
NOM: __________________________________________

Tria 10 problemes.
Copia l¡enunciat a la llibreta i el resols.
Per fer el problema recorda seguir la pauta que tens a la llibreta!
Si vols fer més de 10 problemes... endavant!

1. Un joier compra 54 anells d’or, en guarda dotze i ven els altres a125 euros cada un. Quants euros ha guanyat?

2. Una família guanya al mes 1.200 euros i en gasta 850. Quant estalvia en un trimestre?

3. La meva professora ha repartit 36 cartolines entre les dos classes de reforç que estan a la planta 3ª de la meva 

escola. Quantes cartolines toquen a cada classe? Si a cada una de les classes hi ha 9 nens/es quantes cartolines 

tocarien a cada nen/a?

4. He anat a la botiga i m’he comprat un televisor i una nevera que costa 750 euros. Si tot m’ha costat 1.500 euros. 

Quant val el televisor?

5. Avui he convidat els meus amics a sopar a casa. He comprat dos pollastres que m’han costat sis euros cada un ,  

½ quilo de patates que costen 3 euros la bossa i una ampolla de llimonada que m’ha costat 2 euros. Quants diners m’he  

gastat en el sopar?

7. En un bar gasten 24 barres de pa al dia. Quantes barres en gastaran en una setmana?

8. Per al seu aniversari, l’Eric ha comprat un gelat per a cada company de classe que costa 2 euros la unitat. Si hi ha 21 

noies i 19 nois. Quant ha gastat?

9. L’Anna va néixer a l’any 1965 .Quants anys té ara?

10. L’Arnau fa una festa d’aniversari amb els seus amics i els convida al cine a les 6 de la tarda. Si cada entrada costa 9 
euros, quant li costaran totes les entrades?

11. A la biblioteca hi ha 450 llibres d’aventures, 243 llibres d’història i 98 llibres de ciències i 56 revistes. Quants llibres 
hi ha a la biblioteca?

12. Inventa un problema per 245 x 3

13. La Laura va a la perruqueria i es fa les metxes, es talla i es fa la 
manicura. Si paga amb 100 euros, quant li tornaran?

14. Un comerciant ha de cobrar dues factures: una de 1.758 euros i l’altra la 
meitat de la primera. Quants euros ha de cobrar entre totes dues?
Busca de quina quantitat és la segona factura.

15. En una piscina hi havia 142 banyistes. N’han marxat vint i n’hanarribat 39. 

Quants banyistes hi ha ara?

16. En una empresa que està situada al carrer Lepant 39, hi treballen598 treballadors, dels quals 308 són homes. 

Quantes dones treballen a l’empresa?

17. En David, que té 14 anys ,camina set quilòmetres en una hora. Quants quilòmetres deu caminar en 4 hores?

18. Una fàbrica ha venut 654 cotxes, 100 motos i 296 camions menys que cotxes. Quants camions ha venut?

19. En Javier treballa en una botiga a les Glories i cobra 1.200 euros almes. Quant guanya en Javier en un any?

Rentar i tallar: 20 euros
Color: 10 euros
Metxes: 40 euros
Pedicura: 15 euros
Manicura: 9 euros
Tractament hidratant: 4 euros



20.  Vaig  de  rebaixes  i  compro  dos 

samarretes i tres pantalons. Si pago amb 

100 euros, quant em tornaran?

21.Quants  Kg  d'arròs  porta  un 

tractor  amb  un  remolc  de  985  Kg 

carregat amb 112 sacs d'arròs de vint Kg cada un?

22. Quants kg de xampinyons hi ha en 65 caixes de cinc Kg cada una?

23. En David té cinc jocs de la Play de romans, 4 jocs de la Play de policies, 10 jocs de la Play d’ esports i  8 jocs de la 

Wii. Quants jocs de la Play té en David?

24. En  Javier  té  en  una  caixa  quatre  monedes  d’un  euro,  5  monedesde  dos euros,  sis  bitllets  de  20 euros  i  15  

xiclets.Quants euros i ha a la caixa ?

25. Quants ous hi ha en 5 dotzenes?

26. En una festa hi havia 57 nois i 30 noies. Quants nois hi ha més que noies?

27. Compro 7 llibretes per 3 euros cada una i em sobren quatre euros. Quants euros tenia?

28. Al meu prestatge hi caben 26 llibres, però jo en tic 39 . Quants llibres no podré col.locar all prestatge?

29. Si  cinc jocs de la Play2 valen 120 euros. Quants euros val un joc de la Play 2?

30. La cuinera de l’Escola ha comprat 780 kg. de llegums: 400 són llenties, 135 són cigrons i la resta mongetes. Quants 

kg. de mongetes ha comprat?

6,90 euros 15 euros


