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3.L.01. Les tres esportistes  

Enigmes lògics 

Avançat 

Tenim tres esportistes: la Marta, la Lluïsa i la Berta. Una és futbolista, una altra és gimnasta i 
l’altra nedadora. La gimnasta és la més baixa de totes tres i està soltera. La Marta, que és la 
sogra de la Lluïsa, és més alta que la futbolista. 

 A quin esport es dediquen cadascuna? 

Font de l'enigma http://www.acertijos.net/enigmas.html 

Font de la imatge ’http://dibujoscolorear.es/dibujos-de-deportes/page/9  
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3.L.02. Un problema de cavalls   

Enigmes lògics 

Avançat   

El cavall de la Mònica és més fosc que el de la Susanna, però més ràpid i més vell que el de 
la Joana.  

El cavall de la Joana és més lent que el de la Vanessa.  

El cavall de la Vanessa és més jove que el de la Mònica, que és més vell que el de la 
Susanna.  

El cavall de la Susanna és més clar que el de la Vanessa, tot i que el de la Joana és més 
lent i més fosc que el de la Susanna. 

 Quin és el cavall més vell? 

 Quin és el més lent? 

 I quin és el més clar?  

Font de l'enigma http://www.acertijos.net/enigmas.html 

Font de la imatge http://www.dibujosyjuegos.com/dibujos/picture.php?/4139/tag
s/43-dibujos_de_caballos  
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3.L.03. Les germanes bessones    

Enigmes lògics 

Avançat   

A l’avi li costa distingir a les dues germanes bessones. Tot i que físicament són iguals, la 
Rosa mai diu la veritat, i la Maria és incapaç de dir una mentida.  

Un dia, mentre tots tres eren al menjador de casa, l’avi va preguntar a una d’elles si farien 
pollastre per sopar. Ella li va xiuxiuejar unes paraules que l’avi no va arribar a entendre. 
Llavors li va preguntar a l’altra germana què havia dit la primera. Aquesta segona li va dir: -
ha dit que no hi haurà pollastre-.  

 Podries dir si hi va haver o no pollastre 
per sopar?  

 
 

Font de l'enigma http://www.acertijos.net/enigmas.html 

Font de la imatge http://www.conmishijos.com/actividades-para-
ninos/dibujos-para-colorear/dibujo-para-colorear-hermanas-gemelas/  
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3.L.04 L’explorador i els tres caçadors  

Enigma lògic 

Avançat 

A una illa molt llunyana, hi havia tres caçadors. Un d’ells sempre deia la veritat. Un altre 
sempre deia mentides. I el darrer alternava una veritat amb una mentida (Mai deia dues 
veritats ni dues mentides seguides).  

Un explorador es va robar amb els tres caçadors i els va preguntar què havien caçat. Un 
dels caçadors li va respondre: -hem caçat  2 elefants, 6 lleons i 1 girafa-. El segon caçador 
va dir: -hem 6 elefants, 2 lleons i una girafa-. Finalment, el tercer va dir: -hem 1 elefant, 2 
lleons i una zebra-.  

L’explorador que sabia sobre la peculiaritat dels caçadors va afegir: -ja sé què heu caçat tots 
tres-.  

 A quina conclusió havia arribat l’explorador?  

 

 

Font de l'enigma  http://www.acertijos.net/enigmas.html 

Font de la imatge http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-pensando-
i8907.html  
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3.L.05 El presoner  

Enigma lògic 

avançat 

Un presoner està tancat en una cel·la cela amb dues portes. Una el portarà a una altra cel·la 
sense sortida i l’altra a la llibertat. Cada porta està custodiada per un vigilant. Un sempre diu 
la veritat, mentre que l’altre no la diu mai. Per triar la porta per la que passarà, el presoner 
pot fer una sola pregunta a un dels vigilants.  

 Sabries dir com ho hauria de fer per 
sortir per la porta que el portarà a la 
llibertat? 

 

 

 

 

 

 

Font de l'enigma http://www.acertijos.net/enigmas.html  

Font de la imatge http://www.educima.com/dibujo-para-colorear-prisionero-i18270.html 

 

 

 

 


