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LA PROVA DE RELLEUS O DE VELOCITAT

Prova 1.- Cinc sardines i mitja, a euro i mig la sardina i mitja, quants euros i mig són?.

Prova 2.- Tinc vuit monedes, totes iguals d'aspecte, malgrat això, una d'elles és falsa, i pesa menys

que les altres. Quina és la quantitat mínima de pesades que realitzaries amb una balança per tal de

determinar quina és falsa?.

Prova 3.- Sabent que la longitud del monstre Ness és de 20 metres més la meitat de la seua pròpia

longitud, quants metres mesura el monstre?.

Prova 4.- Amb sis furgadents, construeix quatre triangles equilàters, tenint tots  ells per costat un

furgadents.

Prova 5.- Resol les operacions de cada casella i ordena els resultats de major a menor. Col·loca

després les síl·labes que corresponen als resultats i t'eixirà una frase:

CHO
75:73 =

Y
25=

BOL
23:2 =

ES
53·5 =

AN
22·52 =

TO
6002:302 =

SA
370 =

EL
34·32 =

ES
53 =

NE
82:22=

GO
(12+1)2=

MA
23=

MA
67:64=

DE
51=

TIE
153:53=

FOR
32=

Prova 6.- La banda de música assaja una desfilada. Va passar desfilant en files de quatre, excepte un

dels músics, el pobre Pànfilo, que anava a soles. El director de la banda estava molest i per encaixar al

músic en la formació, va manar formar en columna de a tres. Però Pàmfil continuava estant sol en

l'última fila. Inclús quan la banda desfilava de dos en dos, Pànfilo seguix sol, de fanalet roig. Per sort

al  formar  de cinc en cinc totes  les  files  van quedar  completes  i  Pànfilo  va quedar  perfectament

enquadrat. Quants músics componen la banda?.

Prova 7.- El temps màxim que ha de tardar-se a resoldre este problema es descompon de la manera

següent: 1/4 en la seua lectura, una tercera part en el seu raonament i els 5 minuts restants a efectuar

les operacions i donar la resposta. Quant de temps ha de portat la resolució del problema?.

Prova 8.- El rellotge del iaio avança 2/9 de minut cada hora. Quant avançarà en un dia?.

Prova 9.- Una peça de paper de 16cm per 32 cm es talla per la meitat. Una de les peces es torna a

tallar per la meitat, el procés es repeteix fins que s'obtinga una peça d'1 cm per 2 cm. Quants talls es
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necessiten per obtenir eixa peça?.

Prova 10.- Com travessaries una piscina quadrada de 5 m de costat utilitzant  2 taulons la longitud

dels quals no es major de 4,5 m cadascun?. Fes un dibuix on s'observe la solució.

Prova 11.- Un cangur necessita 6 segons per a botar 4 vegades. Quant de temps necessita per a botar

10 vegades?.

Prova 12.- Si es divideix un cub d'un metre d'aresta en cubs d'un cm cúbic de volum i aquests cubs

mes petits es col·loquen els uns damunt els altres, quants metres d'altura tindrà aquesta estructura?.

Prova 13.- Elimineu quatre dígits d'entre els següents per tal d'obtindre el nombre de cinc xifres  més

gran possible que siga divisible per 11?.

578624931
Prova 14.- L'any passat hi va haver 60 xics mes que xiques fent aquesta olimpíada. Aquest any el

nombre total de participants ha augmentat en un 10%, un 5% el nombre de xics i un 30%  el nombre

de xiques. Quantes xiques estan fent ara la prova?.

Prova 15.- L'hodòmetre (mesurador de distàncies recorregudes) d'un cotxe bota de 3 a 5, saltant-se el

4, sense importar-li la posició. Per eixample, després de viatjar un quilòmetre va canviar de 000.039 a

000.050. Si l'hodòmetre marca 2.012, quants quilòmetres ha viatjat en realitat el cotxe?.

PROVA INDIVIDUAL PRIMER CICLE D'ESO.

Problema  1.- Un  rectangle  de  176  cm  de

perímetre  es  divideix  en  cinc  rectangles  iguals

com mostra  la  figura.  Quin  és  el  perímetre  de

cadascun dels rectangles?
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Problema 2.- Una granota que fa dos bots en segon i mig i corre a

una velocitat de 12 km/h, quants bots ha de fer per a recórrer 300

metres

Problema 3.- Distribueix els nombres de l'1 al 9

en un quadrat de 3 X 3 de manera que totes les

línies, incloent les diagonals, sumen el mateix. A

aquest  quadrat  se  li  coneix  com quadrat  màgic

d'ordre 3.

Problema 4.- Dos circumferències de radis de 2 i 3 cm respectivament, són tangents exteriors i també

tangents interiors a una tercera circumferència com mostra la figura.  Quin percentatge representa

l'àrea de la regió ombrejada respecte de l'àrea d'aquesta tercera circumferència?.

Problema 5.- A la figura següent observem que:

1 + 3 + 5 + 7 = 4·4 = 42.

Quin és el valor de 1 + 3 + 5 + 7 + ····+ 97?
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Problema 6.-  En un hort de garroferes i oliveres hi ha plantades 80 garroferes, la qual cosa suposa el

40% del total d’arbres. El propietari planta 30 garroferes més i 20 oliveres. Quin és el percentatge que

correspon a les oliveres després de la plantació? .

Problema 7.- El diàmetre de la circumferència és de 8 m, calcula l’àrea ombrejada de la següent

figura i el percentatge que representa  l’àrea ombrejada respecte de la total:

Problema 8.- El cafè perd 1/5 del seu pes al torrar-lo. Si un comerciant compra cafè verd (sense 

torrar) a 10 euros el quilogram, a quin preu ha de vendre el quilogram de cafè torrat per a guanyar el 

10% sobre el preu de compra?

Problema 9.-  El joc de la torre de Hanoi consisteix a anar canviant els discs de la torre 1 a la torre 3

amb la condició que no es pot moure més d’un disc a la vegada i que no es pot col·locar un disc gran

sobre damunt un altre més menut.

Quin és el nombre mínim de moviments per a passar de la situació que mostra la imatge A a la que

mostra la imatge B. Torre de Hanoi de tres discos.

Completa la taula:
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Problema 10.- Trenta-cinc xiquets d’una escola han anat a esquiar. Deu xiquets tenen exactament un

germà que també hi és, sis xiquets hi són amb dos germans i vuit xiquets hi són amb tres germans

més. Els altres xiquets no tenen cap germà en l’esquiada. Quantes famílies s’han aplegat en està

esquiada?

Problema 11.- Calcula el volum i l’àrea total d’un octàedre regular de 10 cm d’aresta

  

Problema 12.-  Calcula les deu primeres potències de 7. Estudia la relació que hi ha entre la xifra en

que acaba cada potència i el residu que resulta de dividir l’exponent entre 4. Quina és l’última xifra

del nombre 72013 ? 

Problema 13.- Un lladre travessa tres tanques i arriba a un hort de taronges on es dedica a furtar. Al

travessar la primera tanca, ja eixint de l’hort, li pareix que ha furtat massa fruita i deixa la meitat més

mitja de les taronges que ha furtat. En la segona tanca, cada vegada més penedit, torna a deixar la

meitat més mitja. En la tercera repeteix l’operació, i en arribar al carrer se n’adona que només li

queda una taronja. Si en cap moment ha tallat cap taronja, quantes n’havia furtat? 

Problema 14.- El diàmetre d’una pilota de tenis és de 65,45 mm. Es venen en tubs cilíndrics de 21

cm de llarg i 3,5 cm de radi amb tres pilotes. Quin volum queda lliure dins del tub? 

Problema 15 .- Un grup d'excursionistes arriba a Castelló per visitar el seu patrimoni, 2/3 decideixen

fer la visita pel seu compte, mentre que la resta decideix contractar excursions, d’aquests últims 1/3 fa

Nombre de discos mínim nombre de moviments 
1  
2  
3  
4  
5  
12  
n  
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una  excursió,  ½  en  fa  dues  i  3  excursionistes  estan  dubtosos  entre  quantes  elegir-ne.  Quants

excursionistes han visitat la nostra ciutat? 

Problema 16.- Fàtima ha invitat deu amics a la seua festa d’aniversari. Després de berenar, proposa

una endevinalla  amb premi: “S’emportarà la caixa de galetes qui esbrine,  sense obrir-la,  quantes

galetes conté. Vos done tres pistes: 

• N’hi ha menys de cinc dotzenes. 

• Estan ordenades en files de nou. 

• Si es repartiren entre tots els presents, en sobraria una”. 

Quantes galetes conté la caixa? 

Problema 17.-  Joan va repartir entre els seus amics els CD que tenia. A un li va regalar un disc i 1/7

dels  restants,  a  l’altre  dos  i  1/7  de  tots  els  restants,  a  un  tercer,  tres  i  1/7  dels  restants  i  així

successivament, fins que va repartir tots els seus CD. Curiosament, tots els amics van rebre la mateixa

quantitat de discos. Quants CD tenia al principi i entre quants amics els va repartir? 

Problema 18.- A la fase autonòmica de l’olimpíada matemàtica ens quedàvem a dormir en un alberg

que té 100 habitacions i ens van proposar el següent joc: 

El primer dia tanca totes les portes de les habitacions de l’alberg. 

El segon dia obri les de nombre parell. 

El tercer dia canvia les que són múltiples de tres (obri les tancades i tanca les obertes). 

El quart dia canvia els múltiples de quatre, el cinquè dia canvia els múltiples de cinc, etc. 

Quantes de les 100 portes quedaran tancades al final del procés? 

Problema 44.- 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 hi ha perdut ni ha ganyat diners. Té raó?. Esbrina-ho tu.

Problema 45.- 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 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?.

Problema 46.- 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 l posició 2011.
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Problema 47.- Un grup de cubs estan apilats contra un cantó formant una 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?.

Problema 48.- 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 existeixen 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?.
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Problema 49.- En la figura del

costat,  AB = BC i BD = BE.

Calcula la mesura de l'angle x

PROVA INDIVIDUAL SEGON CICLE D'ESO.

Problema 19.- Siga N = a679b on a i b son dígits. Si se sap que N és múltiple de 15, trobeu a i b.

Problema 20.- Siguen donats els triangles ΔABC

i  ΔCDE  equilàters  de  costats  1  i  ½

respectivament. Demostreu que:

a) ΔDEG és isòsceles 

b) ΔACD és rectangle 

Problema 21.- Trobeu tres nombres naturals en progressió aritmètica de diferència 2 de manera que

la suma dels seus quadrats siga un nombre de quatre xifres iguals.

Problema 22.- Un biòleg que estudia una colònia d'aus migratòries fa les següents observacions al

llarg d'un dia. A migdia se'n van 30 mascles que ja no tornen, i queden a la colònia dues femelles per

cada mascle. Per la vesprada se'n van 90 femelles, que ja no tornen, i queden a la colònia tres mascles

per cada femella. Calculeu quantes aus tenia l colònia al començament del dia.

EB

A

C

D

G
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Problema 23.- Tenim un hexàgon regular de 12 cm de costat. Quina és l'àrea de la zona ombrejada?

Problema 24.- Anna, Beatriu i Carles tenen en total 30 monedes. Si Carles li’n dóna quatre a Anna,

Beatriu cinc a Carles i Anna dos Beatriu, resulta que els tres tenen el mateix nombre de monedes.

Quantes monedes tenia inicialment cadascú d’ells.

Problema 25.- Si col·loquem el tap en una banyera i obrim l’aixeta, la banyera s’ompli en 27 minuts.

Si la banyera és plena i es trau el tap, aquesta es buida en 36 minuts. Partint de la banyera buida,

quant tardarà en omplir-se si s’obre l’aixeta però no es col·loca el tap?

Problema 26.- Els  Sangakus  són tabletes  de  fusta  d’origen japonès  amb problemes matemàtics,

principalment geomètrics, del període Edo i que s’ubicaven en els santuaris bé per ofrenar els déus,

bé per desafiar els assistents. El següent sangaku es trobava en un temple de la ciutat japonesa de

Nagasaki.  Seguint el  que feien aquells  qui acudien a venerar els  déus, tracta de trobar la relació

existent entre el radi R del cercle inscrit tangent a la hipotenusa i els radis r1 i r2 dels cercles inscrits i

tangents als dos catets.

Problema 27.-    Considerem el nombre: N = 156 · 285 ·557

a. Esbrina en quants zeros acaba el nombre.

b. És N múltiple de 1089?

c. És N múltiple de 117?
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Problema 28.- Trobar tots els naturals n per a els que 
n

20−n
és un quadrat perfecte 

Problema 29.- L’àrea del triangle menut de la figura adjunta és 8 u2. Determina l’àrea del triangle

major.

Problema  30.- Siga  donat  el  triangle  ∆ABC

rectangle en B i isòsceles amb hipotenusa �21/2. Si

AD =  1  i  CD és  perpendicular  a  EF;  calcular

raonadament:

1.-L’àrea del triangle ∆ACD.

2.-L’àrea del triangle ∆EFC. 

Problema 31.- Una mare de família de 42 anys, observa que si escriu tres vegades seguides la seua

edat obté un nombre que és igual al producte de la seua edat per la del seu home i per les edats dels

seus quatre fills. Quines edats tenen el pare i cadascun dels fills? 

Problema  32.- Dues  camperoles  van  portar  en  total  100  ous  al  mercat.  Una  d’elles  tenia  més

mercaderia que l’altra, però va rebre per ella la mateixa quantitat de diners que l'altra. Un cop venuts

tots, la primera camperola va dir a la segona: "Si jo haguera portat la mateixa quantitat d’ous que tu,

hauria rebut 15 creuers". La segona va contestar: "I si jo haguera venut els ous que tenies tu hauria

tret d’ells 6 i ⅔ creuers ". Quants ous va portar cadascuna? 

Problema 33.- Considera el nombre N=123456789101112131415….100, on els nombres escrits són

naturals de l’1 fins a 100 sense espais entre ells. És N divisible entre 6? Fins a quin nombre cal afegir-

li (seguint el mateix patró) per a obtenir un múltiple de 3. 

Problema 34.-  Un nombre de quatre xifres es diu que compleix la propietat Z si les dues xifres de
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l’esquerra formen un nombre que es el doble del nombre que formen les dues xifres de la dreta (per

exemple 1005 i 2412). 

1.- Provar que tots els nombres de quatre xifres que compleixen la propietat Z son múltiples 

de 201. 

2.- Calcular la suma de tots els nombres de quatre xifres que compleixen la propietat Z. 

Problema 35.- Fa 22 anys l’edat de Jordi era quatre vegades l’edat d’Anna, però, fa 18 anys era sols

el triple. Quants anys fa que era res més que el doble? 

Problema 36.- Els nombres naturals es col·loquen en

una piràmide com s'indica al costat. Calcular la suma

dels nombres que hi ha en la fila 2014 

1

2 3

4 5 6

7 8 9 10

11 12 13 14 15

.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ....

Problema 37.-   Donada una circumferència de radi r

tracem  dues  tangents  a  la  mateixa  i  una  recta

perpendicular a una d’elles que passa pel centre de la

circumferència tal i com s’observa en el gràfic. Troba

la relació existent entre els segments a, l i el radi de

la  circumferència  r.  Comprova  que  per  a  una

circumferència de radi 1 aquesta relació és : 

a2
=

2+ l
l

Problema 38.- Troba el major nombre natural que té totes les seues xifres diferents i és múltiple de

cinc i de huit. 

Problema  39.- Siga  donat  el  quadrilàter  de  la

figura en el que els segments AB i CD mesuren 7

i  11  cm  respectivament  i  els  angles  ABC  i

ADC  són  rectes.  Calcula  quines  són  les

dimensions que hi falten sabent que són nombres

enters i que AB i CD són els costats més menuts

del quadrilàter.
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Problema 40.- Clara està dibuixant una “espiral

rectangular”  dibuixant  segments  rectilinis  de

longitud  1,  1,  2,  2,  3,  3,  4,  4,  5,  5,  .........

centímetres. Si la tinta del retolador que utilitza

s’acaba als 3050 centímetres, quina és la longitud

de  l’últim  segment  rectilini  que  dibuixa

completament Clara? .

Problema 41.- Es considera ABC un triangle i P,

Q  i  R  (respectivament)  els  punts  mitjans  dels

costats  AB,  BC  i  AC.  Anomenem  S  el  punt

d’intersecció  entre  els  costats  AB  (  o  la  seua

prolongació)  i  la  bisectriu  de  l’angle  PRQ.

Demostra que el triangle PRS és isòsceles. 

Problema 42.- Clara, Joan, Carles, Ferran i Roger volen seure’s en una fila amb cinc seients. Clara no

vol estar al costat de Joan i Carles i Ferran volen estar asseguts junts. Qui no pot estar assegut en el

seient central perquè es verifiquen aquestes dues condicions? 

Problema 43.- Tres números a, b i c, distints de zero, estan en progressió aritmètica. Si augmentem a

en una unitat o c en dues unitats, resulten progressions geomètriques. Troba eixos números. 

Problema 50.- Calcula la suma:

20112 – 20102 + 20092 – 20082 + ······ + 32 – 22 + 12
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Problema 51.- 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 l relació de x en funció de les altres tres longituds?.

Problema 52.- Als habitants de Torrelandia se'ls assigna com a DNI un nombre de nou dígits. A

Pitàgores Pi li han assignat un nombre de nou dígits 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 xifra. Podries indicar

quin és el DNI de Pitàgores Pi?.

Problema 53.- 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?


