
PROBLEMES DE MATEMÀTIQUES 

 

1. Pensa una mica: Com pots mesurar exactament dos litres d’aigua si 

només disposes de dos recipients no graduats, un de 4 litres i un de 

3 litres? 

 

 

 

2. Pensa bé abans de donar la resposta. Que pesa més un quilo de 

palla o un quilo de ferro?  Per què? 

 

 

3. Quantes ampolles de mig litre  es necessiten per tenir un litre i mig 

d’aigua?...................................... I quants gots d’un quart de 

litre?.............................................................................................. 

 

4. Per l’aixeta de la cuina surten 12 litres d’aigua cada minut.  Si per 

rentar els plats tardo 10 minuts i no tanco l’aixeta. Quants litres 

d’aigua gasto? 

 

 

5. Recorda que un quilo són 1000 grams. Quant li falta a cada un 

d’aquests productes per pesar un quilo ? 

 

 Un pot de llenties de 300 grams...................................... 

 Una capsa de galetes de mig quilo? .............................. 

 Un  sobre de cafè de 15 grams?  ...................................... 

 Un paquet de farina de 750 grams?.................................. 

 

 

 



6.  Si cada dia sols dormir unes 10 hores, quantes hores dorms en una 

setmana? 

 

 

7. Per esmorzar hi passes mitja hora, per dinar una hora, per berenar 

15 minuts i per sopar  45 minuts.  A quin àpat del dia hi has passat més 

estona?.......................  I menys?..................................................En total 

en un dia , quants minuts passes menjant?.............................................. 

 

 

8. La Núria va tardar 58 segons a fer una volt a la pista i la Maria va 

tardar un minut i 5 segons. Quants segons li va treure la Maria a la 

Núria? 

 

 

9.  Quants segons hi ha en mig minut? I en un minut i mig? 

 

 

10. Un dia, quantes hores té?...............  Quants minuts?...................... 

 

Ara que ja has fet els problemes, aquí tens les respostes. Tu mateix/a mira 

quants n’has fet  de bé i posa’t un punt a cada un que hagis fet bé. 

Posa’t nota ........................ 

1. Amb els 4l, omplir la garrafa de tres litres, el litre que sobrava el 

guardem, tornem a fer l’operació i guardem un altre litre, per tant ja en 

tenim dos litres. 2.  Igual, tot és un quilo.  3. Tres ampolles i 6 gots de de 

quart de litre. 4. 120litres 5. 700grams, mig quilo, 85 grams i 250grams 6. 

70hores 7.  dinar, berenar i en total  150 minuts.  8. 7 segons. 9. 30 segons i 

90 segons  10. 24 hores, 1440 minuts. 

 


