
 
1) Una polleria ha encarregat 20 dotzenes d’ous. Si n’hi ha portat una caixa amb 42 

ous, una altra amb 56 i una tercera amb 95, quants ous hi ha de portar encara ? 
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2) Una fàbrica d’automòbils ha rebut una comanda per fer-ne 5.000 unitats. Si té una 

producció diària de 42 vehicles, quants dies tardarà a servir la comanda ? 
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3) Un pagès ha collit 3.740 kg de mandarines. Quan les tria en treu 240 kg de 

dolentes i les bones, les posa en caixes de 14 kg. Quantes caixes necessita  ? 
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4) Un nen juga amb l’ordinador 5 hores cada setmana. Quantes hores hi jugarà a l’any 

si marxa quatre setmanes de colònies i no toca l’ordinador ? 
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5) Per a la construcció d’un edifici s’han emprat 34 paletes que han cobrat 36€ cada 

un i 26 manobres que han cobrat 30€ cada un. Quant ha costat la mà d’obra de 

l’edifici ? 
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6) En una capsa hi ha 6 dotzenes de corbates i en una altra 9 corbates. Quantes 

corbates falten per tenir-ne 100 ? 
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7) En una escola hi ha 552 alumnes. La meitat es queden a dinar. Quantes taules del 

menjador ocuparan si a cada una hi caben 12 alumnes ? 
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8) En una bosc hi havia 720 pins. Per construir una autopista se n’han tallat la meitat 

que s’han de portar a una serradora. Si a cada viatge se n’hi porten 24, quants 

viatges faran ? 
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