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1. La figura mostra un pentàgon ABCDE amb tots els costats iguals

i dos angles rectes, els que tenen els vèrtexs en A i en B. Calculeu

l’angle assenyalat, 6 DAC.

2. Busqueu un nombre x, de tres xifres, que compleix:

x i 123 no tenen cap xifra en comú,

x i 456 tenen una xifra en comú i a més en el mateix lloc,

x i 843 tenen una xifra en comú i a més en el mateix lloc,

x i 612 tenen una xifra en comú però en diferent lloc,

x i 547 tenen una xifra en comú però en diferent lloc.

3. 100 alumnes fan una prova de matemàtiques que consta de 4 problemes. Sabem que 90

fan bé el primer problema, 85 fan bé el segon problema, 80 fan bé el tercer problema

i 70 el quart. Quin és el mı́nim nombre d’alumnes que es pot assegurar que responen

correctament els 4 problemes?

4. Hem de distribuir en grups un conjunt d’alumnes, que sabem que són més de 200 i

menys de 500, per a fer tres activitats successives. Per a la primera activitat necessitem

grups de 5 alumnes i veiem que la distribució dóna exacta. Per a la segona activitat

ho fem en grups de 6 alumnes i també dóna exacta. Per a la tercera activitat ho fem

en grups de 7 i podem fer tots els grups de 7 alumnes excepte un de 6 alumnes, és a

dir, ens falta un alumne per a poder-ho fer exactament. Quants alumnes hi ha?

5. Quants prismes rectangulars diferents es poden construir amb 36 cubs idèntics?

6. A les tres de la tarda, l’angle entre les agulles d’un rellotge és de 90◦. Quin angle

formaran exactament les agulles 10 minuts més tard?

7. Per a quants valors del nombre real x coincidexen la mitjana i la mediana del conjunt

de nombres {x, 6, 4, 1, 9}?

8. Anomenem ®nombre creixent¯ un nombre de dues xifres o més que, llegides d’esquerra a

dreta, cada xifra és més gran que l’anterior. Per exemple, 125, 14, 239,... són ®nombres

creixents¯ , però en canvi 255, 74 ó 198 no ho són. Si fem una llista ordenada de tots

els ®nombres creixents¯ , que comença 12, 13, 14, ..., quin nombre hi haurà en el lloc

100 d’aquesta llista?



9. Un bloc de fusta té forma de prisma rectangular, de dimensions 8 × 9 × 10 i té les

6 cares pintades de vermell. Si el bloc de fusta es talla en petits cubs de dimensions

1 × 1 × 1, quants d’aquests cubs tindran alguna cara vermella?

10. Quina és la mesura de l’angle assenyalat en la figura, que està

dibuixat a l’interior d’un poĺıgon regular de 9 costats?

11. La suma dels n primers nombres naturals, S = 1 + 2 + 3 + ... + n, és un nombre de 3

xifres, totes iguals. Quant val la suma de les 3 xifres de S?

12. a, b, c són tres nombres reals que compleixen a 6= 0, b 6= 0, c 6= 0,

a +
1

b
= 5, b +

1

c
= 12 i c +

1

a
= 13.

Dedüıu el valor de abc +
1

abc
.


