
Problema del mes de desembre  
1r-2n d’ESO  

 
ENIGMA 1 
 

Einstein, Darwin, Newton i Rutherford es van reunir un dia qualsevol i van seure a 
una taula rodona i van conversar sobre el futur de la humanitat i de la ciència. 
 
 - El que va seure a l’esquerra de Newton va beure aigua. 
 - Einstein estava assegut davant del que prenia vi. 
 - Qui seia a la dreta de Rutherford estava bevent anís.  
 - El del cafè i el de l’anís estaven un davant de l’altre.  
 
Quina era la beguda de cadascun d’ells? 
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ENIGMA 2 

 
Us proposem un enigma matemàtic dissenyat per Einstein.  
Us animem a resoldre’l!  
Hi ha 5 cases de diferents colors i a cada casa viu una persona de diferent 
nacionalitat. Aquests 5 propietaris mengen diferents menjars, practiquen 
diferents esports i cada un d’ells té algun animal diferent dels altres. A més a més, 
cap d’ells té el mateix animal, practica el mateix esport ni menja el mateix menjar.  
Aquí teniu la pregunta... quin d'ells té un peix?  
 
Pistes:  
 

1. L’anglès viu a la casa vermella.  
2. El suec té un gos.  
3. El danès menja formatge.  
4. El noruec viu a la primera casa.  
5. L’alemany juga a futbol.  
6. La casa verda queda immediatament a l’esquerra de la blanca.  
7. L’amo de la casa verda menja macarrons.  
8. La persona que juga a bàsquet cria ocells.  
9. L’amo de la casa groga menja sushi.  
10. L’home que viu a la casa del centre menja truita de patates.  
11. L’home que fa ciclisme viu al costat del que té un gat.  
12. La casa del centre és de color vermell.  
13. El senyor que menja macarrons juga a futbol.  
14. L’home que té un cavall viu costat del que corre maratons.  
15. L’home que practica ioga, menja amanida.  
16. L’home que practica ciclisme és veí del que menja sushi.  
17. El noruec viu al costat de la casa blava. 


