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GALERIA DE FOTOS PARTICIPANTS AL XII CONCURS DE 
FOTOGRAFIA “MATEMÀTICA A LA VISTA” 

  
“Circumferència inscrita”. 

Núria Puerto.  IES Bocairent 
“Convergencia floral”. Anaïs Biquet. 

Col·legi Paidos  (Dènia) 

  
“La meua esfera favorita”  

Aleix Giménez. Col·legi Paidos (Dènia) 
“Semejanza pentagonal”  

Anaïs Biquet. Col·legi Paidos (Dènia) 

  
“Esferes radials sobre paral·leles” Carla Carratalá 

IES San Vicent Ferrer (València) 
“Sinus”. Laura Esteva 

Col·legi San Bertomeu (Godella) 

   
“Infinitos infinitos”.  Mario García. IES 

Camp de Morvedre (Port de Sagunt) 
“Línea discontínua”. Silvia Fernánde

IES Nº 15 La Foia (Elx) 
“Rectes secants”. Aixa Giménez. 

Col·legi Paidos (Dènia) 



 
 
Ací teniu el número 60 de PROBLEMES OLÍMPICS corresponent al 

mes de juny de 2011. El present número inclou les activitats proposades per a la 
fase comarcal de l’Olimpíada Matemàtica 2011 a Alacant i València. També 
trobaràs activitats complementàries per a treballar amb els teus alumnes a la 
classe de matemàtiques. 

 
Ja tenim les dates de celebració de la propera edició de l’Olimpíada 

Matemàtica de la Comunitat Valenciana 2012 en les seues diferents fases: 
· Fase Comarcal: dissabte 28 d’abril de 2012 
· Fase Provincial: dissabte 19 de maig de 2012 
· Fase Autonòmica: 9 i 10 de juny de 2012  
 
Esperem que vos agrade. 
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   XXII OLIMPÍADA MATEMÁTICA  
FASE PROVINCIAL VALÈNCIA  
XÀTIVA 21 DE MAIG DE 2011 

 
 
 

PROBLEMES NIVELL C (Tercer Cicle de Primària) 
 

PROVA INDIVIDUAL 
 
 

1.- L’OMBRA 
 

Quina es l’àrea en metres quadrats (m2) de la part ombrejada del rectangle? 
 

 

 
 
 

2.- EMPAQUETANT ELES 
 

La següent figura en forma de L està construïda amb tres quadrats, 
cadascú dels quadrats té 10 cm de costat. Tenim 5 figures com esta i volem 
col·locar-les juntes per a formar una nova figura però amb la condició de 
que la figura resultant tinga  el menor perímetre possible. Quant mesura 
este perímetre mínim de la nova figura? 
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3.- EL CAS ÉS ARRIBAR 
 

Hem organitzat un partit de bàsquet a on sempre hi ha 5 jugadors en la 
pista i 3 jugadors de reserva en cada equip (el jugadors es poden canviar 
pels reserves sense cap limitació, només el fet de que al camp només poden 
estar 5 jugadors del mateix equip). A la fi del partit l’entrenador d’uns dels 
equips s’adona que tots els seus jugadors han jugat exactament el mateix 
temps. Quants minuts ha jugat cadascú dels jugadors del equip si el partit 
dura 40 minuts? 

 
 

 
 
 
 

4.- ELS BLOCS 
 

Un xiquet està jugant amb el seu joc de blocs de construcció. Després de 
fer un castell li resten 4 blocs de 1cm de llargària, 3 blocs de 5cm de 
llargària i 3 de 25 cm de llargària. 
 

I en això es pregunta: De quantes maneres diferents podria combinar estos 
blocs per aconseguir totes les llargàries possibles de al menys 1 cm? 
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5.- EL PES CORRECTE 
 

Tenim tres balances equilibrades, como es mostra a les figures.  
Quantes tasses (només tasses) es necessiten per a equilibrar la gerra? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

6.- LA FUGA 
 

En una presó hi ha 32 presoners repartits en huit cel·les de superfície 
quadrada com es veu al dibuix. A cadascuna de les cel·les dels cantons 
només hi ha un pres i a cadascuna de les cel·les intermèdies trobem 7 
presos. 
 

 
 

 
 
 
 

El carceller compta cada nit els presoners que hi ha en cada costat del 
quadrat i s’assegura de que siguen nou. Una vegada que ha fet el recompte 
se’n va a l’oficina a controlar les càmeres de l’exterior.  
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Un dia quatre presoners aconsegueixen fugir sense ser descoberts. Quan el 
carceller fa el seu recompte nocturn no s’adona de res perquè el nombre de 
presoners en cada filera segueix sent nou. 

 

1) Que van fer els presoners per burlar al carceller? Com es van situar els 
presoners a les cel·les? 

 

2) Una setmana després, tornen a fugir altres quatre presoners i el 
carceller tampoc se n’adona per que els seus comptes continuen sent 
correctes. Com tornaren a enganyar-lo? 

 

3) A la darrera setmana, després d’un recompte “sense incidents” del 
carceller, arriba l’alcaid i descobreix que només hi ha 20 presoners! Com 
pot ser que uns altre quatre presoners fugiren sense que el carceller se 
n’adonara?  

 
 

 
 

 
 
 
 

1.- EL PES D’UN QUADRAT 
 

Quin és el pes d'un quadrat? 
 

 

 
 
 

 

PROVA DE VELOCITAT 
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2.- UN PROBLEMA DE XIFRES 
 

Col·loca signes de suma i aconsegueix que es complisca la igualtat. 
 

1    1    1    1    1    1    1   =  24 
 

 

 
 
 

 

3.- FALTEN NÚMEROS 
 

En la següent multiplicació algunes de les xifres han sigut substituïdes per *. 
Podrieu posar les xifres que falten? 
 
 
 
 

    * 1 * 

   X 3 * 2 

    * 3 * 

  3 * 2 *  

+ * 2 * 5   

 1 * 8 * 3 0 
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4.- CONSECUTIUS 
 

56.406 és el resultat de multiplicar dos números consecutius. Podríeu 
esbrinar quins són els dits números? 

 
 
 

5.- CREU NUMÈRICA 
 

Col·loca els números de l'1 al 9 en una creu com la que mostrem ací. Però la 
suma dels números  de la línia horitzontal ha de ser igual a la suma dels 
números que formen la línia vertical. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
6.- POLÍGONS ESTRANYS 
 

Calculeu l’àrea de cada polígon sense usar fórmules ni cap instrument de 
mesura, sabent que la distància entre cada dos punts de la trama és 1 cm. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

  1   

  2   

6 7 3 8 9 

  4   

  5   
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7.-NAIXEMENTS 
 

Trobeu en quin any naixeren les persones que en 1998 la seua edat coincidia 
amb la suma de les xifres del seu any de naixement. 

 
 
 

8.-CADA FRUITA ÉS UN NÚMERO 
 

Fixeu-vos bé en la següent imatge. Cada fruita representa un número, i la 
suma de les fruites d'una fila o columna es mostra al costat o davall de la 
respectiva fila o columna. El que heu de respondre és, Quin numero ha de 
reemplaçar el signe d'interrogació davall de la primera columna 

 
 

 
 

 
 
 

 
9.- MULTIPLICANT NOMBRES 
 

Troba dos nombres naturals tals que cap d’ells  siga múltiple de 10 i que al 
multiplicar els dos el seu resultat sigui 10000. 

 
 
 

10.- BOLETES 
 

Una caixa amb 30 boletes pesa 130 grams. La mateixa caixa amb 25 boletes 
pesa 110 grams. ¿Quant pesa la caixa buida? 
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ESTACIÓ 1-. LA UNIVERSITAT. C/ CAMÍ DELS MOLINS, S/N 
 

1.- ELS BARROTS 
 

Després de dinar, eixim del restaurant cap a l´esquerra i al tornar entrem 
al camí dels Molins, un poc mes avant hi ha un edifici de la Universitat 
Catòlica, ens fixem en els barrots de les reixes de la tanca. Estimeu la 
longitud, en metres, que formarien tots els barrots més finets del marc que 
hi ha en un dels mòduls què composen la tanca a l´esquerra de la  porta 
principal de l´edifici. 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

PROVA DE CAMP 
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ESTACIÓ 2-. EL PONT DEL CLARET 
 

2.- LA BARANA 
 

Estem a la segona parada del nostre recorregut, el pont del Claret, teniu 
que observar la barana, tant a la pujada com a la baixada del pont.  

 
 

 
 

a) En pujar el pont trobem una barana feta de cilindres, com mostra la 
fotografia, calculeu el radi que tenen els cilindres grossos que formen la 
barana. 

 

 
 

b) En baixar el pont, els cilindres xicotets de la barana es transformen en 
quadrats com podeu observar en les dos fotografies. Quants quadrats hi ha 
en tota la barana de baixada? 

 
 

c) Una volta teniu calculat el nombre de quadrats, quants divisors té el nombre 
obtingut? Quins són? 
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ESTACIÓ 3-. CARRER AUSIAS MARCH 
 
 

3.- EL PATI 
 

Mireu el patí que hi ha al carrer Ausias March nº 4, al centre de la porta hi ha 
dos triangles grans junts com observem a la figura. 

 
 

 
 
 

a) Calculeu l´àrea d´un dels triangles grans. 
 

b) Calculeu l´àrea de cadascú dels triangles que apareixen dins del triangle 
gran. 
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ESTACIÓ 4-. L’ESTACIÓ DE TRENS DE RENFE 
 

4.- LA PORTA, ELS HORARIS I LA BÚSTIA 
 
a) A l’entrada de l’estació, tenim una porta roja a l’esquerra, com indica la 

fotografía, esbrineu la mesura de la longitud de l’arc de la part superior. 
 

 
 

b) �Pep agafa el tren en València a les 19:53 h per anar a Xàtiva. Quant durarà 
el viatge? 
 

Sabem que Pep té dos amics, un que viu a Almussafes, i un altre que viu a 
Alzira. A quina hora tindran que agafar el tren cadascú per trobarse amb Pep 
dins del tren? 
 

Quant costarà en total els bitllets dels tres amics? 
 

c) Mirant l’estació, a la banda de la dereta hi ha una bústia, calculeu el volum de 
la part del mig suposant que és un cilindre. 
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ESTACIÓ 5-. El PARC DE L’AJUNTAMENT. PASSEIG DE L’ALBEREDA 
 

5.- LA TANCA 
 

Entrem al parc que hi ha en l´albereda entre els edificis de correus i 
l’ajuntament. Si aneu al fons del parc, al mig trobareu una part de jardí. què 
té forma de quadrilàter, quasi rectangle, i que volem tancar. Calculeu el preu 
de la tanca si sabeu que volem una altura de 50 cm i que el preu de la tanca 
que anem a ficar es de 5 €/m2. 
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   XXII OLIMPÍADA MATEMÁTICA  
FASE PROVINCIAL VALÈNCIA  
XÀTIVA 21 DE MAIG DE 2011 

 
 
 

PROBLEMES NIVELL A (Primer Cicle d’E.S.O.) 
 

PROVA INDIVIDUAL 
 
 

1.-  EL PREU DE LES BICICLETES 
 

Manel ha venut dues bicicletes al mateix preu: 192€ cadascuna d'elles. Una 
d'elles l'ha venut un 20% més cara que el que li va costar, però l'altra la va 
haver de vendre un 20% més barata. Ell pensa que ni ha guanyat ni ha 
perdut diners. Té raó?. Esbrina-ho tu. 

 
 

2.- LES VACANCES DEL DIRECTOR  
 

El director d'un col·legi va eixir de vacances a la ciutat de Santander. 
Durant els seus dies de vacances es va complir el següent: 
 

 - Va ploure set vegades en el matí o en la tarda. 
 

 - Quan va ploure en la tarda va estar clar el matí. 
 

 -  Va haver-hi exactament cinc tardes clares i sis matins clars. 
 

Quants dies va estar de vacances el director? 
 
3.- NÚMEROS EN TIRERETA 
 

Es fa la següent llista de nombres: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5,… És 
a dir, primer es col·loca el primer enter positiu, després els dos primers 
enters positius, després els tres primers enters positius, etc...Determina 
quin nombre ocupa la posició 2011. 
 

 
 

4.- LES CARES DELS CUBS 
 

Un grup de cubs estan apilats contra un cantó formant un escala, de manera 
que en cada nivell hi ha un cub més en cada costat. En la figura, es mostra 
una escala amb quatre nivells. En ella són visibles 27 de les cares dels cubs. 
Quants cubs seran visibles si l’escala tinguera 10 nivells? 
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5.- ELS MISTOS 

 

Ana va buidar sobre la taula una caixa de mistos, distribuint-la en tres 
muntons diferents. En ells hi ha un total de 48 mistos. No vos dic quants hi 
ha en cadascun, però observeu el següent: "Si del primer muntó va passar  al 
segon tants mistos com hi havia en este, després del segon va passar al 
tercer tants mistos com hi havia en eixe tercer i, finalment, del tercer va 
passar al primer tants mistos com existixen ara en eixe primer resultarà 
que hi haurà el mateix nombre de mistos en cada muntó". Quants mistos hi 
havia en cada muntó al principi? 

 

 

6.- ELS ANGLES DEL TRIANGLE 
 
En la figura 
següent, AB = 
BC  i BD = BE. 
Calcula la 
mesura de 
l’angle x. 
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PROVA DE VELOCITAT 
 
 
 
 
 
 

1.- NOMBRES 
 

Trobeu dos nombres de tres xifres cadascun utilitzant tan sols els dígits de 
l'1 al 6 exactament una vegada, tal que la diferència entre ells (el major 
menys el menor) siga la menor possible. 
 

 

2.- ELS ATLETES 
 

Cinc atletes li diuen al seu entrenador el resultats que han obtingut a 
l'última carrera. 
 

Carmen: Aquesta vegada he arribat davant de Amaya 
Amaya: Tina ha arribat darrere de Rosa 
Tina: Rosa no ha guanyat 
Rosa: Carmen ha arribat la quarta 
Luisa: Hui fa un dia molt bonic per a anar a córrer 
 

Quin ha sigut l'ordre d'arribada? 
 

 
 

3.- SALT DE NOMBRES  
 

Tres amics es troben en fila. 
El primer diu 3, el segon diu 6 i el tercer diu 9. El primer diu 12 i seguixen 
contant de tres en tres. Joan diu 27, Esteban 57 i Ana  42. Quin diu el 76, 
sí una vegada que sobrepassen el nombre 60 augmenta en una unitat més el 
tanteig? 
 

 
 

4.- BITLLET D’AUTOBUS  
 

Un bitllet d’autobús mesura m cm de llarg i n cm d’ample. Durant un viatge 
m’he entretingut a fer duplicitats tal com 
indica la figura, sent les línies que 
apareixen bisectrius dels angles dels 
cantons. Quant mesura la longitud p en 
entímetres? 

 

 

c
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5.- ARRELS 
 

roba el valor de x:  T 81330517  x  
 

 

.- BOLES 
 

guals. Encara, que n’hi ha 

s tres 
esades per a descobrir la bola defectuosa. Seria possible trobar-la? 

 

 

6

Una bossa conté 27 boles de billar que pareixen i
una que està defectuosa i pesa més que les altres. 
Disposem d’una balança, però no hi han peses, de manera que tenim sol
p

 
 

 
 
 
 

.- À
 

 i la seua altura augmenta en un 5%. En quin percentatge varia la seua 
rea? 

7 REES  

Un rectangle té una base de 12 cm i d’altura 3 cm. Si la  base disminueïx en 
un 4% 
à
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8.- SUMA LLARGA  
 

om a resultat de fer operacions de suma 
 resta utilitzant tan sols 8 huits? 

.- UNA PEÇA ANTIGA  
 

l seu volum si la base en té 96 cm2, la cara 
lateral 72 cm2 i el fons 48 cm2? 

 
 

Podríeu obtindre el nombre 1.000 c
o
 
 
 
 

9

Un amic meu em mostrà una peça antiga, un baül rectangular amb moltes 
inscrustacions xineses. Quin és e

 
 

0.-
 

últims dígits. Quants vegades durant l'any 2010 va 
ocórrer la mateix? 

 

 

1  LES DATES 

El 8 de desembre de 2009 va ocórrer una cosa molt curiosa, si expressàvem 
08.12.2009 es complia que la suma dels quatre primers dígits era igual a la 
suma dels quatre 
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PROVA DE CAMP 

 
 
 
 

 
 

ESTACIÓ 1-. TRIANGLES A LA PORTA 

A la porta exterior del Col·legi Claret podem trobar una porta metàl·lica, 
com la que podeu veure a la foto.  

 

a) Digueu quants triangles hi trobeu. 

b) Calculeu el perímetre del triangle més gran que hi trobeu. 

c) Calculeu l’àrea del triangle més menut. 

 
 
ESTACIÓ 2-. ELS TRENS 

Des del pont podeu observar les vies dels trens que van a l’estació de 
Xàtiva. 

El tren que circula de Xàtiva a Alzira té una freqüència de pas igual a t1, on 
t1 és 60 vegades el temps que tarda un ciclista en recórrer el pont on es 
trobeu, de fanal a fanal*, a una velocitat de 5.555 m/s.  
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Per altra banda, la freqüència de pas del tren que circula de Xàtiva a 
València és t2, on t2 és 16 vegades el temps que tarda en recórrer el mateix 
pont un vianant a una velocitat de 0.833 m/s. 

Si sabem que a les 15:00h els dos trens han coincidit a l’estació de Xàtiva, a 
quina hora tornaran a coincidir en el mateix lloc? 
*: Per ajudar-vos, en aquesta foto podeu veure a quina distància ens referim. 

 
 

ESTACIÓ 3-. BALCONS CIRCULARS 
 

A l’avinguda Ausias March trobareu tota una filera d’edificis amb uns 
balcons com els que podeu veure a la foto. 
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Els balcons estan formats per una sèrie de peces de formigó rectangulars. 
Les bases d’eixe conjunt de rectangles formen un arc de circumferència. 
Concretament, cada balcó correspon a un sector circular d’una amplària de 
36º. 

a) Quin és el radi de la circumferència? 

b) Quants rectangles serien necessaris per a tancar la circumferència? 
Quina seria la superfície de la figura resultant? 

 
ESTACIÓ 4-. INSCRIPCIONS A L’ESTACIÓ 

 

Al monument que trobareu davant de l’estació, i que podeu veure en la foto, 
hi ha escrita una inscripció sobre un episodi de la guerra civil que 
esdevingué a Xàtiva. 

a) Trobeu l’àrea de la regió assenyalada en la foto. 

b) Al text trobaràs tres dades susceptibles de ser expressades amb 
nombres de 4 xifres: l’hora, el conjunt format pel dia i el mes, i l’any. Si 
sumeu tots 3 nombres, trobareu un altre número de 4 xifres. Digueu si 
aquest nombre que heu obtingut és primer. Quantes divisions són 
necessàries per estar completament segurs de la vostra resposta? 
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ESTACIÓ 5-. AL PARC 

 

 

Al parc que hi ha a l’Albereda de Jaume I, entre l’edifici de Correus i 
l’Ajuntament, trobareu una estàtua de D. José Espujo Gil (foto de 
l’esquerra). Prop d’ella es troben uns arbres distribuïts com es mostra a la 
figura de la dreta. La soca de cadascú dels arbres té una amplària, la qual 
ens dona una idea de l’edat de l’arbre. 

 

Albereda

1 4

2 5

3

9

8

6 7

10
1112

a) Mesureu la grossària dels troncs (cal prendre la mesura a un metre 
d’alçària aproximadament) dels 12 arbres que hi ha a la figura. Indiqueu 
quina mesura correspon a cada arbre. 

b) Calculeu la mitjana de les grossàries que heu pres a l’apartat a. 

c) La següent funció relaciona l’edat d’un arbre i la grossària del seu tronc.  

     
on A és la grossària de la soca en cm, i N és l’edat estimada de l’arbre en 
anys. 
 

En funció d‘aquestes dades, trobeu: 
 

c.1) Quina és l’edat de l’arbre més vell? 
c.2) Quina és l’edat de l’arbre més jove? 
c.3) Quina és l’edat mitjana dels 12 arbres que heu estudiat? 

d) Si un arbre té 320 anys, quina serà la grossària del seu tronc? 
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   XXII OLIMPÍADA MATEMÁTICA  
FASE PROVINCIAL VALÈNCIA  
XÀTIVA 21 DE MAIG DE 2011 

 
 

 
PROBLEMES NIVELL B (Segon Cicle d’E.S.O.) 

 

 
 

1.-  SUMANT I RESTANS QUADRATS 
 

Calcula la suma de: 
 

20112 -20102 + 20092 -20082 +…………….+32 – 22 + 12 
 

 
 

2.-L’ESTANY GELAT 
 

Amb la fredor  del hivern un estany de forma rectangular s’ha gelat. Uns 
xiquets jugant han llançat una pedra que ha caigut en el punt P, trencant-se 
com  mostra la figura. Antoni diu que tant sols es necessita  calcular tres 
longituds i que l’altra línia es pot calcular en funció de les altres tres. 
Podries ajudar-los a trobar la relació de x en funció de les altres tres 
longituds ? 

 

a b

cPx

 
 

 
 

PROVA INDIVIDUAL 
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3.- EN UN PAIS IMAGINARI 
 

En Torrelandia als condemnats a mort se’ls dóna una última oportunitat per 
salvar la seua vida. Han de triar una fitxa d’una urna en la que hi ha 55 
fitxes i  l’han de col·locar  sobre una taula. Si la cara oculta de la fitxa 
escollida és blanca , el condemnat salva la vida, si és negra directament és 
llançat a una bassa amb cocodrils famolencs. Un condemnat extrau una fitxa 
i la col·loca sobre la taula ,resultant que la cara visible era blanca. Quina és 
la probabilitat que té de salvar la seua vida? La urna té la següent 
distribució : 16 fitxes amb les dos cares blanques, 25 fitxes amb una cara 
blanca i l’altra negra i 14 amb les dos cares negres. 

 

 
4.- EL DNI A TORRELANDIA 

 

Als habitants de Torrelandia se’ls assigna com a DNI un nombre de nou 
dígits. A Pitàgores Pi li han assignat  un nombre amb la següent 
particularitat. El nombre té tots els dígits de l’ 1 al 9 sense repetir-ne cap. 
A més a més el nombre és divisible per 9, i si llevem l’última xifra de la 
dreta resulta un nombre divisible per 8, si llevem la següent xifra el nombre 
és divisible per 7 i així successivament. Aquesta propietat es manté fins que 
es quedem amb una única xifra. 

 

Podries indicar quin és el DNI de Pitàgores Pi? 
 

 
 

 
 

5.- CINC AMIGUES 
 

Cinc amigues de quart d’ESO decideixen fer-se una foto cada una vestida 
d’un color diferent. En la foto es col·loquen totes mirant la càmera, la 
primera serà la de l’esquerra i l’última la de la dreta. Amb les següents 
dades respon a la qüestió plantejada. 

 

Cada una és d’una comunitat diferent. 

Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi” 



Problemes Olímpics. Nº 60. Juny 2011   Pag. 25 
 
 

  Societat d’Educació Matemàtica de la Comunitat Valenciana “Al-Khwarizmi” 

Les cinc compren la seua roba en una botiga diferent, beuen una beguda 
distinta i tenen un rellotge de marca diferent. 
 

1. La catalana es situa en primer lloc, al costat de la que va vestida de blau. 
2. La que es situa en el centre beu llet. 
3. La basca va vestida de roig. 
4. La manxega compra la seua roba en H&M. 
5. La gallega beu te. 
6. La vestida de verd es situa a l’esquerra de la vestida de blanc 
7. La vestida de verd pren cafè. 
8. La que porta un rellotge Omega compra la roba en Sfera. 
9. La vestida de groc porta un rellotge Swatch. 
10. La que porta un rellotge Lotus es situa al costat de la que compra en Zara. 
11. La que compra en Berska es situa al costat de la que porta un rellotge 

Swatch. 
12. La que porta un rellotge Calvin Klein beu cervesa . 
13. L’andalusa porta un rellotge Cartier . 
14. La que porta un rellotge Lotus es situa al costat de la que beu aigua. 

Quina compra en la botiga Stradivarius? 
 

 
6.- ENVIANT CURRICULUMS 
 

En el departament de recursos humans d’una empresa, els candidats a un 
lloc de treball han de contestar dos qüestionaris amb el mateix nombre de 
preguntes. 
 
Després de fer els dos qüestionaris, a Josep li han dit que en el primer 
havia errat  12 preguntes i que en el segon havia errat la cinquena part. Si 
en total entre les dues proves ha encertat el 75% de les preguntes . 
Quantes preguntes tenia cada un dels qüestionaris? 
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PROVA DE VELOCITAT  
 
 
 
 

1.- LA BARALLA 
 

Estan Jaume i Miquel avorrits i decideixen jugar amb Eva, aleshores ella 
decideix fer-los el següent joc de cartes amb una baralla anglesa (dos 
colors). 
  

“Cadascú de vosaltres dos agafarà una carta de la baralla (i si ho desitja pot 
veure-la) però el que s’ha de aconseguir es endevinar el color de la carta de 
l’altre; si els dos cometeu una errada o almenys un de vosaltres comet 
l’errada, aleshores vosaltres guanyeu, però si els dos prediu el color de la 
carta del altre, aleshores guanye jo.” 
 

Si Jaume i Miquel poden discutir l’estratègia abans de donar-los les cartes, 
amb quina estratègia guanyarien sempre? 

 
 

 
 
 

2.- QUIN SÓN ELS NOMBRES?  
 

Si cadascuna de les lletres es un dígit diferent, l’equació següent te moltes 
solucions, us demanem trobar quines son les que tenen ABCD i EFGH mínims 
i quines aquelles que ABCD i EFGH son màxims. 

 

ABCD – EFGH – IJ = 2011 
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3.- MISSATGE CIFRAT  
 

Acabeu de trobar un missatge que està codificat amb números. Només teniu 
la primera lletra del missatge, que és el següent: 

 

E 7 -9 12 -1 -9 4 15 -19 8 -8 9 6 -15 15 

-14 -5 17 -17 11 0 -3 12 -3 -13 .     

En donar la volta al paper on heu trobat el missatge, heu trobat una pista 
que vos pot ajudar a desxifrar-lo: la paraula MATEMÀTIQUES es codifica 
de la següent manera: 

 

M -12 19 -15 8 -12 19 -11 8 4 -16 14 

Podríeu desxifrar el missatge? Tingueu en compte que usem les 26 lletres 
del vocabulari valencià 

 

 
 

4.- MESURANT  
 

Marc, Sara, Lluc i Blanca han decidit mesurar les seues alçades. Com que no 
tenen cinta mètrica, Sara he proposat que siga Marta, una amiga seua, qui 
mesure a la resta utilitzant com a unitat de mesura el seu pam. Trobeu quan 
mesuren els 4 amics, en centímetres, sabent que: 
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‐ Marc és el més alt. 
‐ Un pam de Marta mesura entre 10 i 20 cm. 
‐ Blanca mesura 5 centímetres menys que Lluc. 
‐ Marc i Sara mesuren una quantitat exacta de pams. 
‐ L’alçada de Lluc és la mitjana aritmètica de les alçades de Marc i Sara. 
‐ Amb un pam de Marta podem mesurar, de manera exacta, una llapissera de 

18 cm de longitud, i una corda de 54 cm. 
‐ Sara mesura un pam menys que Marc. 
‐ Lluc mesura 9 pams i mig. 

 

5.- EL PROBLEMA DE LA CABRA  
 

Una cabra C està pasturant lligada per una corda al punt A. La línia BAGDA 
representa una tanca. Ombreja la zona per la que la cabra por pasturar. 
Quina és l’àrea d’aquesta zona? 

 
 

 
 

 
6.- RAÏM 
 

Una xiqueta s’hamenjat 100 grans de raïm en 5 dies, de forma que cada dia 
menjava 6 grans de rïm més que el dia anterior. Quants grans de raïm es va 
menjar el primer dia?  
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7.-PIRÀMIDE NUMÈRICA 
 

Amb l’ajuda dels números que apareixen cal acabar d’omplir totes les 
caselles de la piràmide. El procés de construcció és que cada casella s’obté a 
partir de la suma de les dues caselles inferiors. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.- ÀREA 
 

Calculeu l’àrea de la superfície ratllada sabent que L=4 cm. 
 

 

 
 
 

9.- MÚLTIPLES 
 

Quin és el número natural de 4 cifres diferents, el major possible, acabat 
en 5 i múltiple de 9? 
 

I el més xicotet? 
 

36  2   

   42 

 63  

 183 
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10.- AHIR VAIG JUGAR UNA PARTIDA DE CARTES 
 

Ahir vaig jugar a les cartes i vaig guanyar o perdre diners. Ho haureu 
d’averiguar amb les pistes que vos done: 
 

‐ Els meus guanys o pèrdues s’obtenen sumant 7 números. 
‐ Cada número i el seu simètric respecte del centre sumen 9. 
‐ El segon número és el 1er. Menys 1, i el 3er és el 2on menys 1 
‐ El producte del 1er. pel 3er. És igual a 24. 
‐ El 4rt. És igual a la suma del 2on i del 3er. 

 

Ja ho sabeu? 
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PROVA DE CAMP 

 
 
 
 
 

ESTACIÓ 1.- CAMÍ DOS MOLINS  
 

1.- TRENCACLOSQUES DE COLORS 
 

 
                       

Si el costat del pentàgon mesura 1 metre, determina la superfície que ocupa 
cadascuna de les peces. Vos ajudarà saber que el triangle 6 és rectangle, i 
que els triangles 5 i 7 són semblants. 

 
ESTACIÓ 2.- PONT DEL CLARET 

 

2.- QUIN ÉS EL PENDENT? 
 

Per a passar la via utilitzem el pont del Claret. Es tracta d’una rampa que té 
una part per a vehicles i altra per als peatons. Si suposem que el pendent de 
la rampa és constant, determineu quin és eixe pendent. El podeu calcular al 
final de la rampa quan desemboca en l’avinguda d‘Ausias March. 
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ESTACIÓ 3.- AVDA. AUSIAS MARCH, 2 
 
3.- EL MOSAIC 

 
Observeu el mosaic que cobreix l’entrada de la finca. Es tracta de taulells 
quadrats que tenen un dibuix al seu interior, i que en col·locar-los d’una 
determinada manera, semblen formar cercles. 
 

a) Determina per a cada taulell les línies de simetria. 
b) Quin serà el motiu mínim a partir del qual es pot generar tot el mosaic? 
c) Els cercles aparents que es construeixen en el mosaic determinen un espai 

entre ells cada quatre taulells. Calcula la superfície d’eixe espai.  
        

  
 

ESTACIÓ 4.- L’ESTACIÓ DEL TREN 
 

4.- MONUMENT A LA MASSACRE DE LA GUERA CIVIL  
 

Abans d’entrar a l’estació del tren hi ha un monument de ferro que té una 
forma molt particular. Es tracta de dos políedres que estan en contacte per 
una de les cares. Totes les cares de cada figura són polígons. 
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Segurament no podreu calcular l’altura del monument: són 316 cm. i la 
distància de la línia vertical del punt més alt al peu de la figura és de 211 
cm. Amb aquesta informació i prenent les mesures que vos falten, calculeu 
la superfície de cada figura. 

 
ESTACIÓ 5.- AJUNTAMENT DE XÀTIVA 
 
5.- EL PROBLEMA DE LES TRES PORTES 
 

Observeu la façana de l’Ajuntament de Xàtiva.  
 

Es tracta de tres portes exactament iguals. Voleu entrar els quatre que 
formeu l’equip a l’Ajuntament, de manera que cadascun de vosaltres elegiu 
aleatòriament una porta de les tres per a entrar. 

 
a) Si seguiu aquest procediment, de quantes maneres possibles podeu 

entrar a l’Ajuntament? 
 

b) Quina és la probabilitat de que els quatre entreu per la mateixa porta? 
 

c) Quina és la probabilitat de que dos entreu per una porta, els altres dos 
per una altra i per la que quede no entre ningú? 

 

 
 
 
 
 

 
 

A B C 
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ELS NOSTRES LECTORS 
 
Incloem a continuació una carta rebuda en la nostra redacció, escrita per una 
estudiant participant en la Fase Nacional de les Olimpiades. Per suposat, us 
animem a participar enviant postres col.laboracions a la nostra revista. Podeu 
dirigir-les a 
 
SEMCV "AL-KHWARIZMI" 
APARTADO 22.045 
46071-VALENCA 
 
TAMBÉ POTS ENVIAR UN MISSATGE AL CORREU ELECTRÒNIC: 
 

olimpiadavalencia@semcv.org 
 

OLIMPIADA MATEMÁTICA NACIONAL VIGO 2011 
 
 
Estos cinco días he estado en Galicia en la 

Olimpiada Matemática Nacional, pero llegar allí no 
ha sido fácil, antes se tiene que pasar por unas 
cuantas fases e ir clasificándote en las distintas 
pruebas. 

Cuando la gente oye decir “matemáticas” 
piensa “uf que rollo”, pero esta experiencia ha sido 
una experiencia en la que hemos conocido a gente 
de toda España y nos lo hemos pasado muy bien. 

Los tres alumnos clasificados en la fase 
autonómica de Valencia nos reunimos el día 26 de junio en el aeropuerto desde 
donde cogimos un avión hasta la Coruña y después de comer, un tren hasta Vigo. 
Al llegar allí estábamos muy nerviosos porque no conocíamos a nadie y no 
sabíamos con quien íbamos a dormir, pero después de darnos las habitaciones y 
de hacernos la cama, bajamos al jardín donde estaban todos y enseguida hicimos 
amigos. 

Luego fuimos al salón de actos donde nos explicaron el programa y nos 
entregaron las credenciales, más tarde fuimos a cenar y nos pusimos las chicas a 
un lado del comedor y los chicos al otro. Éramos 20 chicas y 41 chicos de toda 
España, y lo gracioso era que cada uno tenía un acento diferente. 

Después de cenar volvimos al salón de actos donde habían contratado a un 
mago, que se pasó todo el rato gastándonos bromas y haciendo trucos de magia, 
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era uno de éstos que cuando iba a sacar un voluntario te morías de miedo por si 
te sacaba a ti. 

Cada uno se fue a dormir con sus respectivos compañeros de habitación, las 
habitaciones eran de 3 o 4 personas y eran muy amplias y cómodas. Tenían 
terraza, aunque allí nos prohibieron salir, y mesas con sillas. 

Al día siguiente nos levantamos sobre las 8 y tras desayunar cogimos los 
autobuses y nos fuimos a la Universidad de Vigo para hacer la prueba individual 
en la que durante 2 horas teníamos que tratar de resolver 5 problemas muy 
complicados. Poco antes de esta prueba vino la televisión Gallega y entrevistó a 
algunos participantes. 

Al terminar la prueba y después de comparar resultados hicimos una visita 
guiada por la Universidad y por fin fuimos a comer. Aquí ya nos sentamos más 
mezclados. Luego visitamos la ciudad de Vigo en la que hicimos la prueba por 
equipos. Esta prueba consistía en que nos ponían por equipos de 6 personas de 
diferentes comunidades autónomas y nos daban un cuaderno con cuestiones que 
teníamos que ir resolviendo por la ciudad. También contaba el tiempo que 
tardábamos en hacerlo. Al terminar cogimos el autobús y volvimos al centro 
residencial donde cenamos y luego vino un “cuenta cuentos” a contarnos historias. 
Cuando éste terminó, muertos de sueño, nos fuimos a las habitaciones. 

El martes, después de desayunar, fuimos a Santiago de Compostela. Nos 
hicieron otra visita guiada en la que visitamos entre otras cosas la Catedral.  
Después fuimos a comer, cosa que nos alegró mucho porque fuera hacía bastante 
frío y mas tarde dimos un paseo matemático. 
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Regresamos a Vigo y nos dieron las soluciones de la prueba individual del día 
anterior. Después de que algunos grupos entregasen fotos para el concurso de 
fotografía, cenamos y fuimos a dormir, ya que al día siguiente tocó madrugar 
mucho!  

Por la mañana todos nos levantamos sobre las 5:45 de la mañana, ya que 
teníamos que desayunar a las 6:30 para que a las 7 estuviésemos saliendo hacia el 
puerto de Vigo. Creo que ese día fue el que mas frío pasamos ya que era muy 
temprano. Visitamos la lonja y luego fuimos a almorzar. 

Después cogimos el barco que nos llevó a las Islas Cíes y una vez allí tuvimos 
que subir al faro. Por fin, al bajar de allí nos dejaron ir a la playa en la que no 
todos se bañaron debido a lo fría que estaba el agua. Al regresar al centro 
residencial nos pusieron el vídeo que una profesora había hecho recogiendo con 
fotografías y música los buenos momentos que habíamos pasado allí. 

Fuimos a cenar y a la hora de dormir, decidimos que como era el último día 
que íbamos a pasar juntos, debíamos quedarnos más rato despiertos y eso 
hicimos hasta que los profesores nos pillaron, pero como nos habíamos portado 
muy bien decidieron dejarnos un rato mas en la sala de la TV, donde nos pusimos 
a contar historias de miedo.  Nos fuimos a la cama y como teníamos mucho sueño 
nos dormimos enseguida. 

Al día siguiente estábamos todos muy tristes conscientes de que era el 
último día. Cogimos el autobús y nos dirigimos al parque de Castrelos donde era la 
entrega de premios y después de mucha emoción anunciaron al grupo ganador del 
concurso de fotografía, el grupo ganador de la prueba por equipos y por fin a los 
4 ganadores de la prueba individual, entre los que había un chico de Valencia. 
Todos nos alegramos mucho y después de pasar los últimos momentos juntos nos 
tuvimos que despedir. 

La mayoría de los alumnos se iban en ese momento, pero algunas 
Comunidades que cogíamos el vuelo mas tarde, fuimos a comer juntos y después 
al cine. Finalmente los participantes de Cataluña, Andorra, Castilla la Mancha y 
Valencia, acudimos juntos al aeropuerto y después de los retrasos de los aviones 
a Valencia y a Cataluña nos despedimos y cada uno cogió su avión. Al llegar a 
Valencia los 3 participantes valencianos nos tuvimos que despedir prometiendo 
volver a vernos. 

Ha sido una experiencia inolvidable e irrepetible en la que todos disfrutamos 
mucho. A todos los que tengáis la edad requerida, os aconsejo que os apuntéis a 
la Olimpiada Matemática ya que no es necesario llegar a la nacional para conocer 
gente y pasarlo bien. 
 

Mar Císcar Monsalvatje 
Col·legi Paidos 

Dènia 
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL C (TERCER CICLE PRIMÀRIA) 
 

PROVA INDIVIDUAL 
 
1.- L’OMBRA 
 

1. Emprant l’àrea del triangle. Tenim tres triangles d’altura comú 6m i la suma 

de les seues bases es 16m. Per tant l’àrea és igual a 16 6
2
 = 48m 

2. Dividint el rectangle adequadament trobem la següent figura: 
 

 
 

Es pot comprovar com cadascun dels rectangles tenen la meitat de la 
superfície ombrejada i per tant l’àrea ombrejada total es correspon amb la 

meitat de la superfície del rectangle  16 6
2
 = 48m 

2.- EMPAQUETANT ELES 
 

Solució:  Construirem una figura el mes compacta possible aprofitant que 
tots els angles de la L són rectes formant pràcticament un quadrat de 
costat 40 cm. El perímetre és de: 40 + 40 + 30 + 30 + 10 + 10 = 160 cm  
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3.- EL CAS ÉS ARRIBAR 
 

Solució:    
 

5 jugadors x 40 minuts = 200 minuts a repartir entre els 8 jugadors.   
200:8= 25 minuts 

 

4.- ELS BLOCS 
 

Solució:    
 

Es poden plantejar diferents mètodes per a solucionar el problema. 
Descartem l’aplicació de la combinatòria ja que encara no és coneguda pels 
estudiantes d’aquest nivell. 
 
MÉTODE 1.         

 Longituds obtingudes amb els blocs de 1cm:  1, 2, 3, 4 
 Longituds obtingudes amb la resta de blocs: 5, 10, 15; 25, 30, 35, 

40; 50, 55, 60, 65; 75, 80, 85, 90. 
 A cadascuna de les 15 llargàries del punt anterior es poden 

afegir les 4 llargàries obtingudes amb les peces de 1cm. 
 TOTAL: 4 + 15 + 60 = 79 possibilitats 

5.- EL PES CORRECTE 
 

Solució:   3 tasses 
 

6.- LA FUGA 
 

Solució:    
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL C (TERCER CICLE PRIMÀRIA) 
 

PROVA DE VELOCITAT 

 
1.- EL PES D’UN QUADRAT 
 

Solució:  7Kg 
 

2.- UN PROBLEMA DE XIFRES 
 

Solució:  1  +  1  +  1 1  +  1 1  =  24  
 

3.- FALTEN NÚMEROS 
 

Solució: 
 

    4 1 5 
   X 3 8 2 
    8 3 0 
  3 3 2 0  

 1 2 4 5   
 1 5 8 5 3 0 

 

4.- CONSECUTIUS 
 

Solució: 237 X 238 = 56 406 
 

5.- CREU NUMÈRICA 
 

Solució: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  2   

  5   

3 4 1 7 8 

  6   

  9   
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6.- POLÍGONS ESTRANYS 
 

Solució: 
 

1.- 7 cm2 
2.- 4 cm2 
3.- 8,5 cm2 

 

7.-NAIXEMENTS 
 

Solució: 
 

Per aproximacions: si fos 1990 tindria 8 anys, 1980 sumen 18 i l’any 1998 
tindria 18 anys. 

 

8.-CADA FRUITA ÉS UN NÚMERO 
 

Solució: ?=25 
 

  7 7 7 7 28 

7 7 8 8 30 

8 2 3 7 20 

3 3 2 8 16 

25 19 20 30  

 
 
 
 
 
 
 

9.- MULTIPLICANT NOMBRES 
 

Solució 
 

Els nombres  estant formats per 2 i 5, però no pot haver  els dos a la 
vegada, per tant serà 24=16 y 54=625. 

 

10.- BOLETES 
 

Solució: 
 

5 boletes pesaran 20 grams, per tant una boleta pesarà 4 grams.30 boletes 
pesaran 120 grams. Per tant la caixa pesa 10 grams.   
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL C (TERCER CICLE PRIMÀRIA) 
 

PROVA DE CAMP 

 
1.- ELS BARROTS 

 

Observem què un tros de la tanca què envolta l’edifici de l’Universitat està 
format per 51 varetes verticals de ferro, i cada vareta vertical està 
composta per 6 troços, 4 de 30 cm i dos de 15 cm; en total, 5x30=150 cm. 
Com són 51 varetes, això fa un total de 51x150=7650 cm.  A més, hi ha 5 
varetes horitzontals de 251 cm cadascuna; en total 5x251=1255 cm. Per 
tant, la longitud total si posem totes les varetes finetes en linia recta serà: 
7650+1255=8905 cm= 89,05 m. 
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2.- LA BARANA 
 

a) DE PUJADA 

 

Amb una cinta métrica envoltem el cilindre i mesurem la seua longitud, 
resultant ser de 45 cm. Tenint en compte què L=2πr, tindrem què 45=2πr. 

Per tant, cm  r 16,7
2
45




 

a) DE BAIXADA 

 

Cada panell consta d’una quantitat de quadrets igual a 6X, ja què te 6 
quadrets en vertical i X quadrets en horitzontal. El nombre X varia de panell 
a panell, segons la següent taula: 
 

X 18 19 21 22 25 27 28

Freq. 1 1 7 5 2 4 2 
 

Per tant, hi ha en total 508 quadrets en horitzontal entre tots els panells. 
És a dir, el nombre total de quadrets entre tots els panells és 6x508=3048 
 

b) Per a calcular el nombre de divisors què té el número 3048 de quadrets 
obtingut, el descomposem en factors primers 1273  32 . El núm. 
de divisors és 4x2x2=16. Els divisors són

: 
:  

3048

3048 1524, 1016,762,508,381,254,24,127, 12,  6, 3, 2, 1, ,8,4 . 
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3.- EL PATI 
 

Els dos triangles centrals de la porta formen un quadrat de 71 cm de costat. 
Per tant, cada subdivisió del costat és de 71/6=11.833333... cm. Aleshores: 

L’àrea del triangle més xicotet és 2
1 cm  S 01,70

72
5041

6
71

2
1 2







  

La base i l’altura del segon triangle són el doble que les del primer, per tant, 
la seua àrea és 4 vegades l’àrea del xicotet: . 2cm xS 04,28001,7042 

 
La base i l’altura del tercer triangle són el triple què les del primer, per 
tant, la seua àrea és 9 vegades l’àrea del xicotet: . 2cm xS 09,63001,7093 

 
La base i l’altura del quart triangle són 4 vegades les del primer, per tant, la 
seua àrea és 16 vegades l’àrea del xicotet: . 2cm xS 16,112001,70164 

 
La base i l’altura del quint triangle són 5 vegades les del primer, per tant, la 
seua àrea és 25 vegades l’àrea del xicotet: . 2cm xS 25,175001,70255 

 
La base i l’altura del sext triangle són 6 vegades les del primer, per tant, la 
seua àrea és 36 vegades l’àrea del xicotet: . Esta 
àrea es pot calcular directament a partir del costat del quadrat: 
71x71/2=2520,5 cm2. La part decimal no coincideix, degut a què no hem 
considerat en els càlculs només què dos decimals. 

2cm xS 36,252001,70366 
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4.- LA PORTA, ELS HORARIS I LA BÚSTIA 
 

a) LA PORTA. 
 

Mesurem l’amplària de la porta (=diàmetre de l’arc) i el resultat és 113 
cm. Per tant, el radi és r=56,5 cm. Per tant, la longitud de l’arc és: 

 cm xr 41,1775,5614,3 

 
b) L’HORARI. 
 

 Pep agafa el tren a les 19:53 h i arriba a Xàtiva a les 20:43 h. 
   El viatge durarà 20:43 – 19:53 = 50 min. 
 

 Els amics hauràn d’agafar el tren: amic d´Almussafes a les 20:14 h i 
l´amic d´Alzira a les 20:25 h 

 

 El preu dels bitllets serà de: Pep són cinc zones: 3,60 € ; l´amic 
d´Almussafes són quatre zones: 3,05 € i l’amic d´Alzira són dues 
zones: 1,60 € 

            
Total del preu dels bitllets= 3,60 + 3,05 + 1,60 = 8,25 €. 

 
c) LA BÙSTIA. 
 

Mesurem l’altura del cilindre i la longitud de la seua circumferència 
corresponent, obtenint: h=103 cm i L=160 cm. Aleshores, 

cm rr 46,25
2
1601602 


 . Per tant, el volum del cilindre és:  

 33 m cm hrV 2,0596,20964410346,2514,3 22  
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5.- LA TANCA 
 

Amb una cinta mètrica hem mesurat els quatre costats del jardí i hem 
obtingut els següents resultats: 

 
Per tant, la tanca està formada per quatre rectangles d’altura 50 cm = 0,5 
m i les seues bases són, respectivament, 4,16 m, 35,80 m, 11,37 m i 36,70 m. 
Per tant, l’àrea total de la tanca és: 
 

  2m 015,4403,885,070,3637,1180,3516,45,0   
 
Per tant, el preu de la tanca és: 5x44,015=220,075=220,08 euros. 
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL A (PRIMER CICLE ESO) 
 

PROVA INDIVIDUAL 
 

1.-  EL PREU DE LES BICICLETES 
 

Solució: Ha perdut diners. 

192€ és el 120% del preu de compra d'una de les bicicletes, per tant el preu 
original era 160€. 

Igualment, 192 és el 80% del preu de compra de l'altra bici i això vol dir que 
el seu preu original era 240 €.  

Per tant, el preu total de compra va ser 240 + 160 =400€ i el el preu total 
de venda 2x192 = 384 €. 

Ha perdut 400-384 = 16€. 
 

2.- LES VACANCES DEL DIRECTOR  
 

Solució: 
 

Clar Clar Clar Clar Clar Clar Plou Plou Plou 

Plou Plou Plou Plou Clar Clar Clar Clar Clar 
 

Sent indiferent l'ordre de dies el total és 9. 
 
3.- NÚMEROS EN TIRERETA 
 

S’han format grups. El primer grup és l’1, el segon grup són l’1, 2 següents, i 
en general k - èssim grup és el grup 1, 2, ... , k. El k - èssim grup aporta k 
nombres a la llista pel que al final del grup k hi ha 1 + 2 + 3 + ...  + k  =  k (k + 
1)/2 nombres. Busquem el grup que acaba abans o igual de la posicion 2011. 
És a dir, busquem k tal que k(k + 1)/2 < 2011 (és menor o igual) i és facil 
trobar a  mà trobar que és 63. Llavors concloem que al final del grup 63 
s’han escrit 1954 nombres. Per escriure falta 2011 - 1954 = 58 nombres i 
com eixos es compten a partir del grup 64 que inicia en 1 la posicion 58 la té 
el numero 58. És a dir, el nombre en la posició 2011 és el 58. 
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4.- LES CARES DELS CUBS 

 
La resposta és 129 cares. 
 

Els quatre cubs en els extrems, pintats de gris tenen 3 cares visibles. En 
una piràmide amb 10 nivells, hi hauria 19 cubs d’estos, per la qual cosa 
comptabilitzaríem 57 cares entre estos cubs. Els cubs restants, tenen una 
cara visible. En el tercer nivell hi ha dos d’estos cubs. En el quart nivell hi ha 
quatre. En el quint nivell hi haurà sis i així successivament fins el nivell 10 en 
el que hi haurà 16 d’estos cubs. Esta suma ens dóna com resultat 2 + 4 + 6 + 
8 + ... 16 = 2 x ( 1 + 2 + 3 + ... + 8) = 8 x 9 = 72 cubs i per tant 72 cares 
visibles. En total hi hauria 57 + 72 = 129 cares. 
 

 

 
 
 

5.- ELS MISTOS  
 

El problema cal resoldre-ho començant pel final. Partirem de que, fetes 
totes les mudances corresponents, els muntonets tenen un nombre igual de 
mistos. Ja que en eixos canvis el nombre total de mistos no ha canviat, ha 
quedat invariable (48), a l’acabar totes les mudances va resultar haver-hi en 
cada muntó 16 mistos. Així, perquè, a l’acabar tenim: 
 

   muntó I   muntó II  muntó III 
      16      16       16 

 

Immediatament abans d’açò, s’havien afegit al primer muntó de mistos tants 
mistos com hi havia en ell; en altres paraules, el nombre de mistos d’este 
muntó s’havia duplicat. Açò vol dir que abans de fer l’últim canvi, en el 
primer muntó no hi havia 16 mistos, sinó 8. En el tercer, del qual llevem 8 
mistos hi havia, abans de fer esta operació. 16+8 = 24 mistos. Els mistos 
estan ara distribuïts pels muntons així: 
 

   muntó I   muntó II   muntó III 
       8       16       24 
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Seguim, van ser passades des del segon muntó al tercer tants mistos com hi 
havia en este: és a dir, que el número 24 és el doble dels mistos existents 
en el muntó tercer abans d’este canvi. D’ací deduïm la distribució dels 
mistos després de la primera mutació: 
 

   muntó I   muntó II   muntó III 
        8             16+12=28        12 
 

És fàcil donar-se compte que abans de fer el primer canvi (és a dir, abans 
de passar del primer muntó al segon tants mistos com hi havia en este), la 
distribució dels mistos era la següent: 
 

   muntó I   muntó II   muntó III 
      22       14       12 

 

Este era el nombre de mistos que hi havia al principi en cada un dels 
muntons. 

 

 
 
6.- ELS ANGLES DEL TRIANGLE 

 

Solució: 

Com AB = BC aleshores BAC = ACB = y 
Pel mateix motiu com BD = BE es dedueix que els angles BDE = DEB = z 
L'angle DEC = 180 - z i com els tres angles del triangle DEC sumen 180 , 
tenim que  
x + y + 180 - z = 180 , d'on es dedueix z = x + y 
L'angle ADB = 180 - z - x i els tres angles del triangle ADB cumplen 
igualment y + 40 + 180 - z - x = 180 ; y + 40 = z + x ; substituint z = x + y 
obtenim 2x = 40 i per tant x = 20º.  
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL A (PRIMER CICLE ESO) 
 

PROVA DE VELOCITAT 
 
1.- NOMBRES 
 

Solució: 
 

412-365=47 
 

2.- ELS ATLETES 
 

Solució: 
 

L’ordre serà: Luisa 
Rosa 
Tina 
Carmen 
Amaya 

 

3.- SALT DE NOMBRES  
 

Solució: 
 

El nombre 76 el diu Joan. 
 

4.- BITLLET D’AUTOBUS  
 

Solució: 
 
m-n 

 
 

5.- ARRELS 
 

Solució: 
 

El valor de x=144 
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6.- BOLES 

 

Solució: 
 

Es comparen 9 boles amb unes altres 9 boles, i les altres es queden fora. De 
les 9 que pesen diferents es fan muntons de 3 i es tornen a comparar, de 
l’últim montó de tres es separen i es comparen una amb l’altra. 
 

 
 

7.- ÀREES  
 

Solució: 
 

Base final=base inicial -4% =12- 0,04· 12=11,52 cm. 
Altura final=altura inicial + 5% altura inicial=3 + 0,05·3= 3,15 cm 

 

%100
36

36288,36


 =0,8.  Aumentá l’àrea en un 0,8% 
 
 

8.- SUMA LLARGA  
 

Solució: 
 

888+88+8+8+8=1000 
 

888888888   
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9.- UNA PEÇA ANTIGA  
 

Solució: 
 

Siguen a,b,c les mesures dels tres costats del paral.lepiped. 
 

El seu volum serà a.b.c. 
Sabem que a.b=96, a.c=72, b.c=48.  
Aleshores   (a.b)·( a.c) ·( b.c)= 96·72·48, emprant la descomposició factorial 
de 96=25·3, 72= 23·32, 48=24·3a2·b2·c2=(a·b·c)2=212·34 i l’arrel 
cuadrada serà  a·b·c=26·32=576 cm3 
 

També o podem resoldre tenint en compte que: a=96/b 
c=48/b, per tant, 96/b · 48/b = 72, o siga, b2=64 i per tant b=8. 
Així tindrem que a=12 i c=6. Aleshores, a·b·c=12·8·6=576 cm3. 

 
 
 

10.- LES DATES 
 

Solució: 
 

Va ocòrrer 10 vegades l’any 2010. 
 
02.01.2010  11.01.2010  20.01.2010  01.02.2010 
10.02.2010  02.10.2010  11.10.2010  20.10.2010 
01.11.2010     10.11.2010 

 
 

 
 
 
 
 
 

SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL A (PRIMER CICLE ESO) 
 

PROVA DE CAMP 
 
1.- TRIANGLES A LA PORTA 
 

a) En total hi ha 123 triangles:   
 

b) Perímetre del triangle gran, és un triangle isòsceles: 
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La meitat de la base b/2 = 2,90 m  b = 5,8   i l’altura:  h = 1,86 m 
Aplicant el teorema de Pitàgores: 
Un dels costats iguals mesura: 22 86,19,2  = 3,45m 
Aleshores: El perímetre és igual a 5,8 + 3,45 x 2 = 12,7 m 

 

c) L’àrea del triangle més menut té per dades: b= h = 7 cm 
Aleshores A= (7 x 7)/2 = 24,5 cm2 

 
2.- ELS TRENS 
 

La distància entre els fanals és de 12,50 m. Com que hi ha en tot el pont 5 
fanals, la distància total que ha de recórrer el ciclista o el vianant és de 
50m (és a dir, quatre vegades la distància entre fanals). 

Freqüència de pas Xàtiva - Alzira 

Hem d’esbrinar primer t1. Per esbrinar t1 necessitem saber quant de temps 
tarda el ciclista a recòrrer els 50 metres. 

Si vciclista=5.555 m/s -> t1=e/ vciclista =50/5.555=9 segons 

Com diu que la freqüència de pas és 60 vegades eixa quantitat: 60*9=540 
segons, o el que és el mateix, 9 minuts. 

Freqüència de pas Xàtiva - València 

Hem d’esbrinar primer t2. Per esbrinar t2 necessitem saber quant de temps 
tarda el vianant a recòrrer els 50 metres. 

Si vvianant=0.833 m/s -> t2=e/ vvianant =50/0.833=60 segons= 1 minut 

La freqüència de pas és 16 vegades eixa quantitat, o el que és el mateix, 16 
minuts. Ara només queda calcular el mcm(9,16)=144 minuts -> 2 hores i 24 
minuts. Per tant, els dos trens es tornaran a trobar a les 17:24. 

 
 
 
3.- BALCONS CIRCULARS 

 

a) La base de cada rectangle està formada per 2 rajoles amb una amplària 
de 25 cm cadascuna, per tant la base del rectangle és de 50 cm.  
 

Cada balcó està format per 20 rectangles. Aleshores, la longitud del 
sector circular és de 20 x 50 cm = 1000 cm = 10 m 

Com el sector circular és de 36º, correspon a 1/10 part de la 
circumferència: 
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10
10

2
10


rL     1002 r  r = 15’92 m 

 
b) Si són necessaris 20 rectangles per a 36º, per a tancar la circumferència 

seran necessaris 20 x 10 = 200 rectangles. 
L’àrea de la figura resultant serà 200 x àrea d’un rectangle. 
L’altura de cada rectangle està formada per 27 rajoles de 6 cm, 
aleshores l’altura dels rectangles és de 162 cm. 
Àrea d’un rectangle: 162 x 50 = 8100 cm2 
Superfície total: 200 x 8100 = 1.620.000 cm2 = 162 m2  

 
4.- INSCRIPCIONS A L’ESTACIÓ 
 

a)  La regió marcada en la foto és un trapezi, amb mesures: b= 63 cm; B = 
122 cm ; h = 179 cm. L’àrea d’un trapezi es pot calcular directament: 

 

Trapezi: A=(B+b)*h/2=(122+63)*179/2=16557. 5 cm2=1.656 m2 
També es pot calcular l’àrea descomposant la figura en dues més 
senzilles: un rectangle i un triangle: 
Rectangle: A=bxB=63x179=11277 cm2 
Triangle: A=hx(B-b)/2=179x(122-63)/2=5280.3 cm2 
Sumem les àrees: 11277+5280.3=16557.5 cm2=1.656 m2 

 

b) Anem a escriure els 3 números a què es referix l’enunciat: 
1130 + 1202 + 1939 = 4271 
 

4271 és un nombre primer, i són necessàries 18 divisions per tal de poder 
assegurar-ho amb certesa. Recordeu que cal anar dividint aquest número 
entre tots els nombres primers fins arribar a l’arrel de 4271=65. Cal 
emprar, aleshores, el sedàs d’Eratostenes per saber quans nombres 
primers hi ha entre l’1 i el 65. 

 
5.- AL PARC 

a) Mesurant els arbres en l’ordre que indica l’enunciat, les dades que 
obtenim són les següents: 87cm, 89 cm, 68 cm, 306 cm, 97 cm, 182 cm, 
144 cm, 149 cm, 207 cm, 147 cm, 217 cm i 175 cm. 

 
b) La mitjana de grossària és:  

 

cm67,155
12

87896817521714720714914418297306
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c.1) Només cal substituir el valor màxim obtingut en l’apartat a en l‘equació 
donada: 

 
c.2) Només cal substituir el valor mínim obtingut en l’apartat a en l‘equació 

donada: 

 
c.3) Només cal substituir el valor obtingut en l’apartat b en l‘equació 

donada: 

 
 

d) Obtenim primer la funció inversa: 
 

 
I substituïm N per 320 anys, obtenint: 
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL B (SEGON CICLE ESO) 
 

PROVA INDIVIDUAL 
 
1.-  SUMANT I RESTANS QUADRATS 
 

Solució: 
 

Si realitzem les diferències parcial tenim: 
(20112- 20102) = (2011 + 2010)(2011 – 2010) = 4021 
(20092 – 20082) = (2009+2008)(2009-2008) = 2017 
…… .... 
 

32 – 22 = (3+2) (3-2)=5 
1 = 1 
La suma es el mateix que calcular la suma dels nombres: 
4021 +  4017+……+ 5+ 1 
En total hi ha 1006 sumands  que formen una progressió aritmètica de 
primer terme 4021 i de diferència -4. 
El terme general de la progressió és :  an = 4021 +(n-1) (-4) 
Resolent  l’equació  4021 +(n-1) (-4) = 1  , resulta que  n= 1006. 
Aplicant la fórmula de la suma dels termes d’una progressió aritmètica la 
suma  és: 

 
 

2.-L’ESTANY GELAT 
 

Solució  
 

Si tracem les paral·leles als costats per el punt P, tindrem:  
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Aplicant el teorema de Pitàgores tenim les següents igualtats: 
 

(1) y2 + t2 = a2 
(2) z2 + t2 = b2 
(3) z2 + r2 = c2 
(4) y2 + r2 = x2 

 

Si restem (1) i (2) tenim: (5)   y2 – z2 = a2 – b2 
Si sumem (5) i (3) obtenim: )  y2 + r2 = a2 – b2+ c2 
Si ho comparem  amb(4) tenim: x2 = a2 – b2 + c2. 
I per tant :  

 

3.- EN UN PAIS IMAGINARI 
 

Solució: 
 

Els casos desfavorables són : 25 
Els casos possibles són:  25+16 +16 
Per tant els casos favorables són : 25+16+16-25 = 32. 

La probabilitat de salvar-se serà : 
57
32

161625
32




 

 
4.- EL DNI A TORRELANDIA 
 

Solució: 
 

El nombre del DNI és : 381.654. 729 
 

 
 

5.- CINC AMIGUES 
 

Solució: 
 
 AMIGA 1 AMIGA 2 AMIGA 3 AMIGA 4 AMIGA-5 
Color vestit Groc Blau Roig Verd Blanc 
Comunitat Catalana Gallega Basca Andalusa Manxega 
Beguda Aigua Te Llet Café Cervesa 
Rellotge Swatch Lotus Omega Cartier Calvin Klein 
Botiga Zara Berska Sfera Stradivarius H&M 
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6.- ENVIANT CURRICULUMS 
 

Solució: 
 

Nombre de preguntes que tenia cada un dels qüestionaris: x 
Qüestions encertades del primer qüestionari: (x-12) 
Qüestions encertades del segon  qüestionari: 4x/5 
Total de qüestions encertades 0,75 · 2x =1,5 x 
Es  planteja la següent equació: 

x5,1
5
x412x   

Resolent  l’ equació resulta x = 40 qüestions  té cada qüestionari. 
 

 
 

 
 
 

SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL B (SEGON CICLE ESO) 
 

PROVA DE VELOCITAT 
 
 

1.- LA BARALLA 
 

Solució: 
 

Tenim dos casos possibles:  
 

a) Els dos reben la carta del mateix color 
 

b) Cadascú rep la carta de un color diferent 
 

Per a guanyar sempre Jaume i Miquel, suposem que Jaume diu el color de la 
carta que rep i Miquel sempre diu el color contrari de la carta que rep.  
 

Si els dos reben la carta del mateix color, aleshores Miquel estaria en una 
errada. Mentre que si els dos reben cartes del color diferent, aleshores 
seria Jaume qui comet l’errada. 

 
2.- QUIN SÓN ELS NOMBRES?  

 
Solució: 
 

Les que tenen mínims són: 2459 – 0361 – 87 = 2011 
Les que tenen màxims són: 9632 – 7581 – 40 = 2011 
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3.- MISSATGE CIFRAT  
 

Solució:  EL CONEIXEMENT ET FARA LLIURE 
 

4.- MESURANT  
 

Solució: 
 

La pista que hem de prendre com a inici per a la resolució del problema és 
aquella que diu: “amb un pam de Marta podem mesurar, de manera exacta, 
una llapissera de 18 cm de longitud, i una corda de 54 cm.” Aquesta pista, 
junt amb la dada que diu que “un pam de Marta medix entre 10 i 20 cm.” 
podem deduir ràpidament que cada pam de Marta medix 18 cm. Per tant: 
‐ Lluc medix 9 pams i mig: 9.5*18=171 cm 
‐ Blanca medix 5 centímetres menys que Lluc:  166 cm 

Amb: 
‐ L’alçada de Lluc és la mitjana aritmètica de les alçades de Marc i Sara, 
‐ Marc i Sara medixen una quantitat exacta de pams. 
‐ Sara medix un pam menys que Marc. 
Trobem que Sara medix 9 pams i que Marc medix 10 pams, és a dir: 
‐ Sara medix 162 cm. 
‐ Marc medix 180 cm. 

Per tal de comprovar que el resultat és correcte, podem utilitzar l’última 
dada: 
‐ Marc és el més alt. 

 

5.- EL PROBLEMA DE LA CABRA  
 

Solució: 
 
Conforme es veu al dibuix, ens apareixen tres sectors circulars, cadascun 
amb radi diferent, però tots ocupen la tercera part de la circumferència. 
 
Aleshores, l’àrea demanada serà: 
 

2 2 23 2 1
3 3 3
  

  = 
14

3


  14,66 m2 
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6.- RAÏM 
 

Solució: 
 

     SUMA 
1er. Dia    x  x 
2on dia   x+6  2x+3 
3er dia   x+12  3x+18 
Quart dia  x+18  4x+36 
Cinqué dia  x+24  5x+60=100  Aleshores x=8 

 
 
7.-PIRÀMIDE NUMÈRICA 

 

Solució: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 36 41 2 18 24 

77 43 20 42 

62 63 120 

125 183 

308 
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8.- ÀREA 
 

Solució: 
 
AC= 9 cm. 
AB = 6 cm. 
 
Anirem calculant l’àrea de la superfície ratllada superior restant l’àrea de 
les dos circumferències a partir de les quals es genera: la de la 
semicircumferència gran menys la menuda. 
 

A1 = 
2 2·4,5 ·3 10,125 4,5 5,625 17,67

2 2
 

         cm2 

A2 = 
2·1,5 1,125 3,53

2


    cm2 

 
Per tant, l’àrea demanada valdrà: A1+A2 = 21,2 cm2 
 

9.- MÚLTIPLES 
 

Solució: 
 

Cal recordar que per als múltiples de 9 tenen la suma de les cifres un 
múltiple de 9. Per tant, la suma de les quatre cifres haurà de ser 27 (per 
ser la major suma les cifres diferents) . 
 

Si el número és mcdu, aleshores prenent u=5 i per a que siga el major, m=9. 
Per a que siga múltiple de 9, c+d=27-14=13, es a dir que la solució és 9765. 
 

Per al menor, el cas serà u=5, m=1  i c+d=9-6, i ens queda 1125 que no 
serveix per repetir-se el 1. Queda c+d=9-6=3, on c=0 i d=3, es a dir, 1035. 
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10.- AHIR VAIG JUGAR UNA PARTIDA DE CARTES 
 

Solució: 
 

Anem a identificar els set números per lletres: 
 

a b c d e F G 
a b c d 9-c 9-b 9-a 
a a-1 a-2 d 9-a+2 9-a+1 9-a 
a a-1 a-2 2a-3 9-a+2 9-a+1 9-a 

 
Sols caldrà obtindre a:    a(a-2)=24, per tant, a=6 o bé a=-4 
O siga, tenim dos casos: 
6, 5, 4, 9, 5, 4, 3 que sumen 36 
-4, -5, -6, -11, 15, 14, 13 que sumen 16. 
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SOLUCIONS 
 

PROBLEMES NIVELL B (SEGON CICLE ESO) 
 

PROVA DE CAMP 
 
 

1.- TRENCACLOSQUES DE COLORS 
 

Solució: 
 

Si el costat del pentàgon mesura 1 metre, aleshores qualsevol diagonal 
mesurarà Φ (el número d’or). Ho podem calcular també si considerem el 
triangle 5: es tracta d’un triangle isòsceles on els costats iguals mesuren 1 
m. i els angles són 108º (per ser l’angle intern del pentàgon) i els altres dos 
angles iguals mesuraran 36º. Aleshores, aplicant el teorema del sinus tenim: 

1 sin108º 1 51,618033989...
sin108º sin 36º sin 36º 2

l l 
      

 
 

Per tant, calcularem l’àrea del triangle 4 que será la mateixa que la dels 
triangles 1, 2 i 3. 
 

Calculem l’altura del triangle usant el teorema de Pitàgores: 

2 2 6 2 5 1 5 2 50,5 1,538841769...
4 4 2

h  
      

 
Aleshores, l’altura del triangle será: At1= 1,538841…/2 = 0,7694208845… 

 

Per a calcular l’àrea del triangle 5 calcularem primer la seua altura: 
2 2

2 2 41 ( / 2) 1 0,5877852522...
4 2

h  
      

 
Per tant, l’àrea del triangle 5 serà: 
 

AT5= Φ·0,58778/2 = 0,4755282582… 
 

Com els triangles 5 i 7 són semblants, aleshores es cumplirá que si x és la 
longitud dels costats iguals: 

1
1 x



 
Aleshores x=1/Φ 
 

Per tant, si calculem l’àrea del triangle 6 serà: 
 

AT6=(1·1/Φ)/2 = 0,3090169944… 
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Per tant, l’àrea del triangle 7 serà la del triangle 5 menys la del 6: 
 

AT7 = 0,4755282582 - 0,3090169944=0,1665112638 
 

En resum, les àrees buscades són: 
 

At1= At2= At3= At4= 0,7694208845… m2 

AT5= 0,4755282582… m2 

AT6= 0,3090169944… m2 

AT7 = 0,1665112638… m2 

 
2.- QUIN ÉS EL PENDENT? 
 

Solució: 
 

El que importa en la resolució de l’activitat és el procediment de mesura i 
els càlculs. Els que jo he fet permeten obtindre un pendent de: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tg  = 0.20/4= 0.05   per tant  = arc tg (0.05) = 2,8624 = 2º 51’ 45” 
 

3.- EL MOSAIC 
 

Solució: 
 

a) Cada taulell té sols una línia de simetría: la diagonal que he dibuixat en 
un taulell de la figura de dalt. 

b) El motiu mínim serà, per tant, una de les dos meitats del taulell. 
c) He posat en la figura de baix les dimensions de cada part. 

 

El que farem serà calcular làrea del quadrat de 27 cm de costat al que li 
llevarem l’àrea del quart de cercle, i después ho multiplicarem per 4. Així, 
l’àrea del quadrat que hi ha dins del taulell és 272 = 729 cm2 

 

L’àrea del quart del cercle será ·r2/4 = ·(22,6)2/4 = 401,15 cm2 
 

Per tant, l’àrea que hi ha en un taulell del tros 
Que hi ha entre el cercle i el quadrat serà 
729 – 401,15 = 327,85 cm2 
 

0,20 m. 

4 m.
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L’àrea buscada serà 327,85 · 4 = 1311,4 cm2 
 

 
 

4.- MONUMENT A LA MASSACRE DE LA GUERRA CIVIL  
 

Solució: 
 

Observa que la figura són tot rectangles, 
llevat de la cara lateral que hem dibuixat 
al costat i que anem a descomposar per a 
calcular l’àrea a troços. 
 
En primer lloc, el triangle dibuixat en 
blanc A1 que és rectangle, té de 
dimensions 62 un catet i calculem l’altre 
catet l: 
 

316 – 179 = 137 
l2 = 2112 + 1372 per tant l  251,58 cm 

 

Aleshores, A1 = (62 X 251,58) / 2 = 
251,58 cm2 
 

A2 = (226+179)X55/2 = 11137,5 cm2 
 
A3 = (67X226)/2 = 7571 cm2 
 
Total: A1+A2+A3 = 18960,08 cm2   Com hi ha dos cares iguals, aleshores 
calculem el doble, que serà: 37920,16 cm2 

13 cm.

27 cm.41 cm.

22,6 cm.

55 cm. 

179 cm.

62 cm. 

226 cm. 

A1 

A2 

A3 

91,5 cm. 

l

H3 

H1 

R1

R2
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 Per a calcular les àrees dels rectangles que ens falten, calcularem primer 
les longituds (o les mesurarem) de les hipotenuses dels triangles que ens 
falten A1 i A3 
 

(H1 )2 = 622 + l2 = 3844 + 63290 Aleshores, H1 = 259 cm 
 

(H3)2 = 672 + 2262 = 55565 Aleshores H3 = 235,72 cm 
 

Per tant, l’àrea del rectangle R1 serà 235,72 X 91,5 = 21568,59 cm2 
 

L’àrea del rectangle R2 serà 91,5 X 259 = 23698,5 cm2 
 

Si R3 és el rectangle que està perpendicular al terra, la seua àrea serà 179 
X 91,5 = 16378,5 cm2 
 

Per últim, si R4 és el rectangle que no es veu i que està en contacte amb R2 
i el triangle blanc, la seua àrea serà 91,5 X 251,58 = 23019,57 cm2 

 

Àrea Total = 37920,16 + 21568,59 + 23698,5 + 16378,5 + 23019,57 = 
122585 cm2 = 12,2585 m2 

 

5.- EL PROBLEMA DE LES TRES PORTES 
 

Solució: 
 

a) Si considerem que cada persona pot entrar per una de les tres portes 
aleatòriament, aleshores tindrem 3X3X3X3 = 81 maneres diferents. Si 
posem de forma ordenada en un vector de 4 components la lletra de la 
porta que entra cadascun, tenim que el número de maneres serà la de 
VR3,4 = 34=81 maneres. 

b) Casos favorables a que els quatre entren per la mateixa porta sols hi ha 
3, per tant la probabilitat serà 3/81 

c) Per a que dos entren per una porta i els altres dos per altra pot ser que 
siguen les portes A-B, A-C ó B-C. 

 

En el primer cas, si ho posem en forma de vector on cada component indica 
una persona determinada, la forma d’entrar podrà ser: 
A A B B   -   A B A B   -   A B B A   -   B B A A   -   B A B A   -   B A A B 
Que són 6 casos possibles diferents. Com tenim tres possibles combinacions 
de portes en quedarà un total de 18 casos possibles. Per tantn la 
probabilitat serà 18/81=2/9 
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CONTACTEU AMB NOSALTRES...!!! 
 
 

SI VOLS ENVIAR-NOS SOLUCIONS DE PROBLEMES OBERTS, 
PROPOSTES DE PROBLEMES O DE TEMES, COMENTARIS I 
SUGGERIMENTS...  POTS ENVIAR UNA CARTA A L’ADREÇA: 

 

SEMCV "AL-KHWARIZMI" 
PROBLEMA OBERT 
APARTAT 22.045 
46071-VALENCA 

 
 

TAMBÉ POTS ENVIAR UN MISSATGE AL CORREU ELECTRÒNIC: 
 

problemesolimpics@semcv.org 
 

ESPEREM LES VOSTRES COL.LABORACIONS!!! 
 
 

 
 
 
 

 

 

mailto:problemesolimpics@semcv.com


 
Esta revista es publica amb el suport de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
 

 

 

Amb la col·laboració de la Conselleria 
d’Educació de la Generalitat Valenciana 
 

 

 

 

Trobaràs tota la informació en la nostra web. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Visiteu-la: www.semcv.org
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