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1. U
UNA VA
ARETA A L’AIRE
E
En u
una habita
ació recta
angular, qquasi quad
drada, hi ha al ter ra 30 tau
ulells
quad
drats de 20 cm de
e costat. Mitjançan
nt un braç
ç robot coonnectat a un
ordinador deixem caure
e, en un ll oc qualsevvol de l'ha
abitació, uuna vareta
a que
té una longitud de 10 cm
m. La varetta sempre
e cau formant un anggle de 45ºº amb
els c
costats de
els taulells
s. Quina sserà la pro
obabilitat que la varreta, en ca
aure,
toqu
ue algun de
els costats
s dels taullells?
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2.- EL PASSEIG EN
NLLOSA
AT
El d
dibuix que
e trobarà
às a la ppart esqu
uerra
repr esenta un
n fragmen
nt d’un passseig enllosat,
en quuè cada qu
uadrícula mesura
m
50
0 cm de costat.
La loongitud total del pas
sseig és d
de 850,5 m i la
seuaa amplària és de 5,5 m.
Lluïssa, Carla i Paula pa
assegen aamb assiduïtat
per aaquest lloc i, de tan
nt en tantt, acostum
men a
compptar les se
eues passe
es i a miraar el sòl per
p a
calcuular cada quant
q
de temps
t
xafeen exactam
ment
una de les llosetes bllaves. A partir d’e
eixes
obse
ervacions

intenten
n

extraaure

alg
gunes

concclusions.
Un d
dia que Lluïsa
L
ana
ava sola i caminava
a de
pres sa, va obsservar que, desprès de xafar en el
cent re d’una lloseta fo
osca, havi a de donar 6
proximar-s
se a la seegüent llo
oseta
passe
es per ap
del m
mateix collor sense arribar a xafar-la, però
amb 7 passess la super
rava. Va d
decidir lla
avors
compptar els grrups de 6 passes
p
quee anava do
onant
i va desc
cobrir que, després d’arribar a 14 grups
s de 6 passses, torna
ava a
xafar e
exactament en el centre d’una llos
seta blavva. També
é va
comprova
ar, amb ajuda d’un rrellotge, qu
ue donava 126 passees cada minut.
Calcula la lon
ngitud dells passos de Lluïsa
a en cm i la veloccitat amb què
caminava.
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3.- CONST
TRUINT CUBS A
AMB VAR
RETES
Teniim un cub format pe
er varetess imantade
es. Sabem que si connstruïm un
n cub
d'un
na vareta de
d costat necessite
em dotze varetes.
v
En cas de vvoler construir
un c
cub de 2 varetes de
d costat, necessita
arem 54 varetes
v
(eels cubs tenen
t
vare
etes tant a l'interiorr com sobrre la superrfície).
Qua
antes varettes necess
sitarem pe
er fer un cub
c de 10 varetes dee costat?
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4.- ENTRE
E CERCLE
ES
En la
a figura, el
e cercle in
nterior té 1 cm de radi. Amb centre
c
en B i radi fiins al
puntt C hem trraçat un arrc de circuumferènciia entre E i D, i hem
m fet el ma
ateix
el mateix pren
nent com a centre C
C.
Qua
ant mesura
a l'àrea de
e la figura ombrejad
da?
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5.- EL MEU
U ANIVE
ERSARI
El m
meu aniversari el 20
020 serà d
dijous. El primer
p
dia
a del mes en què està el
meu aniversarri serà diumenge. 4
41 dies ab
bans del meu
m
aniverrsari, de l'any
2020
0, estarà ubicat el primer
p
diaa del mes anterior
a
qu
ue serà disssabte.
Quin
n dia és el meu anive
ersari?
NOT
TA: L’1 de
e gener de 2012 va se
ser diumeng
nge.
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