
PROBLEMES D’ESCALFAMENT 
 

 
 
 
1. El problema dels set sisos 

Amb només set sisos i tres operacions, has d’obtenir com a resultat 123. 
 
 
Solució:  (6 + 66 + 666 ) : 6 = 123 

 
2. Una edat molt estranya 

Abans d’ahir tenia dotze anys i l’any que ve en faré quinze. És possible 
aquesta circumstància? 
 
 
Solució: Avui és 1 de gener i el seu aniversari va ser ahir, dia 31 de 
desembre. Abans d’ahir tenia 12 anys, ahir en va fer 13. Aquest any en 
farà 14 i l’any que ve, 15. 

 
3. El comerciant intel·ligent 

Un comerciant té dos recipients: un de 5 litres i un altre de 3. Arriba un 
client i li demana un litre de vi. Com s’ho fa per donar-li un litre sense 
malbaratar-ne gens? 
 
 
Solució: Omple primer el recipient de 3 litres i a continuació el buida en 
el de 5 litres. Torna a omplir el recipient de 3 litres i amb aquest vi 
acaba d’omplir el recipient de 5 litres. Com que en aquest recipient 
només n’hi cabien 2 més, li queda 1 litre en el primer recipient. 

 
4. Escuradents i triangles 

Amb 12 escuradents pots construir sis triangles equilàters. Movent 4 
escuradents, aconsegueix tres triangles equilàters. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Solució:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5. Un problema de boles 

Et donen 16 boles que tenen exactament el mateix aspecte, però una 
és una mica més pesant que les altres. 
Has de localitzar la bola més pesant, i per a fer-ho disposes d'una 
balança de dos platets. Però per cada pesada et cobren 1 euro, i 
només en tens 4. Com te les enginyaràs? 

 
 
 

Solució: Pots descobrir la bola fent servir només quatre vegades la 
balança i gastant d'aquesta manera només 4 euros. Has de seguir les 
instruccions següents: 
Primera pesada. Posa 8 boles a cada platet i retira les 8 del platet de 
la balança que indica un pes inferior, perquè no hi ha dubte que la més 
pesant no hi és. 
Segona pesada. De les 8 boles restants, posa'n 4 a cada platet de la 
balança i descarta el grup que pesa menys. 
Tercera pesada. Repeteix l'operació amb les 4 boles restants, dues i 
dues en cada platet de la balança. 
Quarta i última pesada. De les dues que et queden, posa'n una en cada 
platet de la balança. El plat que queda més baix conté la bola que 
buscaves. 


