
Cangur 2004 Nivell 1

Qüestions de 3 punts

1. El resultat de 1000− 100 + 10 − 1 és igual a

A) 111 B) 900 C) 909 D) 990 E) 999

2. Na Joana té 16 cartes: 4 de piques (♠), 4 de trèbols (♣), 4 de diamants (♦) i 4 de cors
(♥). Les vol col·locar de manera que a cada una de les columnes i a cada una de les files
del tauler de la dreta hi hagi una carta de cada coll. En el tauler pots veure com na
Joana ha començat a posar les cartes. ¿De quin coll ha de ser la carta que ha de posar
a la casella on hi ha el signe d’interrogació?

♠ ? ♥
♣ ♠

♦
♥

A) ♠ B) ♣ C) ♦ D) ♥ E) N’hi pot col·locar de més d’un coll

3. (10 × 100)× (20 × 80) =

A) 20 000× 80 000 B) 2 000× 8 000 C) 2 000 × 80 000 D) 20 000× 8 000 E) 2 000× 800

4. 360 000 segons equivalen a

A) 3 hores B) 6 hores C) 8,5 hores D) 10 hores E) Més de 10 hores

5. L’Eduard ha recollit 2004 pinyes. Les ordena en piles de 5 pinyes cada una. Quantes piles amb 5 pinyes pot
aconseguir?

A) 5 B) 400 C) 401 D) 402 E) 404

6. Quin dels rectangles (de l’A a l’E) es pot recobrir amb el que tens a la dreta de manera
que quedi un rectangle completament negre?

A) B) C) D) E)

7. Quin dels següents nombres no és un divisor de 2004?

A) 3 B) 4 C) 6 D) 8 E) 12

8. Entre els tres membres d’una famı́lia de conills s’han menjat 73 pastanagues. El pare se n’ha menjat 5 més
que la mare. El fill, Bunny, se n’ha menjat 12. Quantes pastanagues s’ha menjat la mare conilla?

A) 27 B) 28 C) 31 D) 33 E) 56

9. La distància entre cada una de les nou parades d’una ĺınia d’autobusos és exactament la mateixa. Entre la
primera parada i la tercera hi ha 600 metres. A quina distància de la primera parada es troba l’última?

A) 1200 m B) 1500 m C) 1800 m D) 2400 m E) 2700 m
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Volum = ?

A) 16 cm3

B) 24 cm3

C) 25 cm3

D) 30 cm3

E) 36 cm3

Qüestions de 4 punts

11. Teniu dues peces idèntiques com les de la dreta. La cara que veieu està pintada de
color negre; però l’altra banda és de color blanc. Si, amb aquestes dues peces, voleu
construir peces com les següents (completament negres), quina és la que no es podrà
fer?

A) B) C) D) E)

12. En Jaume plega un full de paper cinc vegades com es mostra en el dibuix. Llavors fa un forat que travessa tots
els plecs que ha fet i tot seguit desplega el full. Quants forats hi ha en el full desplegat?

A) 6 B) 10 C) 16 D) 20 E) 32

13. En la suma que teniu al costat els śımbols representen xifres. Si
signes iguals representen la mateixa xifra i signes diferents xifres
diferents, quina xifra correspon al quadrat?

A) 9
B) 8
C) 7
D) 6
E) 5

14. El pes de 3 pomes i 2 taronges és, en total, de 255 g. El pes de 2 pomes i 3 taronges és, en total, de 285 g.
Cada una de les pomes té el mateix pes. De la mateixa manera, cada una de les taronges pesa el mateix.
Quant pesen, juntes, una poma i una taronja?

A) 110 g B) 108 g C) 105 g D) 104 g E) 102 g

15. L’Illa de les Tortugues té un clima molt peculiar. Els dilluns i els dimecres sempre plou. Cada dissabte hi ha
una boira espessa, i la resta de dies sempre fa un sol radiant. Un grup de turistes hi volen passar unes vacances
de 44 dies. ¿Quin dia de la setmana hauran d’arribar-hi (hi arriben quan surt el sol) per gaudir del màxim
nombre de dies amb sol?

A) Dilluns B) Dimecres C) Dijous D) Divendres E) Diumenge



16. El millor matemàtic de la classe va ser convidat a endevinar un nombre pels seus companys, que li van donar
les següents pistes, no totes certes:
En Tomàs digué: “El nombre és 9”.
En Romà, en canvi, va dir: “El nombre en qüestió és primer”.
L’Alba afirmà: “El nombre és parell”.
I la Maria rematà: “És el nombre 15”.
Sabem que un dels dos primers (Tomàs i Romà) ha dit la veritat, i també que una de les dues darreres (Alba
i Maria) ha dit la veritat. El nombre en qüestió és

A) 1 B) 2 C) 3 D) 9 E) 15

17. Quin és el mı́nim nombre de quadradets que cal pintar perquè la
figura resultant tingui, almenys, un eix de simetria?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

18. Hem tallat la cantonada d’un cub tal com es mostra en la figura. Quin dels desen-
volupaments següents es correspon amb la figura que queda?

A) B) C) D) E)

19. Quatre cargols han passejat per una vorera pavi-
mentada amb rajoles rectangulars totes idèntiques.
La petjada que han deixat els quatre cargols a la
vorera és la que pots veure en l’esquema de la dreta.
Quants dećımetres ha recorregut el cargol Tin en la
seva passejada?

Tin ha recorregut ? dm

Rin ha recorregut 38 dm

Pin ha recorregut 37 dm

Fin ha recorregut 25 dm

A) 27 dm B) 30 dm C) 35 dm D) 36 dm E) 40 dm

20. La suma de dos nombres naturals és 77. Si multipliquem, d’una banda, el primer nombre per 8 i, de l’altra, el
segon per 6, els productes resulten iguals. Quin és el valor del més gran d’aquests dos nombres?

A) 23 B) 33 C) 43 D) 44 E) 54

Qüestions de 5 punts:

21. En la següent quadŕıcula digues quina és la raó entre l’àrea de la
regió no pintada i la de la que està ombrejada.

A) 1/4

B) 1/5

C) 1/6

D) 2/5

E) 2/7

22. La Sandra i en Mart́ı han anat a buscar bolets. N’han trobat 70 (només rovellons i llenegues). Els 5/9 dels
bolets trobats per la Sandra eren rovellons, mentre que els 2/17 dels trobats per en Mart́ı eren llenegues.
Quants bolets ha trobat la Sandra?

A) 10 B) 27 C) 36 D) 45 E) 54



23. En l’engraellat de la figura següent hi ha 11 caselles. En la primera hi escrivim un 7 i en la novena un 6.

7 6

Volem omplir la resta de les caselles escrivint un nombre natural en cada una amb la condició que la suma de
tres caselles consecutives sigui sempre 21. Quin nombre haurem d’escriure a la segona casella?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 10 E) 21

24. La xarxa de la dreta està feta amb
perles (els vèrtexs) i cordes (els
costats). ¿Quantes cordes hem de
tallar per aconseguir un collaret
tancat i amb totes les perles?

A) 18

B) 19

C) 20

D) 21

E) És impossible d’aconseguir tal collaret

25. En una botiga de música dos CD tenien el mateix preu, però un l’han rebaixat un 5%, mentre que l’altre l’han
apujat un 15%. Després d’aquestes variacions, la diferència de preu entre els dos és de 6 e. Quin és el preu
actual del més barat?

A) 1,50 e B) 6 e C) 28,50 e D) 30 e E) 34,50 e

26. Si, en qualsevol quadrat, poses els nombres naturals seguint
l’esquema que se’t mostra en la figura de la dreta, podem
estar segurs que, en cap cas, el nombre x serà ...

. . . 1 7

...

x

.
.

71 2
3 x

2
3

A) 128
B) 256
C) 81
D) 121
E) 400

27. La Júlia divideix el nombre 111 . . . . . . 1
︸ ︷︷ ︸

2004 xifres

per 3. El nombre de zeros que obtindrà serà de

A) 670 B) 669 C) 668 D) 667 E) 665

28. Imagina que tens 108 boles vermelles i 180 de verdes. Les vols repartir, totes, en sacs (sense que en sobri ni en
falti cap) de manera que en tots els sacs hi hagi el mateix nombre de boles, i que totes les boles de cada sac
siguin del mateix color. Quin és el mı́nim nombre de sacs que necessites?

A) 288 B) 36 C) 18 D) 8 E) 1

29. En el Camp d’estiu del Cangur a Zacopane (Polònia) es va organitzar una competició matemàtica (semblant
a la que estàs fent) amb 10 qüestions. Cada resposta correcta donava 5 punts, mentre que cada resposta
incorrecta en restava 3. Tothom va contestar (bé o malament) totes les preguntes. La Carla va obtenir 34
punts; en Joan, 10, i la Maria, 2. Quantes preguntes correctes van obtenir entre tots tres?

A) 11 B) 15 C) 17 D) 18 E) 21

30. Tenim retallat un triangle rectangle de paper de catets 6 cm i 8 cm. Li fem un sol plec i veiem que el contorn
de la figura que queda és un poĺıgon de k costats. Quina és la llista de tots els possibles valors de k?

A) 3,4,5,6,7 B) 3,4,5 C) 3,4,5,6 D) 4,5 E) 4,5,6,7


