VII Copa cangur
Atenció:





Les solucions a tots els problemes són nombres enters, sense unitats de mesura
Si algun problema no té solució, la resposta que heu de lliurar és 0000
Si en un problema s'utilitza només un tipus d'unitats, la resposta se sobreentén que ha d'estar en aquestes
mateixes unitats, o en aquestes unitats quadrades o cúbiques.
Les figures mostrades no estan necessàriament a escala per les dades que es donen

1) El quadrat de la figura té l'àrea igual a 100 cm2 i està dividit en dues parts iguals per un segment horitzontal.
Quina és l’àrea de la regió ombrejada?

Solució: 25
2) Els vèrtexs d’un cub estan numerats de l’1 al 8 de manera que els conjunts de nombres corresponents als
vèrtexs de cada cara són {1,2,6,7}, {1,4,6,8}, {1,2,5,8}, {2,3,5,7}, {3,4,6,7} i {3,4,5,8}. Quin nombre té
assignat el vèrtex més llunyà al vèrtex 6?
Solució: 5
3) 𝐴𝐵𝐶𝐷 és un paral·lelogram i 𝐴𝐷 = 10 m, 𝐸𝐷 = 6 m i l’àrea del triangle 𝐴𝐵𝐸 és 16 m2. Quina és l’àrea de la
regió ombrejada?

Solució: 64
4) En una escola de futbol hi ha quatre categories que anomenarem A, B, C i D. Totes les jugadores del club
cada any avancen d’una categoria a la següent o bé abandonen el club (de la A a la B, de la B a la C i de la C a
la D). Cada any deixen el club una tercera part de les jugadores de la categoria A, 40 jugadores de la
categoria B i una desena part de les de la categoria C. Al club només admeten noves jugadores a la categoria
A. Si el club vol tenir cada any en total 364 jugadores, quantes jugadores ha d’admetre cada any en la
categoria A?
Solució: 150
5) El triangle equilàter de la figura té una circumferència inscrita i una de circumscrita. El perímetre del triangle
és de 6 cm. Quina és l’àrea de la regió ombrejada?
Si la solució del problema és un múltiple enter de 𝜋, és a dir, és de la forma 𝑛 · 𝜋, la vostra resposta ha de
ser aquest nombre 𝑛. Si la solució és una fracció multiplicada per 𝜋, la vostra resposta ha de ser la suma del
numerador i el denominador d’aquesta fracció un cop simplificada al màxim.

Col·laboren:

Solució: 1
6) En un teatre hi volem posar dues files de tres seients cadascuna, una just davant de l’escenari i l’altra al
darrere. Tenim 2 seients blaus, 2 de vermells i 2 de negres (els del mateix color són idèntics). De quantes
maneres diferents els podem posar, si no volem que hi hagi cap butaca blava al costat d’una de vermella?
Solució: 22
7) Quin és el nombre natural més petit que podem sumar a 25973 perquè el resultat sigui un palíndrom? Els
palíndroms són nombres capicua, com per exemple el 85658 o el 21112.
Solució: 89
8) El perímetre del rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 és de 30 cm. Hem dibuixat uns altres 3 rectangles que tenen el centre en
𝐴, 𝐵 i 𝐷 respectivament i de manera que els costats d’aquests rectangles són paral·lels als del rectangle
𝐴𝐵𝐶𝐷 tal com es mostra a la figura. Si la suma dels perímetres d’aquests 3 rectangles és de 20 cm, quin és
el perímetre del polígon marcat amb la línia contínua i gruixuda?

Solució: 40
9) El producte de dos nombres naturals és 50 vegades la seva suma i 75 vegades la seva diferència. Quant val
la suma d’aquests dos nombres?
Solució: 360
10) En el quadrat 𝐴𝐵𝐶𝐷 els punts 𝐸 i 𝐹 estan col·locats com s’indica en la figura de manera que l’àrea del
triangle 𝐴𝐵𝐸 és 2 cm2, la del triangle 𝐴𝐷𝐹 és 4 cm2 i la del triangle 𝐸𝐹𝐶 és 3 cm2.. Quina és l’àrea del
quadrat?

Solució: 16

Col·laboren:

11) Si ordenem els nombres enters seguint el patró de la figura, quin nombre hi haurà just a sota del 2020?
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21
…

Solució: 2084
12) En la figura els punts marcats són els centres de les dues circumferències. L’àrea del rectangle ombrejat és
16 cm2, i el radi de la circumferència petita és 1 cm. Quin és el radi de la circumferència gran?
Si la solució és una fracció, la resposta ha de ser la suma del numerador i el denominador d’aquesta fracció
un cop simplificada al màxim.

Solució: 4
13) El producte dels dos nombres de tres xifres 2𝐶8 i 3𝐶1 és el nombre de cinc xifres 90𝐶58. Quin és el valor de
la xifra 𝐶?
Solució: 5
14) 𝐴𝐵𝐶𝐷 és un quadrat i 𝐸 i 𝐹 són els punts mitjans dels costats 𝐵𝐶 i 𝐶𝐷 respectivament. Quina fracció del
quadrat ocupa el triangle 𝐴𝐸𝐹?
La solució és una fracció, la resposta ha de ser la suma del numerador i el denominador d’aquesta fracció un
cop simplificada al màxim.

Solució: 11
15) D’una llista de 10 nombres consecutius se n’elimina un i la suma dels 9 restants és 2020. Quin nombre s’ha
eliminat?
Solució: 225

Col·laboren:

