
I Cangur SCM - primària

Exemple d’enunciats (1) Nivell 6

Qüestions de 3 punts

1. Si el conill es pot anar movent lliurement pel
laberint, endavant i endarrera, tota l’estona que
vulgui, ¿quantes pastanagues es pot arribar a
menjar?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 15 E) 16

2. En un joc es poden canviar peces de fruita com indica la
figura de la dreta: una pera per dues pomes o a la inversa;
una poma per tres prunes o a la inversa; una maduixa per
dues prunes o a la inversa.
En Pau té 6 peres i les vol canviar per tal de quedar-se només
amb maduixes. Quantes maduixes tindrà després dels canvis
adequats per al seu objectiu?

A) 12 B) 36 C) 18 D) 24

E) En Pau no pot aconseguir quedar-se només amb maduixes.

3. Un dau com els que es fan servir habitualment per jugar al parx́ıs
(les cares oposades sumen 7 punts) està situat a sobre d’una taula.
El movem 22 vegades com indica la fletxa. Després del primer
moviment la cara superior és la que té un punt. Quants punts
marcarà la cara superior després dels 22 moviments?

A) 6 B) 4 C) 3 D) 2 E) 1

4. Quina de les figures següents té l’àrea més gran?

A) A B) B C) C D) D E) E



5. La Clara i l’Enric són una filla i un fill de l’Elena i en Carles. Si sumem el nombre de
germans que té la Clara amb el nombre de germanes que té l’Enric el resultat és igual
a 4. Quanta mainada hi ha a casa de la Clara i l’Enric?

A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) No es pot saber.

6. A una excursió hi van el doble de noies que de nois. Quin dels següents no pot ser el
nombre total de participants en l’excursió?

A) 25 B) 27 C) 30 D) 33 E) 36

Qüestions de 4 punts

7. Obrim un llibre i resulta que la suma dels números de les dues pàgines que veiem és
333. De les dues pàgines que es veuen quan hem obert el llibre, quin és el número de
la pàgina de la dreta?

A) 165 B) 166 C) 167 D) 168

E) No pot succeir que les dues pàgines que veiem sumin 333.

8. En Pere ha posat les xifres 2, 3, 4 i 5, una en cada casella de la figura.
La mestra li diu: ”Mira, tal com has posat les xifres s’obté la suma

més gran que es pot aconseguir”. Quin és el valor d’aquesta suma?

A) 68 B) 77 C) 86 D) 95 E) 97

9. El dau del qual en teniu quatre vistes a la
figura no té les cares disposades com els daus
habituals (no és, per exemple, com el del pro-
blema 3). Quants punts té la cara oposada a
la que té 1 punt?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

10. Els nens i les nenes de la classe de la Maria i en Narćıs s’han posat ”en fila ı́ndia”.
La Maria té 16 alumnes al darrere, un d’ells en Narćıs. En Narćıs té 14 alumnes al
davant, una de les quals és la Maria. Entre la Maria i en Narćıs hi ha 7 alumnes.
Quants alumnes hi ha, en total, a la classe de la Maria i en Narćıs?

A) 37 B) 30 C) 23 D) 22 E) 16

11. A la biblioteca de l’escola de l’Anna, en Bertomeu i la Cinta, hi ha molts llibres. ”Al

voltant de dos mil”, els ha dit la mestra i els proposa si encerten quants n’hi ha. L’Anna
diu 2015, en Bertomeu 2007 i la Cinta 1988. La mestra els diu que s’han equivocat de
8, d’11 i de 19, però no en aquest ordre. Quants llibres hi ha a la biblioteca?

A) 2026 B) 2023 C) 2018 D) 1999 E) 1996



12. Hem fet la llista ordenada de tots els nombres que corresponen als anys d’aquest segle
XXI que les seves xifres sumen 8. El 2015 és un dels nombres de la llista però ¿quin
és el cinquè nombre de la llista?

A) 2051 B) 2060 C) 2024 D) 2033 E) 2042

Qüestions de 5 punts

13. En Joan mira, des de fora d’un edifici, una finestra que té una vidriera
de vidres transparents on hi ha pintats alguns cangurs blancs i alguns
de grisos. La figura de la dreta mostra com veu en Joan la vidriera,
exactament. La Verònica és a dintre de l’edifici i es mira la mateixa
vidriera. Com la veu?

A) La veurà igual que en Joan

B) C) D) E)

14. L’Enric veu que la Glòria té plantejada aquesta operació:
60 × 24 × 60 × 7

La mestra diu ”Molt bé, Glòria”. Què representa aquesta operació?

A) El nombre de segons en una setmana
B) El nombre de minuts en set setmanes
C) El nombre de segons en set hores
D) El nombre de minuts en vint-i-quatre setmanes
E) El nombre d’hores en 60 dies

15. En Joan té un bitllet de 10 euros i una moneda de 2 euros. Aquests diners equivalen
a...

A) 1020 monedes d’1 cèntim
B) 102 monedes de 10 cèntims
C) 202 monedes de 10 cèntims
D) 110 monedes de 20 cèntims
E) 60 monedes de 20 cèntims

16. La Nahia havia encadenat set fitxes de dòmino (cap doble) tal com es fa en el joc, o
sigui que les caselles que es toquen tenen el mateix nombre de punts. En total a les
set fitxes es podien comptar 33 punts. Però ha vingut en Pau i ha tret dues fitxes:

Quants punts hi havia a la casella marcada amb el signe d’interrogació?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



17. L’Empar té un jardi rectangular de les mides indicades a
la figura. Hi ha marcat cinc parterres rectangulars iguals
per plantar gespa; són els que veieu de color gris. També
ha marcat un parterre igual que els anteriors per plantar
unes flors molt valuoses (a la figura, de color negre) i aquest
parterre vol envoltar-lo amb una tanca. El jard́ı es completa
amb quatre rectangles iguals entre ells on no hi planta res.
Pareu molta atenció al plànol del jard́ı i digueu quina serà la
longitud de la tanca d’aquest parterre especial, expressada
en metres.

A) 28 B) 30 C) 32 D) 34 E) 36

18. Un cangur fa salts en ĺınia recta. Comença saltant 100 vegades cap endavant i després
salta 100 vegades cap enrera, i aix́ı successivament. Cada salt cap endavant avança 3
metres i cada salt enrera és de 2 metres de llarg. A quina distància estarà del punt on
ha començat a saltar quant hagi fet justament 2015 salts?

A) Haurà tornat exactament al punt on havia començat a saltar
B) 45 m C) 145 m D) 1045 m E) 2045 m



I Cangur SCM - primària

Exemple d’enunciats (2) Nivell 6

Qüestions de 3 punts

1. Digues quin és el nombre següent de la llista
12, 13, 15, 18, 22, ...

A) 23 B) 26 C) 27 D) 29 E) 30

2. En Ramon ha constrüıt la figura que teniu a la dreta amb
cubs blancs i negres, tots de la mateixa mida. Els cubs de
fora són tots blancs blancs i els cubs de l’interior són tots
negres. Quants cubs negres ha fet servir en Ramon?

A) 12 B) 24 C) 36 D) 40 E) 48

3. El mateix Ramon, durant els Jocs Oĺımpics va construir el
pòdium que podeu veure a la figura i va pintar-ne la part
frontal. Quants cubs va fer servir?

A) 12 B) 16 C) 18 D) 24 E) 26

4. La Maria té tres germanes i tres germans, un dels quals es diu Miquel. Quantes
germanes i quants germans té en Miquel?

A) 3 germanes i 3 germans
B) 4 germanes i 3 germans
C) 3 germanes i 2 germans
D) 2 germanes i 3 germans
E) 4 germanes i 2 germans

5. Quant sumen el nombre més petit de tres xifres i el nombre més gran de dues xifres?

A) 901 B) 199 C) 999 D) 919 E) 119

6. Amb les xifres de l’1 al 9 hem format un nombre de 5 xifres i un de 4 xifres. El nombre
de 5 xifres és el doble del de 4. Es poden trobar diferents maneres de fer-ho, però
només un dels nombres següents pot ser el de 4 xifres. Quin?

A) 5314 B) 7341 C) 6729 D) 7629 E) 8359



Qüestions de 4 punts

7. Quina és la suma del nombre més petit que és divisible per 2 i per 3 més el nombre
més petit que és divisible per 2, per 3 i per 4?

A) 9 B) 32 C) 20 D) 24 E) 18

8. Si esculls un nombre, restes 215 a aquest nombre, sumes 2015 al resultat i obtens,
finalment, 20015, quin és el nombre que havies escollit?

A) 21815 B) 17975 C) 22245 D) 18215 E) 35

9. La Roser té moltes peces grises com la de la figura. En vol posar
tantes com pugui a la quadŕıcula de 4× 4 sense superposar-les. Quan
ja hagi posat el màxim possible de peces grises, quants quadradets
blancs quedaran sense tapar?

A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10. En Manel i la Sara són el pare i la mare d’en Josep. Ara en Josep té 1 any. Quan en
Josep va néixer, en Manel tenia 30 anys. La Sara és 3 anys més jove que en Manel.
Quants anys té la Sara?

A) 31 B) 30 C) 29 D) 28 E) 27

11. El gràfic dóna una estad́ıstica sobre els ti-
pus de flors que hi ha en un jard́ı. El Teo
ha preguntat al jardiner i ha descobert
que al jard́ı hi ha 35 petúnies, 50 lliris i
85 roses. Quantes orqúıdies hi ha exacta-
ment?

A) 95 B) 100 C) 105 D) 110 E) 115

12. L’Aĺıcia té un cistell amb pomes. Hi ha algunes pomes verdes i algunes pomes vermelles.
Les compta i veu que hi ha 3 pomes verdes més que pomes vermelles. Quin dels següents
pot ser el nombre total de pomes que hi ha al cistell?

A) 5 B) 8 C) 10 D) 11 E) 16



Qüestions de 5 punts

13. Hi ha cinc persones en una sala. Algunes d’elles sempre diuen la veritat i les altres
sempre menteixen i totes elles saben com és cadascuna. Vam preguntar a cadascuna de
les persones de la sala ”Quantes persones mentideres hi ha a la sala?”. Les respostes
van ser 1, 2, 3, 4 i 5. Quantes persones mentideres hi ha realment a la sala?

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

14. El menú del dia d’un restaurant té dos primers, tres segons i
dos postres. Quants menús diferents pot escollir en Carles en
aquest restuarant (un primer, un segon i un postre) si cada
dia que tria gelat abans vol triar bistec?

A) 6 B) 8 C) 9 D) 12 E) 13

15. Tenim un gran triangle equilàter de 6 cm de costat i molts tri-
angles equilàters petits d’1 cm de costat. Quants triangles petits
necessitarem per omplir completament el triangle gran?

A) 6 B) 36 C) 120 D) 35 E) 18

16. En Miquel té 37 cotxes en la seva col.lecció i el David en té 51. El seu pare troba la
seva col.lecció de cotxes vells i els dóna els 64 cotxes que la formaven. Els nois se’ls
reparteixen i ara tenen tots dos la mateixa quantitat de cotxes. Quants cotxes ha
aconseguit en Miquel del seu pare?

A) 51 B) 39 C) 32 D) 25 E) 14

17. Amb quatre rectangles volem compondre un quadrat. Sabem que tres dels rectangles
que hem de posar són aquests:

Quin és el quart rectangle que ens permetrà compondre el quadrat juntament amb els
tres anteriors?

A) B) C) D) E)

18. L’eriçó Marc explica als seus amics: ”Si hagués recollit el doble de pomes de les que he

reunit, tindria 84 pomes més de les que tinc ara”. Quantes pomes ha recollit el Marc?

A) 168 B) 84 C) 42 D) 28 E) 21



I Cangur SCM - primària

Exemple d’enunciats (3) Nivell 6

Qüestions de 3 punts

1. En Narćıs ha dibuixat un llum format per un cercle i un
quadrat a la base (tal i com es pot veure en el dibuix). El
radi del cercle és de 4 cm i el peŕımetre del quadrat és de 12
cm. Quina és l’altura total del llum?

A) 20 cm B) 11 cm C) 7 cm D) 16 cm E) 5 cm

2. La Sofia dibuixa cangurets, seguint aquest ordre: un de blau, un de verd, un de vermell,
un de negre, un de blau, un de verd, un de vermell, un de negre i aix́ı successivament.
De quin color serà el 2015è canguret?

A) vermell B) verd C) blau D) negre E) No es pot saber.

3. L’Anna tenia una bossa de caramels. Va donar tres caramels a cadascun dels seus
amics Andreu, Cristian i Robert i va agafar quatre caramels per a ella. Després d’això,
a la bossa hi van quedar 26 caramels. Quants caramels hi havia a la bossa, al principi?

A) 13 B) 33 C) 36 D) 39 E) un altre nombre

4. En Pere tenia 11 fulls de paper. Alguns els ha tallat en tres trossos. Ara en Pere té 29
papers. Quants fulls ha tallat?

A) 4 B) 6 C) 8 D) 9 E) 10

5. Si dobleguem el full de paper de la figura per la ĺınia gruixuda,
quina lletra no quedarà coberta per un quadradet gris?

A) Totes cinc lletres quedaran cobertes.
B) La B C) La C D) La D E) La E

6. En la imatge tenim representades les distàncies AC =
10 m, BD = 15 m, AD = 22 m. Quina és la distància
BC?.

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



Qüestions de 4 punts

7. A l’Anna li agrada jugar a canviar els vestits de la seva nina. Avui fa servir quatre
camises, tres faldilles i dues jaquetes. De quantes maneres diferents la pot vestir si li
vol posar sempre una faldilla, una camisa i una jaqueta?

A) 4 B) 9 C) 11 D) 14 E) 24

8. A la figura hi ha més quadradets grisos que quadradets blancs.
Quants més?

A) 16 B) 17 C) 18 D) 8 E) 9

9. La Maria diu que ha pogut dibuixar la figura de la dreta començant
en el punt S (sortida) sense aixecar el llapis del paper i sense
dibuixar dues vegades el mateix segment (però ens diu que śı que
ha passat dues vegades per alguns punts). En quin punt de la figura
ha acabat la construcció?

A) No és possible fer el que diu la Maria.
B) Al punt B C) Al punt C D) Al punt D E) Al punt S

10. L’Esteve té un joc de construcció, format per varetes (totes de la
mateixa llargada), boles i quadrats grisos. Ha constrüıt el sòlid
que es mostra a la imatge. Quantes boles ha utilitzat?

A) 22 B) 20 C) 19 D) 18 E) 16

11. Sabem que en una aula hi ha 8 noies més que nois i que el nombre de nois és la meitat
que el nombre de noies. Quin és el nombre total d’alumnes que hi ha a l’aula?

A) 16 B) 18 C) 20 D) 24 E) 28

12. Si esculls un nombre, restes 215 a aquest nombre, sumes 2015 al resultat i obtens,
finalment, 20015, quin és el nombre que havies escollit?

A) 21815 B) 17975 C) 22245 D) 18215 E) 35



Qüestions de 5 punts

13. El canguret té dos rellotges i cap de tots dos funciona bé. Un s’endarrereix 2 minuts
cada hora i l’altre s’avança un minut cada hora. Un dia al migdia tots dos marcaven
l’hora correcta, però al cap d’unes hores el primer rellotge marcava 12 minuts menys
que el segon. Quina hora era quan passava això?

A) Les 3 de la tarda B) Les 4 de la tarda C) Les 6 de la tarda
D) Mitjanit E) Migdia de l’endemà

14. En una botiga hi ha tres tipus de boĺıgrafs. Els que són per fer un regal costen 16e
cadascun; n’hi ha uns altres que costen 2e i els més barats costen 1e . La Carla ha
comprat 20 boĺıgrafs i ha pagat 81e . Quants boĺıgrafs ha comprat la Carla per regalar?

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

15. A la meva classe som 29 alumnes. 13 d’aquests alumnes tenen una germana, 17 tenen
un germà i en Josep, la Clàudia i en Toni no tenen ni germà ni germana. Quants
alumnes de la classe tenen germà i germana?

A) 1 B) 3 C) 4 D) 6 E) cap

16. A la botiga de joguines, el preu d’un gos i tres óssos és el mateix que el de quatre
cangurs. Tres gossos i dos óssos junts també tenen el mateix preu que quatre cangurs.
Quina relació hi ha entre el preu d’un gos i el d’un ós?

A) Un gos és dues vegades més car que un ós.
B) Un ós és dues vegades més car que un gos.
C) Tenen el mateix preu.
D) Un ós és tres vegades més car que un gos.
E) No es poden comparar els preus amb les dades que es donen.

17. Un codi de barres està format en total per 17 barres,
negres o blanques. Les barres negres són de dos tipus:
amples i estretes; en canvi les blanques tenen totes el
mateix gruix. La primera barra de l’esquerra i la primera
de la dreta són negres amples. Hi ha tres barres blanques
més que barres negres amples. Quin és el nombre de
barres negres estretes?

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

18. Agafem un nombre de tres xifres i l’escrivim tres vegades, una a continuació de l’altra,
i d’aquesta manera hem escrit un nombre de nou xifres. Per quant hem multiplicat el
nombre inicial?

A) 10001 B) 10101 C) 1000001 D) 1001001 E) 100010001



I Cangur SCM - primària. 19 de març de 2015. Nivell 6

Qüestions de 3 punts

1. Quin valor té el nombre que representa el quadrat?

A) 2 B) 6 C) 10 D) 12 E) 20

2. La part superior del paraigua de la meva amiga Ann porta escrit
KANGAROO, tal com mostra la imatge de la dreta. Quina de les
imatges següents representa també el mateix paraigua?

R

AG

N
A

K O

O

A) B) C) D) E)

3. Un nombre té tres xifres que, multiplicades, donen 15. Quina és la suma de les tres
xifres d’aquest nombre?

A) 8 B) 9 C) 15 D) 16 E) 45

4. En Ricard i en Tomàs construeixen un iglú. Cada hora en Ricard fa 8 blocs de neu i
en Tomàs fa dos blocs menys. Quants blocs poden fer treballant tots dos junts durant
3 hores?

A) 14 B) 30 C) 42 D) 48 E) 54

5. La figura 1 es pot retallar en dues parts, idèntiques totes
dues a la de la figura 2. Quina de les opcions de resposta
indica com s’ha de retallar?

A) No es pot fer la descomposició que diu l’enunciat.

B) C) D) E)



6. En Josep té 4 joguines: un cotxe, una nina, una pilota i un vaixell. Les vol posar l’una
al costat de l’altra en un prestatge. De quantes maneres pot col.locar les 4 joguines si
vol que tant el vaixell com la nina estiguin al costat del cotxe?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8

Qüestions de 4 punts

7. Quin nombre s’amaga dins el núvol amb el signe d’interrogació?

A) 81 B) 28 C) 25 D) 23 E) 15

8. En Llúıs té 7 pomes i 2 plàtans. En Llúıs dóna 2 pomes a en Jordi, i en Jordi regala
plàtans a en Llúıs. Aleshores en Llúıs té tantes pomes com plàtans. Quants plàtans
ha donat en Jordi a en Llúıs?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 7

9. La figura de la dreta està dividida en cinc parts: 1, 2, 3, 4 i 5.
Cada part té una àrea diferent. Si les ordenem segons l’àrea, de
més petita a més gran, quin és l’ordre correcte?

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

10. En Joan ha constrüıt un cub utilitzant 27 cubs petits blancs i ne-
gres, tal com mostra la figura. Dos cubs petits del mateix color no
tenen mai cap cara en comú. Quants cubs petits de color blanc ha
usat en Joan?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

11. L’Anna juga a llançar dards a la diana de la figura, que mostra
la puntuació de cada zona. Ha llançat 10 dards, la major part
dels quals s’ha clavat en una de les tres zones que donen punts i
ha aconseguit 82 punts en total. Quants dards no s’han clavat?

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



12. En Pere va amb bicicleta per un parc com el que mostra
la figura. Comença a la ĺınia de sortida, S, i va cap on
indica la fletxa. En el primer encreuament gira cap a la
dreta i en el segon encreuament, gira cap a l’esquerra;
després, de nou gira cap a la dreta i torna a girar cap
a l’esquerra; i aix́ı successivament en aquest ordre. Per
quin dels senyals no passarà mai?

A) B) C) D) E)

Qüestions de 5 punts

13. S’han d’escriure els nombres 2, 3, 5, 6 i 7 en els quadres de la figura
de manera que la suma dels nombres que estan en fila sigui igual a la
suma dels nombres que estan en columna. Quins nombres es poden
escriure en el quadre central de la creu?

A) Només el 3
B) Només el 5
C) Només el 7
D) S’hi pot posar el 5 i també s’hi pot posar el 7, i cap més nombre.
E) S’hi pot posar el 3 i també s’hi pot posar el 5, i cap més nombre.

14. En Tomàs dibuixa un tauró, un porc i un rinoceront, i els talla en tres trossos tal com
es veu a sota. D’aquesta manera, pot crear diferents animals combinant un cap, un
tronc i una part final de cadascun.

Comptant els que es veuen a la figura i tots els altres que pot fer, quants animals,
imaginaris o reals, pot crear en Tomàs?

A) 3 B) 9 C) 15 D) 27 E) 30

15. Anem posant els nombres naturals correlativament, tal com
mostra la quadŕıcula: 1, 2, 3, ..., i seguim fins al 2015. En
quina fila quedarà col.locat el nombre 2015?

A) En la fila 2 B) En la fila 3 C) En la fila 4
D) En la fila 5 E) En la fila 6



16. Tenim tres fulls transparents amb els estampats que es veuen a la dreta.
Podem girar els tres fulls, però no tombar-los. Els posem exactament
l’un a sobre de l’altre. Quin és el nombre màxim de quadradets negres
que podem veure?

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

17. Els punts de la figura estan espaiats a la mateixa distància
els uns dels altres. Podem fer que quatre punts esdevin-
guin els vèrtexs d’un quadrat i ho podem fer de diverses
maneres. Quants quadrats de mides diferents podem trobar?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

18. L’Anna, la Berta, la Carla, la Diana i l’Elisa han resolt problemes de matemàtiques
durant el cap de setmana. En total l’Anna ha resolt 24 problemes, la Berta 25, la
Carla 26, la Diana 27 i l’Elisa 28. Una d’elles n’ha resolt, en total, el doble que el
dissabte. Tanmateix, les altres han treballat a un ritme més ràpid el diumenge que el
dissabte. Una altra nena ha resolt, en total, el triple de problemes que el dissabte; una
altra 4 vegades més; una altra 5 vegades més, i una altra 6 vegades més. Quina nena
va resoldre més problemes el dissabte?

A) L’Anna B) La Berta C) La Carla D) La Diana E) L’Elisa



I Cangur SCM - primària. 23 de març de 2015. Nivell 6

Qüestions de 3 punts

1. Quin nombre s’amaga darrere del quadrat?

A) 2 B) 6 C) 10 D) 12 E) 20

2. A la figura veiem una illa amb una ĺınia de costa molt marcada
i diverses granotes. Quantes d’aquestes granotes es troben
damunt de l’illa?

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

3. Un nombre té tres xifres que, multiplicades, donen 21. Quina és la suma de les tres
xifres d’aquest nombre?

A) 10 B) 11 C) 21 D) 22 E) 63

4. En una carrera de patinatge de velocitat, 22 patinadors han arribat al final. En Tomàs
ha avançat el doble de corredors dels que l’havien avançat a ell. En quina posició ha
acabat en Tomàs la carrera?

A) 7 B) 8 C) 9 D) 14 E) 15

5. A la figura de la dreta hem començat a unir els punts del cercle saltant
de dos en dos a partir de l’1. Si ho continuem fent de la mateixa
manera fins que tornem a arribar a l’1, quina figura obtindrem?

A) B) C) D) E)

6. L’Alba, en Bernat, en Carles i la Diana van al cine i els toquen quatre seients junts.
L’Alba i en Bernat es volen asseure junts, i en Carles i la Diana, també. De quantes
maneres es poden asseure per a complir el seu desig?

A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 8



Qüestions de 4 punts

7. Quin nombre s’amaga dins el núvol que té el signe d’interrogació?
(Nota: el signe ÷ és el signe de la divisió.)

A) 21 B) 71 C) 69 D) 31 E) 32

8. La Paula, la Maria i la Juliana juguen a bales i cada una ha de tenir alguna bala per
a començar el joc. La Paula perd 5 bales, la Maria en perd 4, la Juliana les guanya i,
en acabat, totes tres tenen el mateix nombre de bales. Quin és el nombre més petit de
bales que podia tenir la Maria en començar la partida?

A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 14

9. En Basili vol retallar tota la figura que hi ha representada
a la figura 1 en triangles idèntics com el que mostra la
figura 2. Quants triangles obtindrà?

A) 12 B) 14 C) 15 D) 16

E) No es pot aconseguir. En sobrarà un trosset.

10. En Joan construeix un cub utilitzant 27 cubs petits blancs.
Després pinta l’exterior del cub gros que ha format. Quants
cubs petits queden justament amb només dues cares pin-
tades?

A) 10 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15

11. L’Anna ha anotat a la pissarra tres divisions, però n’ha amagat el divisor
( ), que és el mateix en totes tres divisions, i no ens diu el residu. Vist
el quocient de les dues primeres, quin és el quocient de la tercera?

A) 4 B) 5 C) 6 D) Pot ser 5 o 6 E) Pot ser 6 o 7



12. En Pau i els seus amics volen construir un circuit tancat per a fer-
hi circular un tren. En Pau ha muntat els tres trossos de via que
mostra la figura de la dreta. Cinc amics seus han muntat també
tres trossos de via cadascun. Amb quin dels conjunts de vies de
sota (exactament tal com es veuen, sense canviar-ne l’ordre ni la
posició), ha d’enganxar en Pau les seves vies per a compondre
realment un sol circuit tancat amb totes les peces?

A) B) C)

D) E)

Qüestions de 5 punts

13. Els nombres 3, 4, 5, 7 i 8 s’han d’escriure en els quadres de la figura
de manera que la suma dels nombres que estan en fila sigui igual a la
suma dels nombres que estan en columna. Quins nombres es poden
escriure en el quadre central de la creu?

A) Només el 3
B) Només el 5
C) Només el 7
D) S’hi pot posar el 5 i també s’hi pot posar el 7, i cap més nombre.
E) S’hi pot posar el 3 i també s’hi pot posar el 5, i cap més nombre.

14. L’Alba vol pintar les 6 marietes que mostra la imatge
de la dreta, de diferents colors. Si el nombre total de
taques que tenen dues marietes és el mateix, les vol pin-
tar del mateix color, i si és diferent les vol pintar d’un
color diferent. L’Alba té pintura de quatre colors: groc,
vermell, blau i verd. De quantes maneres diferents pot
pintar les marietes?

A) 3 B) 6 C) 12 D) 24 E) 9

15. Anem posant els nombres naturals correlativament, tal com
mostra la taula de la dreta: 1, 2, 3, ..., i seguim fins al 2015.
En quina columna quedarà col.locat el nombre 2015?

A) En la columna 2
B) En la columna 3
C) En la columna 4
D) En la columna 5
E) En la columna 6



16. La Llüısa vol fer un cub plegant la graella que ha dibuixat en un
full. Per equivocació, en el paper ha dibuixat 7 quadrats en comptes
de dibuixar-ne 6. Quin quadrat ha d’eliminar perquè la figura no es
trenqui i pugui construir un cub plegant el full?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 6 E) 7

17. Els punts de la figura estan espaiats a la mateixa distància
els uns dels altres. Podem fer que quatre punts esdevinguin
els vèrtexs d’un quadrat i ho podem fer de diverses maneres.
Quants quadrats de mides diferents podem trobar?

A) 5 B) 7 C) 8 D) 6 E) 4

18. En Pere té deu boles, numerades del 0 al 9, i les reparteix
entre els seus tres amics: en Joan obté tres boles, en Jordi
quatre i l’Anna tres. Aleshores, en Pere demana a cadascun
dels seus amics que multipliquin els nombres que hi ha en les
boles que tenen. En Joan troba com a resultat 0; en Jordi
obté 72, i l’Anna, 90. Si tots tres han fet bé les multiplica-
cions, quant sumen els nombres que figuren en les boles que
ha rebut en Joan?

A) 11 B) 12 C) 13 D) 14 E) 15



Respostes als problemes d'entrenament per al Canguret

Nivell 5 Nivell 6
proposta 1 proposta 2 proposta 3 proposta 1 proposta 2 proposta 3

1 C D D 1 B C B

2 D C B 2 C A A

3 E A C 3 B D D

4 B A E 4 C E D

5 A D A 5 B B E

6 B D C 6 A C C

7 B B A 7 C E E

8 C C C 8 D D B

9 E E B 9 D A D

10 B B E 10 C D B

11 D D D 11 E D D

12 B A C 12 E D A

13 B D B 13 D D B

14 A D D 14 A B D

15 C C B 15 E B C

16 B A D 16 C B B

17 D D E 17 C C A

18 D D C 18 D B D



XXI Cangur SCM 7 d’abril de 2016 Nivell: 6è EP

Qüestions de 3 punts

1. Tenim dos tipus de cartes, com les que es veuen a la figura de la dreta,
amb un nombre a cada cara. En posem quatre a sobre la taula per formar

aquest nombre:
Si tombem les quatre cartes, sense canviar-ne l’ordre, quin nombre veiem?

A) 1062 B) 0126 C) 0216 D) 6102 E) 6102

2. L’Oĺıvia té 5 peres i 9 taronges. Dóna 4 taronges a l’Aniol i aquest, a canvi, li dóna 2 peres.
Quines fruites té ara l’Oĺıvia?

A) 3 peres i 5 taronges B) 7 peres i 13 taronges C) 5 peres i 5 taronges
D) 3 peres i 13 taronges E) 7 peres i 5 taronges

3. En Jordi, la Carla, la Fàtima i en Pere viuen al mateix edifici. En Jordi viu al 4t pis, la
Carla viu 3 pisos per sobre del Jordi, la Fàtima viu 2 pisos més avall que la Carla i en Pere
viu 4 pisos per sobre de la Fàtima. A quin pis viu en Pere?

A) Al 6è B) Al 7è C) Al 8è D) Al 9è E) Al 13è

4. Trobeu la suma dels nombres que falten.

A) 10 B) 20 C) 25 D) 30 E) 35

5. La Maria agafa una lupa per a observar millor algunes parts de la figura de la
dreta. Quina de les figures següents no pot veure?

A) B) C) D) E)

6. La combinació per a obrir una caixa forta és un nombre de tres xifres diferents. Quantes
combinacions hi ha si només es poden fer servir l’1, el 3 i el 5?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6



Qüestions de 4 punts

7. En una bossa hi ha 10 mitjons vermells, 8 de blaus i 11 de negres. Quin és el mı́nim nombre
de mitjons que hem de treure, a les fosques, per a estar segurs que n’hem tret un parell del
mateix color?

A) 4 B) 8 C) 10 D) 19 E) 22

8. Quants rectangles es veuen en aquesta figura?

A) 4 B) 5 C) 7 D) 9 E) 10

9. A les cares d’un dau hi ha dibuixades les figures següents: un cercle, un
triangle, una estrella, una fletxa, un quadrat i un cangur.

A la dreta podeu veure el dau en dues posicions. Quina figura hi ha dibuixada
en la cara oposada a la del cercle?

A) Un quadrat B) Una estrella C) Un triangle
D) Una fletxa E) Un cangur

10. Del rectangle ABCD, que té un peŕımetre de 30 cm, hem retal-
lat tres rectangles, un en cada vèrtex (com es veu en la figura.)
Si la suma dels peŕımetres d’aquests rectangles menuts és de
20 cm, quin és el peŕımetre del poĺıgon que ha quedat?

A) 50 cm B) 40 cm C) 30 cm D) 10 cm E) No ho podem saber.

11. Tenim dos quadrats superposats. Cadascun d’ells té una àrea de 2016 cm2.
L’àrea comuna és un quart de l’àrea de cadascun dels quadrats. Quina és
l’àrea total no superposada (parts blanques en la figura)?

A) 504 cm2 B) 1008 cm2 C) 2016 cm2 D) 3024 cm2 E) 3528 cm2

12. Amb tots els cubs petits que té, la Jana ha constrüıt un cub de
dimensions 4 × 4 × 4. Però ha vingut en Pol i li ha pres, de dalt
a baix, tots els cubs que indica el forat de la figura. Quants cubs li
han quedat a la Jana?

A) 60 B) 48 C) 30 D) 52 E) 33



13. En Pere té un rectangle de 6 × 2 com el que mostra la figura 1.
Vol descompondre el rectangle retallant-lo en diverses peces seguint
les ĺınies de la quadŕıcula de manera que, amb les peces retallades,
es pugui formar la figura 2.
Quina és la quantitat més petita de peces amb què podrà aconseguir
el seu objectiu?

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

14. La suma de dos nombres és 15 i la seva diferència és 3. Quin és el resultat de multiplicar
aquests dos nombres?

A) 63 B) 54 C) 45 D) 50 E) 35

Qüestions de 5 punts

15. En una circumferència marquem cinc punts. En Bernat dibuixa tots els seg-
ments que uneixen les parelles de punts. En quantes regions ha quedat des-
compost el cercle?

A) 15 B) 6 C) 12 D) 16 E) 10

16. Amb quatre peces com aquesta podem fer un circuit blanc tancat com
el de la figura de la dreta. Quin és la quantitat més petita de peces iguals que
es necessiten, en total, per a fer un circuit blanc tancat més llarg?

A) 6 B) 10 C) 8 D) 9 E) 12

17. La suma de dos nombres és 170. El nombre més gran acaba en 5. Si esborrem aquest 5
obtenim l’altre nombre. Quina és la diferència entre aquests dos nombres?

A) 110 B) 120 C) 130 D) 140 E) 150

18. En la figura es representen els camins que hi ha entre cinc pobles, A, B, C, D i E (que no
estan pas en aquest ordre a la figura).

El nombre que apareix al costat de cada camı́ indica la distància en quilòmetres que hi ha
entre cada dos pobles. Sabem que la distància que hi ha entre A i B, anant pels camins, és
de 24 km. La distància que hi ha entre C i D és 10 km més llarga que la distància que hi
ha entre C i E. També sabem que B està més a prop de E que de D. Quina distància cal
recórrer per a anar des de B fins a D seguint els camins?

A) 36 km B) 46 km C) 47 km D) 59 km E) 82 km



19. L’Anna està construint un cub de mida 6×6×6 amb peces d’1×1×2.
Ja té fet el que mostra la figura. Quantes peces necessitarà per a
acabar el cub?

A) 7 B) 9 C) 11 D) 13 E) 15

20. En una illa, cada habitant és un cavaller (sempre diu la veritat) o és un mentider (sempre
diu mentides). Tres habitants, A, B i C, es reuneixen i tant A com B afirmen el següent:®Hi ha almenys un mentider entre nosaltres tres¯. Què són A, B i C?

A) Tots tres són mentiders

B) Tots tres són cavallers

C) A i C són mentiders mentre que B és un cavaller

D) A i B són cavallers mentre que C és un mentider

E) No es pot saber què són A i B
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