
PROPOSTA D'ACTIVITATS D'ESTIU

PER A ALUMNES QUE ACABEN

L'EDUCACIÓ PRIMÀRIA

ÀREA DE MATEMÀTIQUES — INSTITUT CABRILS



Instruccions

 Aquest quadern d'exercicis està pensat perquè re-

passeu els vostres coneixements de matemàtiques i 

entreneu les vostres habilitats durant el període 

de vacances. Potser us caldrà que alguna persona 

que hi entengui us doni un cop de mà, però procureu

esforçar-vos a fer-ho tot pel vostre compte. Tin-

gueu en compte que:

 Allò important cal escriure-ho amb bolígraf.

 No feu servir correctors, preocupeu-vos per fer-ho

bé. Si us equivoqueu però, ratlleu-ho ( i fixeu-

vos-hi més la propera vegada!)

 Procureu no emprar la calculadora, encara que al-

guna vegada us vagi bé assegurar-vos del resultat.

 Escriviu els càlculs i les operacions que feu; no 

oblideu que s'ha d'entendre com obteniu els resul-

tats.



Activitats Estiu Matemàtiques

1  Trobeu la cara repetida.

2  Escriviu els següents nombres
en lletra:

 1 024

 65 535

 625

 2 147 483 647

 742 900

 1 001 001

 1 000 000 000 000.

 1 000 000 000 000 000 000 000

 602 000 000 000 000 000 000 000

 300 000 000 000

3  Escriviu els següents nombres en xifra:
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Activitats Estiu Matemàtiques

 tres-cents set.

 cent vint-i-tres.

 cinc-cents vuitanta-set .

 vuit-cents set.

 dos mil.

 mil tretze.

 cinc mil cent set.

 nou mil dos-cents dinou.

sis mil cent tres.

4 Calculeu les següents sumes de fraccions seguint l'exemple:
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 1
4
+ 1
3

 

 1
2
+ 1
5

 1
4
+ 2
5

 3
4
+ 1
5

 3
5
+ 1
3

5   200 i 300 litres d’oli es volen embotellar en garrafes de 25 li-
tres cada una. Quantes se’n necessiten?

6   Tres sacs de sucre contenien cada un 50, 35, i 60 kg. Es distri-
bueix el sucre en bosses de 5 kg. Quantes se’n necessiten?

7   Un botiguer tenia tres sacs de mongetes de 40, 24 i 60 kg i 
les va posar en bosses de 4 kg. Quantes en va necessitar?
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8   Un dipòsit d’aigua conté 360 000 litres. Cada hora se'n gasten 
250. Quants dies triga a buidar-se ?

9   En un moll de 2 500 m de llarg hi ha amarrats 9 vaixells de 
175 m cada un i 7 de 35 m. Quant espai queda lliure?

10  Escriviu la fracció que correspon a l'àrea doblement ombre-
jada del tercer quadrat (feu-ho de dues maneres diferents).
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11  Quin és ...
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Activitats Estiu Matemàtiques

 ... el major nombre natural de 5 xifres ?

 ...el major nombre natural de 7 xifres format amb zeros i 

uns?

... el major nombre natural de 6 xifres sense nous ni vuits?

... el major nombre natural de 8 xifres sense xifres repetides ?

... el menor nombre natural de 5 xifres ?

... el menor nombre natural de 7 xifres format amb zeros i 

uns?

... el major nombre natural de 5 xifres amb la xifra de les uni-

tats igual a 3?

12 Quants cercles hi ha
aquí ?

13  Quin és el nombre an-
terior ?
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 dotze mil cent noranta-nou.

 cent set mil dotze.

 tres-cents noranta-nou.

 tres-cents mil.

 dos milions dos mil u.

14  Escriviu  el nombre posterior:

 sis-cents mil cent set.

 cinquanta mil.

 set milions dotze mil cent.

 tres milions noranta-nou.

  set-cents set mil noranta-nou.

15  Completeu aquest sudoku de sumes.
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16 Escriviu tres termes més en cadascuna de les sèries numèri-
ques:

 1,2,4,7,11,16, ...

 2,6,18,36,...

 10,12,11,13,12,14,13,...

 1,2,6,12,36,72,...

 7,8,11,16,23,32,...

17  Na Actínia, na Berenis, na Calipso i na Demèter són quatre 
noies que juguen a volei-platja. Aquí podeu veure dos possible 
equips que es poden formar amb elles: Quins són els altres equips ?
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18  Escriviu els següents decimals : 

 dues unitats tres-centes dinou centèsimes 

 dues unitats cinc dècimes 

 vuit unitats cinc dècimes 

 vuit unitats vint-i-tres deumil·lèsimes 

 divuit unitats dotze dècims

19  En aquesta graella de nombres, encercleu els múltiples de 
quatre, requadreu els múltiples de 5 i ratlleu els múltiples de 

20  Escriviu a cada requadre un nombre de l'u
al dotze de manera que en requadres adjacents hi
hagi nombres consecutius (si dos requadres estan
separats pe r una paret, no són adjacents) Cada
nombre apareix dos cops dins del laberint. 

11

23 18 16 25 15
35 12 32 17 19
33 28 64 42 45
55 30 40 2 44
5 1 31 39 50



Activitats Estiu Matemàtiques

21 El dia 29 de juny a les 18 hores, 37 minuts i 45 segons de 
l'any 2009 es produeix un "instant digital" : 18 h 37' 45" (29-06) ja 
que en la data surten totes les xifres del 0 al 9 una sola vegada. 
Quins són el primer i el darrer "instants digitals" d'aquest any ?

22  Descomponeu cada nombre en 2 i 5 sumands iguals:

 200=100+ 100=40+ 40+ 40+ 40+ 40

 360=░+ ░=░+ ░+░+ ░+░

 400=░+░=░+░+ ░+░+ ░

 180=░+ ░=░+ ░+░+ ░+░

 500=░+ ░=░+ ░+░+ ░+░

23  Quin és el nombre més petit que es pot dividir per tots els 
dígits de l'1 al 9 ?

24  Quants cubs hi ha a cada pila ?
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25 Trobeu el perímetre de cada polígon, sabent que  un seg-
ment vertical o horitzontal mesura 1 u.l. i un segment diagonal me-
sura 1.4 u.l. (u.l. vol dir “unitats de longitud”)

Perímetre = 8 u.l. Perímetre = 6.8 u.l.

26  Com es poden distribuir 24 persones en sis fileres de 5 per-
sones ?

27 Encercleu els nombres adequats de forma que sumin el va-
lor indicat. 

 

Suma = 20 Suma = 27 Suma = 5
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Suma = 60 Suma = 63 Suma = 7

28 Empleneu aquesta taula amb zeros i uns allà on pertoqui 

29 Trobeu els dígits que falten en aquestes operacions. 

 

9 4
 6

1 3 0

8 0
 3

1 1 6

9
 6

1 3 5

30   Una empresa de conserves ha
de servir una comanda d'un client que viu a 150 km. Quan pagarà a 
Transports BRUM! per un paquet de 30 kg.? 

14

Transports BRUM!
Tarifes:

• 10 cèntims el kg.

• 50 cèntims el Km.

1 2 4 8 16 32

20 0 0 1 0 1 0

7

27

5

60

63



Activitats Estiu Matemàtiques

31 A una piscina li falten 28 000 litres d'aigua per
estar plena. Una mànega hi aboca 4 000 litres cada
hora. Quantes hores triga a omplir-se ? 

32 Una metgessa ha receptat una capsa de 60 pasti-
lles a un malalt. Ha de començar el dia 5 de març i ha de
prendre-se-les de forma regular fins el dia 1 de setembre
del mateix any. Quin dia s'haurà pres la meitat de la capsa? 

33  Trobeu l'àrea de cada polígon.  (u.a. vol dir 

“unitats d'àrea”)

Àrea = 3 u.a.

34  Completeu la taula següent:
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Descripció Angle Representació
½ volta 180° 

¼ de volta  

270° 

⅓ de volta  

⅛ de volta  

⅕ de volta  

35  Dibuixeu totes les maneres possibles de dividir un pentàgon
en triangles per mitjà de diagonals (hi ha cinc maneres diferents de 
fer-ho).Quants triangles s'obtenen en cada cas? Quantes diagonals 
es fan servir en cada cas?

36   Trobeu, per a cada triangle, el valor de l'angle assenyalat 
amb la lletra grega. 
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37  Encercleu els nombres adequats de forma que sumin el va-
lor indicat. 

 

Suma = 20 Suma = 18 Suma = 12

Suma = 5 Suma = 72 Suma = 27

38  Completeu la taula escrivint 0, 1 o bé 2 allà on correspon-
gui.

1 3 9

20 2 0 2

18

12

5

72

27

39   Com es pot dividir la figura en dues
parts que tinguin la mateixa àrea i la mateixa for-
ma. ?

40 Trobeu l'àrea de cada polígon expressada
en unitats d'àrea (u.a.)
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41  Una persona ha de posar cinc-centes cartes a dins dels so-
bres. Per ensobrar una carta triga trenta segons i cada
vint cartes fa una pausa d'un minut. Si comença a les
tres de la tarda, a quina hora acabarà? 

42  Un magatzem de llaunes de beguda ha de posar 350
llaunes en caixes. Hi ha tres tipus de caixes, de 5 llaunes, de 8
llaunes i de 15 llaunes. Les caixes han d'estar plenes completa-
ment. Quantes caixes de cada tipus cal fer servir si se'n vol el mí-
nim possible?  

43  En el moneder hi tinc 330 cèntims repartits en
nou monedes de 50 cèntims i 20 cèntims. Quantes mo-
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nedes de cada tipus hi tinc? 

44 Es calcula que una persona llença a la paperera 750 cm³ de 
deixalles al dia. En una estació d'autobusos hi ha 5 pape-
reres amb una capacitat de 30000 cm³ cadascuna. Si du-
rant el dia hi passen 500 persones, quants cops s'han de
buidar les papereres ?

45 Podem llogar un cotxe amb aquestes condicions: ens costarà
30€ cada dia si no fem més de 200 kilòmetres per dia., però per 
cada 40 kilòmetres que ens passem d'aquest límit paguem 5€ ex-
tra. Lloguem el cotxe per 6 dies i fem 1500 kilòmetres. Quant hem 
de pagar ? 
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46  Entreu i sortiu del laberint.

47 Trobeu els dígits que falten en aquestes operacions.

1 2 3
 6 5

5 8

9 4 6
 6 2

3 8

7 5 6
 6 2

2

20
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48  Trobeu el perímetre de cada polígon, sabent que els seg-
ments verticals o horitzontals mesuren 1 u.l. i els segments diago-
nals mesura 1.4 u.l. (u.l. vol dir “unitats de longitud”)

49  Trobeu el perímetre de cada polígon. Recordeu que calcular
el perímetre és “comptar els segments de la vora”. En les figures, 
un segment vertical o horitzontal mesura 1 u.l. i un segment diago-
nal mesura 1.4 u.l. (u.l. vol dir “unitats de longitud”)

50   Una nau espacial va a una velocitat de 24 500 km/h. 
Quants metres haurà recorregut en un minut? 
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51  Un rodet de fil conté 75 m de fil. Quants rulls es necessiten
per tenir 5 kilòmetres de fil ?

52  Una noia mesura 167 cm, i el seu germà 1920 mm. Quants 
metres és més alt el germà? 

53 Quants cubs hi ha a cada pila ?

54  Feu una llista de tots els nombres que:

•  siguin alhora múltiples de 5 i de 8 i tinguin dues xifres.

•  Siguin alhora múltiples de 2 i de 3 i tinguin dues xifres.

• Siguin alhora múltiples de 3 i 100 i tinguin tres xifres.

55 Escriviu a cada requadre un nombre de l'u al dotze de mane-
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ra que en requadres adjacents hi hagi nom-
bres consecutius (si dos requadres estan se-
parats pe r una paret, no són adjacents)
Cada nombre apareix tres cops dins del labe-
rint.

56   En Yuri es menja un terç de pizza i
na Zulima es menja un cinquè de pizza. En Xavier es cruspeix la 
resta. Quina part de pizza es cruspeix en Xavier ?

57  Una partida de Go ha durat dues hores i quaranta minuts. El
jugador blanc ha estat pensat durant 3

5 parts del temps. Quants 
minuts ha pensat?

58  Un pot de cacau de 350 grams està ple en 5
7 parts. Quants

grams de cacau hi falten ?
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59 Quants minuts han passat entre aquestes dues hores ? 

60  Trobeu:

•  el múltiple de 4 que estigui més a la vora del nombre 

21.

•  el múltiple de 3 més proper a 64.

• el múltiple de 5 més proper a 501.

61  En un supermercat es van fer compres per 5, 11, 16, 15 i 25
euros. Es va pagar amb quatre bitllets de 20 euros. Quin va ser el 
canvi? 

62  Un alumne comprà els llibres del curs amb els següents 
preus: 14, 12, 15, 19, 15 i 17 euros cada un. Va pagar amb un bitllet 
de 50 euros i tres de 20 euros cada un. Quant li van tornar? 
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63  Un club esportiu tenia 1 376 socis, la quota per temporada 
per cada un/a és de 165 euros. El pressupost fou de 135 697 euros. 
Hi ha haver 142 socis que no van pagar la quota. Quin va ser ser el 
saldo al final de temporada sense tenir en compte els socis que no 
havien pagat encara? 

64  Encercleu els nombres adequats de forma que sumin el va-
lor indicat. 

 

Suma = 20 Suma = 19 Suma = 17

Suma = 15 Suma = 22 Suma = 5

65  Trobeu l'àrea de cada polígon. Recordeu que calcular l'àrea 
és “comptar quadradets” i que els quadradets que no quedin sen-
cers a vegades es poden reagrupar per a formar-ne de sencers .

 (u.a. vol dir “unitats d'àrea”) 
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66 Trobeu els dígits que falten en aquestes operacions.

4 6
 6

2 3 0
7 6
9 9 0

4 7
 5

2 3 5
1 1

9 9 9
 2

9 9 9
1 9 8
2 0 9 7 9

67  Trobeu la figura repetida. 

68  Trobeu els nombres que falten en aquestes operacions amb
fraccions:
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210
50

=21
▒

10
34

= ▒
17

13
9

=▒1
9

13
5

=2▒
5

3
4
2
7
= 29
▒

3
4
2
5
= ▒
20

 ▒
20

3
4
·
7
5
= ▒
20

2
3
·
5
7
=10
▒

▒
9
·
3
7
= 6
63

69 Trobeu, per a cada triangle, el valor de l'angle assenyalat 
amb la lletra grega.
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70  Un hexomino és un polígon format per 6 quadrats adja-
cents. Hi ha 35 hexominos diferents. En podeu veure uns quants re-
presentats aquí. Dibuixeu els que falten.

71  Quantes llaunes de beguda de 35 cl fan falta per omplir un 
bòtil de 14 l ? 

72  Un cable elèctric de 50 m es divideix en trossos de 75 cm. 
Quants en surten?
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73  A la bossa de la compra hi ha tres llaunes de sardines de 
150 g, 1.5 kg de patates i cinc-cents festucs de 6 dg cada un. 
Quants grams pesa la bossa ?

74  Quant em costaran 350 grams de maduixes si el seu preu 
és de 2,00 € el kilogram?

75  Una llauna de refresc pesa 125 grams. Quantes llaunes ca-
len per a tenir 3 kilograms de refresc?
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76  Trobeu la cara repetida.

77  Un got té una capacitat de 1/5 l. Quants d'aquests gots es 
podran omplir amb un bòtil de beguda refrescant de 3 l ?
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78  L’Arnau ha collit 30 pomes, de les quals 2/6 parts estaven 
pellucades pel ocells. 2/30 parts tenien cucs, i només 3/5 estaven 
sanes. Quantes pomes de cada tipus ha collit l’Arnau?

79  Un dipòsit de 240 litres de capacitat conté 20 litres d'aigua.
Durant tres dies es va omplint a raó de 35 litres cada dia. Quina 
part del dipòsit queda per omplir al final del tercer dia?

80  Tres hereus es reparteixen el patrimoni de la seva difunta 
mare. Al primer li pertoquen tres quarts d'aquest patrimoni i el se-
gon hereu rep una cinquena part. Quina part correspon al tercer he-
reu ? 

81  Les 2/7 parts d'un grup de 84 persones són dones i les 3/4 
parts de les dones són menors d'edat. Quantes dones majors d'edat
hi ha ?
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82   Expresseu en forma de potència:

7 ·7 ·7 ·7 ·7·7 3 ·3 ·3·3 ·3 ·3·3 10⋅10⋅10⋅10⋅10

3 ·4 ·5 ·5 ·4 ·3·3 ·4 ·5 5·5 ·5 ·2 ·2 ·2 2⋅2⋅2⋅3⋅2⋅3

83 Descomponeu en factors pri-
mers els nombres indicats segons
l'exemple: 

•  54

•  81

•  36

• 100

84  Aquestes són les dues úniques
maneres diferents de fer un collaret
amb 3 boles negres i 2 boles blanques. Dibuixeu tots els collarets 
diferents que es poden fer amb 3 boles negres i 3 boles blanques.

85  Escriviu els exponents que pertoqui.

3▒=81 5▒=25 5▒=125

10▒=1000000 12▒=144 19▒=361
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86  Escriviu la base adequada per a cada potència.

▒
2

=36 ▒
3

=27 ▒
3

=8

▒
2

=64 ▒
3

=64 ▒
2

=81

87  Com es pot obtenir una suma que doni 14 fent servir no-
més cinc xifres senars. ?

88  A una bodega tenen 6 bótes de vi, que contenen 15, 16, 18, 
19, 20 i 31 litres. Un comprador s'emporta dues bótes i un altre 
tres. El primer comprador s'emporta la meitat de vi que el 
segon .Quina bóta ha sobrat? 

89 En una festa d'aniversari es reparteixen els caramels. Si 
cada assistent n'agafava 6 en sobraven 5, però si n'agafaven 7 en 
faltaven 8. Quants assistents hi havia? 

90
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34

Els dos punts estan sobre el 

costat llarg d'un triangle rec-

tangle. On és el tercer punt ?

Dibuixeu el punt que falta per 

a tenir els quatre vèrtexs d'un

quadrat.

Els dos punts són vèrtexs opo-

sats d'un rectangle. Trobeu els

dos vèrtexs restants.

Dibuixeu el punt que manca per 

a completar un rombe.
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91  Aquí teniu representades dues maneres de repartir quatre 
nois en dos grups. Quantes altres maneres diferents hi ha?

92   Un esportista fa cada dia cinc voltes senceres a una pista 
quadrada de 0,8 kilòmetres de costat. Quants kilòmetres fa en una 
setmana ?

93  Comprem sis llaunes de beguda que pesen 330 g, quatre 
pomes que pesen 60 g i mig kilogram de tonyina. Quant pesa la 

35

Dibuixeu un punt sobre la línia

que formi amb els altres dos un

triangle isòsceles.

Dibuixeu el punt que manca per 

a tenir un trapezi simètric.
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nostra compra?

94  Un caixer automàtic reparteix els diners en bitllets de 50 i 
20 euros i sempre procura donar-ne la mínima quantitat possible. 
Volem que ens doni 300 euros però sense que ens doni cap bitllet 
de 50. Com ho podem fer?

95  Ens hem de gastar 72 € comprant vi que val 2,5 € el litre. 
Quants gots de un quart de litre podem omplir amb el vi que com-
prem ?

96  L'àvia Mercè menja una poma cada dia, menys els diumen-
ges, que menja una pera. Si té trenta pomes i dotze peres, quants 
dies seguits pot menjar fruita sense variar els seus costums?
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97 Arrodoniu:

•  45985 a les desenes.

•  98982 a les centenes.

•  9398975 als milions.

•  545,09320 als dècims.

• 1,9901 als dècims.

🌑🌒🌓🌔🌕🌖🌗🌘🌘
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	33 Trobeu l'àrea de cada polígon. (u.a. vol dir “unitats d'àrea”)
	34 Completeu la taula següent:
	35 Dibuixeu totes les maneres possibles de dividir un pentàgon en triangles per mitjà de diagonals (hi ha cinc maneres diferents de fer-ho).Quants triangles s'obtenen en cada cas? Quantes diagonals es fan servir en cada cas?
	36 Trobeu, per a cada triangle, el valor de l'angle assenyalat amb la lletra grega.
	37 Encercleu els nombres adequats de forma que sumin el valor indicat.
	38 Completeu la taula escrivint 0, 1 o bé 2 allà on correspongui.
	39 Com es pot dividir la figura en dues parts que tinguin la mateixa àrea i la mateixa forma. ?
	40 Trobeu l'àrea de cada polígon expressada en unitats d'àrea (u.a.)
	41 Una persona ha de posar cinc-centes cartes a dins dels sobres. Per ensobrar una carta triga trenta segons i cada vint cartes fa una pausa d'un minut. Si comença a les tres de la tarda, a quina hora acabarà?
	42 Un magatzem de llaunes de beguda ha de posar 350 llaunes en caixes. Hi ha tres tipus de caixes, de 5 llaunes, de 8 llaunes i de 15 llaunes. Les caixes han d'estar plenes completament. Quantes caixes de cada tipus cal fer servir si se'n vol el mínim possible?
	43 En el moneder hi tinc 330 cèntims repartits en nou monedes de 50 cèntims i 20 cèntims. Quantes monedes de cada tipus hi tinc?
	44 Es calcula que una persona llença a la paperera 750 cm³ de deixalles al dia. En una estació d'autobusos hi ha 5 papereres amb una capacitat de 30000 cm³ cadascuna. Si durant el dia hi passen 500 persones, quants cops s'han de buidar les papereres ?
	45 Podem llogar un cotxe amb aquestes condicions: ens costarà 30€ cada dia si no fem més de 200 kilòmetres per dia., però per cada 40 kilòmetres que ens passem d'aquest límit paguem 5€ extra. Lloguem el cotxe per 6 dies i fem 1500 kilòmetres. Quant hem de pagar ?
	46 Entreu i sortiu del laberint.
	47 Trobeu els dígits que falten en aquestes operacions.
	48 Trobeu el perímetre de cada polígon, sabent que els segments verticals o horitzontals mesuren 1 u.l. i els segments diagonals mesura 1.4 u.l. (u.l. vol dir “unitats de longitud”)
	49 Trobeu el perímetre de cada polígon. Recordeu que calcular el perímetre és “comptar els segments de la vora”. En les figures, un segment vertical o horitzontal mesura 1 u.l. i un segment diagonal mesura 1.4 u.l. (u.l. vol dir “unitats de longitud”)
	50 Una nau espacial va a una velocitat de 24 500 km/h. Quants metres haurà recorregut en un minut?
	51 Un rodet de fil conté 75 m de fil. Quants rulls es necessiten per tenir 5 kilòmetres de fil ?
	52 Una noia mesura 167 cm, i el seu germà 1920 mm. Quants metres és més alt el germà?
	53 Quants cubs hi ha a cada pila ?
	54 Feu una llista de tots els nombres que:
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	56 En Yuri es menja un terç de pizza i na Zulima es menja un cinquè de pizza. En Xavier es cruspeix la resta. Quina part de pizza es cruspeix en Xavier ?
	57 Una partida de Go ha durat dues hores i quaranta minuts. El jugador blanc ha estat pensat durant parts del temps. Quants minuts ha pensat?
	58 Un pot de cacau de 350 grams està ple en parts. Quants grams de cacau hi falten ?
	59 Quants minuts han passat entre aquestes dues hores ?
	60 Trobeu:
	61 En un supermercat es van fer compres per 5, 11, 16, 15 i 25 euros. Es va pagar amb quatre bitllets de 20 euros. Quin va ser el canvi?
	62 Un alumne comprà els llibres del curs amb els següents preus: 14, 12, 15, 19, 15 i 17 euros cada un. Va pagar amb un bitllet de 50 euros i tres de 20 euros cada un. Quant li van tornar?
	63 Un club esportiu tenia 1 376 socis, la quota per temporada per cada un/a és de 165 euros. El pressupost fou de 135 697 euros. Hi ha haver 142 socis que no van pagar la quota. Quin va ser ser el saldo al final de temporada sense tenir en compte els socis que no havien pagat encara?
	64 Encercleu els nombres adequats de forma que sumin el valor indicat.
	65 Trobeu l'àrea de cada polígon. Recordeu que calcular l'àrea és “comptar quadradets” i que els quadradets que no quedin sencers a vegades es poden reagrupar per a formar-ne de sencers . (u.a. vol dir “unitats d'àrea”)
	66 Trobeu els dígits que falten en aquestes operacions.
	67 Trobeu la figura repetida.
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	69 Trobeu, per a cada triangle, el valor de l'angle assenyalat amb la lletra grega.
	70 Un hexomino és un polígon format per 6 quadrats adjacents. Hi ha 35 hexominos diferents. En podeu veure uns quants representats aquí. Dibuixeu els que falten.
	71 Quantes llaunes de beguda de 35 cl fan falta per omplir un bòtil de 14 l ?
	72 Un cable elèctric de 50 m es divideix en trossos de 75 cm. Quants en surten?
	73 A la bossa de la compra hi ha tres llaunes de sardines de 150 g, 1.5 kg de patates i cinc-cents festucs de 6 dg cada un. Quants grams pesa la bossa ?
	74 Quant em costaran 350 grams de maduixes si el seu preu és de 2,00 € el kilogram?
	75 Una llauna de refresc pesa 125 grams. Quantes llaunes calen per a tenir 3 kilograms de refresc?
	76 Trobeu la cara repetida.
	77 Un got té una capacitat de 1/5 l. Quants d'aquests gots es podran omplir amb un bòtil de beguda refrescant de 3 l ?
	78 L’Arnau ha collit 30 pomes, de les quals 2/6 parts estaven pellucades pel ocells. 2/30 parts tenien cucs, i només 3/5 estaven sanes. Quantes pomes de cada tipus ha collit l’Arnau?
	79 Un dipòsit de 240 litres de capacitat conté 20 litres d'aigua. Durant tres dies es va omplint a raó de 35 litres cada dia. Quina part del dipòsit queda per omplir al final del tercer dia?
	80 Tres hereus es reparteixen el patrimoni de la seva difunta mare. Al primer li pertoquen tres quarts d'aquest patrimoni i el segon hereu rep una cinquena part. Quina part correspon al tercer hereu ?
	81 Les 2/7 parts d'un grup de 84 persones són dones i les 3/4 parts de les dones són menors d'edat. Quantes dones majors d'edat hi ha ?
	82 Expresseu en forma de potència:
	83 Descomponeu en factors primers els nombres indicats segons l'exemple:
	84 Aquestes són les dues úniques maneres diferents de fer un collaret amb 3 boles negres i 2 boles blanques. Dibuixeu tots els collarets diferents que es poden fer amb 3 boles negres i 3 boles blanques.
	85 Escriviu els exponents que pertoqui.
	86 Escriviu la base adequada per a cada potència.
	87 Com es pot obtenir una suma que doni 14 fent servir només cinc xifres senars. ?
	88 A una bodega tenen 6 bótes de vi, que contenen 15, 16, 18, 19, 20 i 31 litres. Un comprador s'emporta dues bótes i un altre tres. El primer comprador s'emporta la meitat de vi que el segon .Quina bóta ha sobrat?
	89 En una festa d'aniversari es reparteixen els caramels. Si cada assistent n'agafava 6 en sobraven 5, però si n'agafaven 7 en faltaven 8. Quants assistents hi havia?
	91 Aquí teniu representades dues maneres de repartir quatre nois en dos grups. Quantes altres maneres diferents hi ha?
	92 Un esportista fa cada dia cinc voltes senceres a una pista quadrada de 0,8 kilòmetres de costat. Quants kilòmetres fa en una setmana ?
	93 Comprem sis llaunes de beguda que pesen 330 g, quatre pomes que pesen 60 g i mig kilogram de tonyina. Quant pesa la nostra compra?
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