
CONCURS d’ENIGMES MATEMÀTICS 

INS MONTBUI, 2019 
 

2n cicle (3r i 4t d’ESO) 
 
Enigma 1: Repartiments a la selva! 
 
Dos amics estaven fent una excursió per la selva quan de sobte es troben amb un altre explorador                  
que s’havia perdut. L’explorador va demanar als dos amics si portaven alguna cosa per menjar. El                
primer amic va contestar que encara li quedaven 5 plàtans, i el segon amic va dir que encara li                   
quedaven 3 plàtans. Aleshores l’explorador perdut els hi va proposar compartir tots els plàtans a               
parts iguals entre els tres, i que un cop fora de la selva, els pagaria amb 8 monedes. Així ho van                     
fer, i quan van ser capaços de sortir de la selva, ja s’havien menjat els 8 plàtans entre tots tres.                    
Així, tal i com havien acordat, l’explorador els va recompensar amb 8 monedes, i va entregar 5                 
monedes al primer amic i 3 monedes al segon amic.  
 
Però el primer amic es va queixar: “El repartiment que has fet no és correcte. Si jo he donat 5                    
plàtans em pertoquen 7 monedes, i al meu amic, que només ha aportat 3 plàtans, li correspon 1                  
moneda”. 
 
Tenia raó el primer amic? Justifica la resposta. 
 
 
Enigma 2: Herències! 
 
Un pare vol deixar en herència els dos terrenys que té als seus quatre fills. Vol ser just amb els                    
quatre fills, i per tant, vol repartir els dos terrenys en quatre parts de manera que, per cada                  
terreny, tinguin la mateixa forma i la mateixa extensió. Ho podrà fer? 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

NOTA 
Pots enviar les solucions d’un enigma o de tots dos. Les solucions han d’estar raonades, i pots 

adjuntar una fotografia amb la teva resolució per tal de fer més fàcil l’explicació. 
Recorda que només pots enviar un correu, així que pensa bé les respostes abans de participar, ja 

que no les podràs canviar i/o ampliar.  


