
 
1- Indica les dades que falten per poder resoldre cada problema. 

 

Problema Per resoldre el problema 

necessito saber... 

El 14 d’octubre, a les 9:30h, la Dolors fa 

servir el termòmetre per mesurar la 

temperatura exterior de la seva classe. A 

les 16:00h torna a mesurar la 

temperatura. Quina diferència de 

temperatura hi ha entre el matí i  

la tarda ? 

 

 

Sis pantalons valen 196€; cinc camises, 

125€ i dotze parells de mitjons, 120€. 

Quant valen 11 samarretes ? 

 

 

 

En una classe hi ha 7 nenes més que nens. 

Quantes nenes hi ha ? 

 

 

L’Andreu i en Martí observen els diners que 

han guardat a les seves guardioles. 

L’Andreu té 5 bitllets de 20€, 2 bitllets de 

50€ i 12 monedes de 2€. Quants diners té 

més en Martí que l’Andreu ? 

 

 

 

2-Per fer un ram de flors comprem 7 clavells, 9 tulipes i 14 roses. Calcula els 

diners que hem gastat per confeccionar el ram. 

 

FLORS              P R E U  S 

 UNITAT DOTZENA 

Clavells 0,80 € 8,80 € 

Tulipes 0,95 € 10,45 € 

Roses 1,50 € 16,50 € 

 

 

3-Inventa un problema en què la pregunta sigui “Qui ha guanyat?” i que es resolgui 

amb dues operacions, una de suma i una altra de multiplicació. 

 

 

4- Troba el  nombre que dividit per 3 i després multiplicat per 7 dóna 273. 

 

 

NOM: 

......................................

............ 

 C.Superior – GRUP B Data: 

.......................

....... 
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5-Si enregistro un documental de 2.040 segons en una cinta de vídeo de dues 

hores, quants minuts em quedaran lliures ? 

 

 

6- L’Enric va néixer el 15 de febrer de 1.974. Quants mesos han passat des del seu 

naixement ? 

 

 

7- Completa: 

En Jordi té un àlbum amb ______ segells. A cada pàgina hi ha ______ 

segells i l’àlbum té ______ pàgines. 

 

25    32    400    16    2 
 

Al primer partir, la Laura ha marcat _____ punts. Al segon, _____punts més 

que el primer. En total ha marcat _____ punts. 

 

15    8    4    34    83 

 

 


