats. 

 

Quina és la longitud del pont?    

10.-  En un taller hi ha dues màquines A i B. La màquina A és una màquina 

impressora (pinta una banda negra en la direcció en què la peça passa 

per la màquina) i la màquina B és una màquina giradora (gira 45º  en el 

sentit de les agulles del rellotge la peça que hi entra) 

 

Quina és la seqüència correcta per passar de    a  amb el 

mínim nombre de passos possible? 

 

 

 



Problemes de propina 

P1.- El perímetre del quadrat gran de la figura és 28 cm i el perímetre del 

quadrat menut és 20 cm. Quina és la superfície de la regió ombrejada? 

      

 

P2.- Escrivim una vegada després de l’altra el nombre 20192020 fins que 

tenim un nombre de 2000 xifres.       

 

Quant sumen les xifres d’aquest llarg nombre? 

 

P3.- Direm que un nombre és autobiogràfic si la primera xifra indica 

quantes xifres te iguals a 0, la segona xifra quantes xifres té iguals a 1, la 

tercera xifra quantes xifres té iguals a 2, i així successivament,  Vegeu que 

2020 és un nombre autobiogràfic perquè té dos 0, cap 1, dos dosos i cap 3.  

Quin és el següent nombre autobiogràfic després del 2020? 


