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ABANS DE COMENÇAR

Recordeu que en el Mates es valora, a més de la correcció dels resultats, altres aspectes, com
l’ús d’estratègies originals i la capacitat per comunicar les idees matemàtiques.

Intenteu fer els problemes el millor que sapigueu, sense defallir si no trobeu la solució a la
primera. Mireu de redactar un informe per a cada problema tan complet com pugueu, fins i tot
si algun problema no l’heu pogut acabar com us hagués agradat.

D’altra banda us recomanem que feu servir materials que us ajudin a resoldre els problemes.
Per exemple, tant en el solitari com en el joc del Lu-lu la construcció real del joc us facilitarà
força la resolució dels problemes.
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Dividim un triangle

En un triangle ABC marquem en el costat BC un punt D de manera que el costat BC queda
dividit en una raó 5 : 3. De manera semblant dividim el segment AD pel punt E de forma que
el segment AD queda dividit en una raó 5 : 3. Allarguem el segment AE fins el punt F , en el
segment AC.

A

B CD

E

F

Quina és la raó AF : FC?
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El solitari Pentalpha

Anem a jugar a un solitari originari de l’illa de Creta. Es juga en els punts d’intersecció dels
segments del pentagrama.

Quina és la millor manera de dibuixar exactament el pentagrama?

L’objectiu del solitari és col.locar sobre el pentagrama un total de nou fitxes (pots agafar fitxes
de parx́ıs o dames, o fer-te-les tu). Per posar cada fitxa has de seguir els tres passos següents:

1. Posa la fitxa en una casella buida.

2. Fes-la saltar al llarg d’un segment sobre una altra casella (que pot estar buida o ocupada).

3. Col.loca-la sobre la casella d’arribada, que ha d’estar buida.

Fixa’t, per tant, que cada jugada involucra tres caselles consecutives d’un mateix segment.

Descriu els passos necessaris per completar el solitari.
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El joc del Lu-lu

A l’arxipèlag de Hawaii es juga a un joc amb quatre discs fets amb pedra volcànica. Els discs
estan decorats per una cara com es mostra a la figura. L’altra cara és llisa.

Dos o més jugadors es posen d’acord en un nombre de rondes per sumar punts. A cada ronda
un jugador llança els quatre discs. Els discs que mostren la cara llisa es tornen a llançar un cop.
Després d’això se sumen els punts en total dels discs que mostren la “cara”. Si en la primera
tirada a tots quatre discs ha sortit “cara” es tornen a llançar tots quatre i a la puntuació de la
segona tirada se li sumem deu punts.

Juga unes quantes partides. Després contesta les preguntes següents relacionades amb la
mecànica del joc.

Per què creus que és raonable que si a un jugador li surt “cara” en tots quatre discs pugui
tornar a llançar els discs i afegeix deu punts? Quina és la puntuació màxima per ronda?

En un sol llançament hi ha dues maneres diferents d’aconseguir cinc punts. Quines? Fes un
estudi de les formes diferents d’obtenir les diferents puntuacions (de zero a nou) en un sol
llançament. I en els dos llançaments de cada ronda?

Canvia les regles de manera que en cada ronda cada jugador només pugui llançar una sola
vegada. Fes un estudi estad́ıstic de com canviaria el joc. Quines regles creus que són millor?


