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Repte 1.- La fruita 

 

Cada tipus de fruita té un pes únic que és consistent amb el dibuix fet a escala. Utilitzeu les 

cinc balances per determinar la relació entre els diferents tipus de fruites. Quina relació 

tenen els pesos de les diferents fruites?  Quina fruita pesa més? Quina fruita és la més 

lleugera? Suposem una maduixa pesa 15 g, quantes en faran falta per igualar en pes a les 

altres? Expliqueu el procés que heu seguit per esbrinar-ho. 
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Repte 2.- El cub de Rubik 

 

El Cub de Rubik és un trencaclosques mecànic inventat el 1974 per l’escultor i professor 

d'arquitectura hongarès Ernő Rubik. Originalment anomenat el "Cub Màgic”, va guanyar el 

premi especial al Millor Trencaclosques d’aquell any.  El cub de Rubik clàssic es compon 

d’un conjunt de cubs de costat unitat disposats en forma de cub  3 x 3 x 3. Cadascuna de 

les sis cares es compon de nou quadrats. Els colors dels quadrats  són, tradicionalment,  

blanc, vermell, blau, taronja, verd i groc. Cada color apareix nou vegades en el cub. Un 

mecanisme de pivot, en el centre del cub, permet a cada cara girar independentment, 

barrejant així els colors. 

 

La publicitat de la companyia que en va fer la comercialització diu que el de Rubik original  

hi ha més de tres mil milions d'estats possibles. Alguns diuen que aquesta va ser una  

significativa subestimació.  

 

Determineu quin és el nombre real de possibles estats. Expliqueu el procés que us 

ha portat a la solució. 
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Repte 3.  Les línies i els triangles 

 

Considereu dos quadrats A i B. 

 

Els podem col·locar de manera que comparteixin un vèrtex i que formin una angle comprès 

entre 0º i 180º. La figura següent en seria un exemple: 

 

 

 

Podem afegir-hi un tercer quadrat C  tal com es mostra en la figura següent, de manera que 

es formi una regió triangular (de color negre). 
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I hem completat el dibuix unint els vèrtexs dels tres quadrats amb segments 

tal com mostra la figura de continuació:  

 

 

Quines són les relacions entre els tres triangles blancs? Quina és la relació entre el triangle 

negre i els tres triangles blancs? Expliqueu i justifiqueu la vostra resposta. 

 

 

 


