XXIV OLIIMPÍADA M
MATEMÀTIC
CA - FASE PR
ROVINCIALL

NÚMERO

LLÍRIA
18
8 DE MAIG DE
E 2013 – PRO
OVA INDIVID
DUAL
NIVE
ELL B (2n ciclle ESO)

1. O
OCTAED
DRE DUA
AL
Deteermineu la proporrció entree el volum
m d’un cu
ub i el
del seu octàedre dua
al (dual éés l’octaed
dre que té
t per
vèrttexs els ceentres de les cares del cub).

2. C
CERCLES
S TANGE
ENTS
Duees circumfferències,, de radi 2 cm i 3 cm
m respecttivament,, són tang
gents
entrre si i tangents a una línia. Calcula ell radi d
d’una terrcera
què és taangent a les altress dues, i a la
circumferènccia, més menuda,
m
líniaa, com es mostra all dibuix.

3. S
SUMEN 2
Quaants nomb
bres ente
ers hi ha compreso
os entre 1 i 10
sum
ma de les seues
s
xifres siga 2??

, tals qu
ue la
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4. T
TRIANGL
LES A L’’INFINIT
T
Parttint d’un
n triangle
e equilàteer d’àreaa 1 cm2, afegim, als vèrttexs,
trian
ngles de costat la meitat d
dels anterriors, seguint el prrocés com
m es
mosstra a les figures.
f
Quin
na és la suma de les àree s dels infinits tria
angles qu
ue hi hau
urà a
l’últtima figurra si continuem el p
procés ind
definidam
ment?

5. P
PRODUC
CTE DE NATURA
N
ALS
Viceent vol multiplicarr un nomb
bre A de tres xifre
es per un nombre B de
dues xifres. A l’hora de
d multipllicar interrcanvia ells dígits d
de B i obtté un
mbre 2034
4 unitats major.
m
nom
aa) Quin éss el nomb
bre A, si B té els díg
gits consecutius?
b
b) Quin éss el nomb
bre A, si B no té els dígits con
nsecutiuss?

6. L
LLISTA NATURA
N
AL
Unaa llista de 5 nombre
es natura ls té totess les prop
pietats seggüents:
• l’únic natural
n
en
n la llista q
que apareeix més d’’una vegaada és 8.
• la seuaa mediana
a és 9.
• la seuaa mitjana és
é 10.
Quin
n és el natural méss gran posssible quee pot aparrèixer en la llista?
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