
5.1
(1) Ahir a la tarda vam fer 5 figures i avui n’hem fet dues. Quantes figures tenim ara?
7 figures
(2) Cada dia, quan vaig a l’escola, tiro 3 monedes a la guardiola. Quantes monedes hauré
recollit en dos dies?
6 monedes
(3) Com que tenia 7 adhesius en vaig regalar 5 a la Rosalia. Quants adhesius m’han quedat?
2 adhesius
(4) Dimecres vaig guanyar 7 bales però ahir en vaig perdre 3. Quantes he guanyat entre tots
dos dies?
4 bales
(5) L’oncle em va donar 6 retoladors i avui n’he gastat 2. Quants me’n queden?
4 retoladors

5.2
(1) Ahir em vaig menjar 5 mandarines ahir i dues avui me n’he menjat dues. Quantes me n’he
menjat entre tots dos dies?
7 mandarines
(2) En Víctor compra 7 castanyes i se’n menja dues. Quantes castanyes li queden?
5 castanyes
(3) En Martí té un cinta de 6 metres de llargada. En talla 3 metres. Quants metres de cinta li
queden?
3 metres
(4) Jo he fet 3 panellets i en Marc 4. Quants n’hem fet  entre tots dos?
7 panellets
(5) Tenia 7 nines i se me n’han fet malbé 4. Quantes me’n queden?
3 nines

5.3
(1) La Margarida em va donar 7 retoladors i avui n’he gastat cinc. Quants me’n queden?
2 retoladors
(2) L’Èlia té 4 petxines i la Rosa en té dues. Quantes petxines tenen entre totes dues?
6 petxines
(3) Quant és la meitat de 6 tigres?
3 tigres
(4) En una taronja, quantes meitats de taronja hi ha?
2 meitats
(5) Quant fan 3 panteres i 4 panteres?
7 panteres

5.4
(1) Quant és la meitat de 10 pomes?
5 pomes
(2) Si de 6 cireres se’n podreixen dues, quantes en quedaran?
4 cireres 

(3) Tinc 3 butxaques i a cada butxaca hi ha 2 pins. Quants n’hi ha entre les dues butxaques?
6 pins
(4) Al matí m’he menjat 2 galetes i a la tarda3. Quantes galetes m’he menjat en total?
5 galetes
(5) Anem a collir peres. La Clara n’agafa 5 i jo n’agafo dues. Quantes n’hem collit entre totes
dues?
7 peres

5.5
(1) Avui he llegit 4 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir 1. Quantes pàgines he llegit?
5 pàgines.
(2) Digues quant és el doble de 3 cigrons.
6 cigrons
(3) El germà de la Laia té 7 anys i ella en té 5. Quants anys més té el germà que la Laia?
2 anys
(4) El senyor Ramon té 6 melons i en ven 2. Quants melons li queden?
4 melons
(5) L’Aleix ha regalat 6 contes a un amic i un a la seva germana. Quants contes ha regalat?
7 contes

5.6
(1) En una capsa hi ha 3 mocadors i en una altra del costat també n’hi ha tres. Quants moca-
dors hi ha entre totes dues capses?
6 mocadors
(2) En Robert té 3 cromos i la Rosa en té 4. Quants cromos tenen entre tots dos?
7 cromos
(3) Avui he llegit 3 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir dues. Quantes pàgines he llegit?
5 pàgines.
(4) Jo he fet 3 pastissos, i l’Oriol 4. Quants n’hem fet entre tots dos?
7 pastissos
(5) En Carles m’ha donat 2 botons i la Dolors tants com en Carles. Quants botons tinc?
4 botons

5.7
(1) La gallina Tatiana pon quatre ous cada setmana i la gallina Poniana en pon 2. Quants ous
ponen entre totes dues?
6 ous
(2) En David ha fet 4 pastissos de nata i 3 de xocolata. Quants pastissos ha fet?
7 pastissos

(3) En Joan Carles té 4 taronges i me’n dóna 2. Quantes taronges li queden?
2 taronges
(4) La Júlia té 6 pins i en Marc li’n regala un altre. Quants pins té ara?
7 pins
(5) Quantes castanyes fan 2 vegades 2 castanyes
4 castanyes
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5.8
(1) En Jaume compra 7 retoladors i en gasta un. Quants retoladors li queden?
6 retoladors
(2) L’Aina tenia 6 gossets i n’ha donat un. Quants gossets li n’hi han quedat?
5 gossets
(3) Si tens 5 pessetes i et compres un caramel de 5 pessetes, quantes ptes. t’hauràs gastat?
Totes
(4) Tinc 2 cromos i la Joana en té 4. Quants cromos tenim entre tots dos?
6 cromos
(5) En Juli compra 7 retoladors i en gasta 2. Quants retoladors li queden?
5 retoladors

5.9
(1) Com que tenia 7 botons, en vaig regalar cinc a en Robert. Quants botons m’han quedat?
2 botons
(2) Dijous vaig guanyar 8 bales però ahir en vaig perdre quatre. Entre tots dos dies, quantes
bales he guanyat?
4 bales
(3) En Ponç em va donar 7 retoladors i avui n’he gastat quatre. Quants me’n queden?
3 retoladors
(4) Em vaig menjar 1 plàtan ahir i 2 avui. Quants me n’he menjat entre tots dos dies?
3 plàtans
(5) A la tarda vam fer 6 pastissos i avui ens n’hen menjat 4. Quants ens en queden encara?
2 pastissos

5.10
(1) En una pàgina de l’àlbum tinc 4 cromos i en una altra 3. Quants cromos hi ha entre totes
dues pàgines?
7 cromos
(2) En Pep fa 1 problema cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
2 problemes
(3) Tenia 6 nines i se me n’han fet malbé tres. Quantes me’n queden?
3 nines
(4) A la Vanessa li van regalar un paquet amb 6 galetes. Se n’ha menjat una. Quantes galetes
li queden?
5 galetes
(5) Quant és la meitat de 6 micos?
3 micos

5.11
(1) Al jardí de l’escola hi ha 4 arbres a la dreta i 2 arbres a l’esquerra. Quants arbres hi ha?
6 arbres
(2) Digues quant és el doble de 2 gats.
4 gats

(3) Ahir vaig guanyar 6 bales i avui n’he perdut dues. Quantes n’he guanyat entre tots dos dies?
4 bales
(4) Quantes meitats de taronja tinc en 2 taronges?
4 meitats
(5) Si tenim 5 figues en un cistell i n’hi afegim dues més, quantes n’hi haurà?
7 figues

5.12
(1) Tenia 6 carpetes i se me n’han fet malbé 4. Quantes me’n queden?
2 carpetes
(2) A la Sol li van regalar un paquet amb 6 galetes. Se’n menja 2. Quantes galetes li queden?
4 galetes
(3) Un test té 4 roses, i en un altre,en té 3. Quantes roses n’hi ha entre tots dos testos?
7 roses
(4) Avui he llegit 2 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir 4. Quantes pàgines he llegit?
6 pàgines
(5) Digues quant és el doble de 3 samarretes.
6 samarretes

5.13
(1) Dijous vaig guanyar 3 cromos, i divendres quatre. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
7 cromos
(2) Si tens 7 globus i en perds un, quants te’n quedaran?
6 globus
(3) El germà de la Mariona té 7 anys i ella en té 3. Quants anys més té el germà que la
Mariona?
4 anys
(4) Quatre noies tenen mig panet cada una. Quants panets tenen entre totes?
2 panets
(5) En Martí té 5 pins i la Lluna li’n regala 2 més. Quants pins té ara?
7 pins

5.14
(1) La Sònia em regala 5 petxines i en Pere dues. Quantes petxines tinc al final?
7 petxines
(2) Quant fan 2 vegades 2 galetes?
4 galetes
(3) Quants ulls tenen 2 gossos?
4 ulls
(4) Ahir em vaig menjar 2 figues i avui me n’he menjat 5. Quantes me n’he menjat entre tots 2 dies?
7 figues
(5) Tinc 7 botons. Si en dono un, quants me’n quedaran?
6 botons
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5.15
(1) Ahir a la tarda vam fer 6 pastissos i avui ens n’hem menjat 2. Quants ens en queden
e n c a r a ?
4 pastissos
(2) En Pere té 4 anys i  en Joan 1. Quants anys tenen entre tots dos?
5 anys
(3) Dimarts vaig guanyar 7 bales però ahir en vaig perdre dues. Quantes n’he guanyat entre
tots dos dies?
5 bales
(4) Al matí m’he menjat 4 galetes i a la tarda 3. Quantes galetes m’he menjat  entre el matí i la tarda?
7 galetes
(5) En Miquel té 2 llapis i la Paula li’n dóna quatre més. Quants en té ara?
6 llapis

5.16
(1) Quant és la meitat  de 6 peres?
3 peres
(2) Si tens 7 adhesius i en perds quatre, quants te’n quedaran?
3 adhesius
(3) Tenia 6 pins i n’he perdut sis. Quants me’n queden?
cap pin
(4) Al jardí de l’escola hi ha 1 arbre a la dreta i 5 arbres a l’esquerra. Quants arbres hi ha?
6 arbres
(5) Al matí m’he menjat 4 galetes i a la tarda 3. Quantes galetes m’he menjat  entre el matí i la tarda?
7 galetes

5.17
(1) Anem a buscar bolets. La meva germana n’agafa 2 i jo n’agafo 5. Quants n’hem trobat
entre tots dos?
7 bolets
(2) En Jaume ha comprat 5 pomes. Se’n menja dues per dinar i una per berenar. Quantes
pomes li queden per sopar?
2 pomes
(3) L’Aina té 4 retoladors de color vermell i 3 de color blau. Quants retoladors té?
7 retoladors
(4) En un test tenim 4 clavells, i en un altre, n’hi tenim dos. Quants clavells tenim entre tots dos testos?
6 clavells
(5) La Paula, dilluns, va guanyar 6 bales, i dimecres, 1. Quantes en va guanyar entre tots dos
dies?
7 bales

5.18
(1) El meu company ha començat ha jugar amb 2 cromos i n’ha guanyat quatre. Quants en té
en acabar el joc?
6 cromos

(2) La Margarida ha regalat 5 contes a un amic i dos a la seva germana. Quants contes ha regalat?
7 contes
(3) En Carles té 7 melons i en ven tres. Quants melons li queden?
4 melons
(4) En una capsa hi ha 4 mocadors i en una altra del costat n’hi ha 2. Quants mocadors hi ha
entre totes dues capses?
6 mocadors
(5) En Joan té 6 anys i l’Albert un. Quants anys tenen entre totes dos?
7 anys

5.19
(1) Jo tinc 5 revistes i la meva germana me’n dóna 2. Quantes en tinc ara?
7 revistes
(2) La Carme té 4 retoladors de color vermell i 2 de color blau. Quants retoladors té?
6 retoladors
(3) La gallina Titiana pon 2 ous cada setmana i la gallina Bibiana en pon 5. Quants ous ponen
entre totes dues?
7 ous
(4) L’Aleix ha fet 1 pastís de crema i 3 de xocolata. Quants pastissos ha fet?
4 pastissos
(5) La mare té 5 taronges i me’n dóna dues. Quantes li’n queden?
3 taronges

5.20
(1) La Sònia em regala 7 estrelles de mar, i en Pere dues. Quantes estrelles tinc al final?
9 estrelles
(2) La Montse em regala 2 caramels, i en Marc 3. Quants caramels tinc al final?
5 caramels
(3) Quant fan 3 vegades 2 caramels?
6 caramels
(4) Tinc 8 monedes. Si me’n gasto tres, quantes me’n queden?
5 monedes
(5) En una coca, quantes meitats de coca hi ha?
2 meitats

5.21
(1) Si has de fer 8 pintures i ja n’has fet tres, quantes te’n falten fer encara?
5 pintures
(2) Tinc 9 monedes. Si te’n dono tres, quantes me’n queden?
8 monedes
(3) Ahir a la tarda vam fer 3 pastissos i avui n’hem fet quatre. Quants pastissos tenim ara?
7 pastissos
(4) Tinc 7 botons i un amic me’n dóna un altre. Quants botons tinc ara?
8 botons
(5) Dimarts vaig guanyar 8 pins però ahir en vaig perdre 3. Quants n’he guanyat entre tots 2 dies?
5 pins
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5.22
(1) En Frederic té una corda de 9 metres de llargada. En talla 2 metres. Quants
metres de corda li queden?
7 metres
(2) Si tenim 3 pins en una mà i 5 pins en l’altra, quants pins tindrem entre totes dues mans?
8 pins
(3) El pare em va donar 9 monedes i avui n’he gastat sis. Quantes me’n queden?
3 pmonedes
(4) La Carmé té 6 anys. D’aquí a 3 anys, quants en tindrà?
9 anys
(5) En Josep fa 2 treballs cada mes. En 3 mesos, quants n’haurà fet?
6 treballs

5.23
(1) La Sònia compra 9 castanyes i se’n menja 3. Quantes castanyes li queden?
6 castanyes
(2) Si tens 8 maduixes i te’n menges una, quantes te’n quedaran?
7 maduixes
(3) En Rafael té 2 llapis i la seva mare li’n dóna sis. Quants en té ara?
8 llapis
(4) Quantes meitats de mandarina tinc en 2 mandarines?
4 meitats
(5) Tenia 8 retoladors i se me n’han gastat 5. Quants me’n queden?
3 retoladors

5.24
(1) Tinc 5 ratolins. Quants me’n falten per tenir-ne 9?
4 ratolins
(2) Al jardi de l’escola hi ha 4 moreres a la dreta i 4 moreres a l’esquerra. Quantes moreres hi
ha?
8 moreres
(3) Anem a collir figues. La meva germana n’agafa 7 i jo n’agafo 2. Quantes n’hem collit entre
tots dos?
9 figues
(4) Dijous vaig guanyar 7 cromos i avui n’he perdut 2. Quants n’he guanyat entre tots dos
dies?
5 cromos
(5) El germà de la Quima té 9 anys i ella en té 5. Quants anys més té el germà que la Quima?
4 anys

5.25
(1) Si tens 9 monedes i dónes dues a la Raquel, quantes monedes et quedaran?
7 monedes
(2) En una capsa hi ha 6 mocadors i en una altra del costat n’hi ha dos. Quants mocadors hi
ha entre totes dues capses?
8 mocadors

(3) Jo tinc 4 llibres i la meva germana me’n dóna tres. Quants en tinc ara?
7 llibres
(4) La Joana ha fet 5 pastissos de nata i 3 de llimona. Quants pastissos ha fet?
8 pastissos
(5) Si de 9 llibretes en traiem dues, quants en quedaran?
7 llibretes

5.26
(1) En Pere té 8 anys i en Joan 1. Quants anys tenen entre tots dos?
9 anys
(2) Tinc 3 cromos i la Joana en té 5. Quants cromos tenim entre tots dos?
8 cromos
(3) Ahir a la tarda vam fer 9 pastissos i avui ens n’hem menjat 4. Quants ens en queden encara?
5 pastissos
(4) En David fa 4 viatges cada mes. En 2 mesos, quants n’haurà fet?
8 viatges
(5) Dimecres vaig guanyar 9 bales però ahir en vaig perdre 7. Quantes n’he guanyat entre tots
dies?
2 bales

5.27
(1) En Francesc ha donat 5 caramels en Guillem i 4 a la Maria. Quants caramels ha donat al
final?
9 caramels
(2) En un litre d’aigua, quants mitjos litres hi ha?
2 mitjos litres
(3) La Dolors té 5 caragols i en Carles quatre. Quants caragols tenen entre tots dos?
9 caragols
(4) Si tenim 7 botons en una mà i un botó en l’altra, quants botons tindrem entre totes dues
mans?
8 botons
(5) Quantes orelles tenen 3 gats?
6 orelles

5.28
(1) La Paula té un cinta de 7 metres de llargada. En talla 7 metres. Quants metres de cinta li
queden?
Cap metre
(2) Quant fan 4 vegades 2 pomes?
8 pomes
(3) Tinc 6 cromos i la Joana en té tres. Quants cromos tenim entre tots dos?
9 cromos
(4) En Pere té 7 capsetes i en perd quatre. Quantes capsetes li queden?
3 capsetes
(5) Quant és la meitat de 8 fulls de paper?
4 fulls
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5.29
(1) Tenia 7 bosses i se me n’han estripat 5. Quantes me’n queden?
2 bosses
(2) Al matí m’he menjat 7 formatgets i a la tarda 2. Quants formatgets m’he menjat  entre el
matí i la tarda?
9 formatgets
(3) La Maria té 8 galetes i se’n menja tres. Quantes galetes li queden?
5 galetes
(4) Dilluns vaig guanyar 9 bales i avui n’he perdut dues. Quantes n’he guanyat entre tots dos
d i e s ?
7 bales
(5) En Miquel té 5 globus i en regala dos a en Carles. Quants globus li queden?
3 globus

5.30
(1) En Jordi té 6 cromos i en Frederic en té tres. Quants cromos tenen entre tots dos?
9 cromos
(2) Tenia 8 joguines i se me n’han fet malbé 6. Quantes me’n queden?
2 joguines
(3) Anem a collir pomes. La meva germana n’agafa 4 i jo n’agafo 3. Quantes n’hem collit entre tots
d o s ?
7 pomes
(4) L’Helena té 9 galetes i se’n menja tres. Quantes galetes li queden?
6 galetes
(5) Jo tinc 4 petxines, i la meva germana 3. Quantes petxines tenim entre tots dos?
7 petxines

5.31
(1) En Ramon té 6 ratolins i en regala dos a en Narcís. Quants ratolins li queden?
4 ratolins
(2) Quatre nenes tenen mitja poma cada un. Quantes pomes tenen entre totes?
2 pomes
(3) Quant fan 3 vegades 2 mocadors?
6 mocadors
(4) En Pau té 8 retoladors de color vermell i 1 de color blau. Quants retoladors té?
9 retoladors
(5) En Lluís té 6 anys i la Carme 2. Quants anys tenen entre tots dos?
8 anys

5.32
(1) Dimarts vaig guanyar 6 cromos i avui n’he perdut 6. Quants n’he guanyat entre tots dos
dies?
cap cromo
(2) Avui he llegit 5 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir 3. Quantes pàgines he llegit?

8 pàgines
(3) Tinc 9 postals. Si en dono 7, quantes me’n queden?
2 postals
(4) Si tens 8 síndries i en perds dues, quantes te’n quedaran?
6 síndries
(5) Quant és la meitat de 6 mocadors?
3 mocadors

5.33
(1) Dos nois m’han donat mig panet cada un. Quants panets tinc?
1 panet
(2) La Laia compra 9 retoladors i en gasta cinc. Quants retoladors li queden?
4 retoladors
(3) En Víctor té 8 croquetes i se’n menja tres. Quantes croquetes li queden?
5 croquetes
(4) En Sergi té 8 anys i l’Eva dos. Quants anys és més gran en Sergi que l’Eva?
6 anys
(5) l’Eloi fa 3 problemes cada dia. En 3 dies, quants n’haurà fet?
9 problemes

5.34
(1) La Seoane té 5 joguines i la Margarida tres. Quantes joguines més té la Soane que la
Margarida?
2 joguines
(2) Quantes feres fan 6 lleons i 2 tigres?
8 feres
(3) La Carolina té 2 anys, i el seu germà el doble. Quants anys té el seu germà?
4 anys
(4) Al jardí de l’escola hi ha 5 arbres a la dreta i 2 arbres a l’esquerra. Quants arbres hi ha?
7 arbres
(5) Tinc 9 gatets. Si en dono vuit, quantes me’n queden?
1 gatet

5.35
(1) Dijous vaig guanyar 9 bales i avui n’he perdut 3. Quantes n’he guanyat entre tots dos dies?
6 bales
(2) En Miquel té 8 ninos i en regala 3 a en Carles. Quants ninos li queden?
5 ninos
(3) Una vegada hi havia 5 ratolins en una gàbia. Un es va morir, un altre va fugir i un altre se’l
va menjar el gat. Quants n’hi han quedat?
2 ratolins
(4) La Joana ha fet 3 pastissos de nata i 3 de xocolata. Quants pastissos ha fet?
6 pastissos
(5) Quantes potes tenen 2 lleons?
8 potes

36



5.36
(1) Si tens 8 retoladors i en perds dos, quants te’n quedaran?
6 retoladors
(2) Tinc 4 llapis a l’estoig i 5 llapis a la cartera. Quants en tinc entre tots dos llocs?
9 llapis
(3) Quant és la meitat de 8 botons?
4 botons
(4) Si tens 9 gomes i en perds tres, quantes te’n quedaran?
6 gomes
(5) En un gerro tenim 5 margarides, i en un altre dues. Quantes margarides hi ha entre tots dos gerros?
7 margarides

5.37
(1) Dilluns vaig guanyar 5 bales i dimecres quatre. Quantes n’he guanyat entre tots dos dies?
9 bales
(2) La Rosa té 9 síndries i en ven set. Quantes síndries li queden?
2 síndries
(3) La Paula té 4 cromos i la Lia tres. Quants cromos tenen entre totes dues?
7 cromos
(4) En una poma, quantes meitats de poma hi ha?
2 meitats
(5) Si tens 8 treballs i ja n’has fet dos, quants te’n falten fer encara?
6 treballs

5.38
(1) Tinc 3 llapis a l’estoig i 5 llapis a la cartera. Quants en tinc entre tots dos llocs?
8 llapis
(2) Ahir a la tarda vam fer 7 pastissos i avui ens n’hem menjat quatre. Quants ens en queden
encara?
3 pastissos
(3) Dissabte vaig guanyar 7 cromos però ahir en vaig perdre cinc. Quin guany de cromos vaig fer?
2 cromos
(4) La Caterina té 3 llibres i en Marc li’n regala quatre més. Quants llibres té ara?
7 llibres
(5) Quantes meitats de poma hi ha en una poma i mitja?
3 meitats

5.39
(1) La Laia té una corda de 9 metres de llargada. En talla 6 metres. Quants metres de corda li queden?
3 metres
(2) Quant fan 6 vaques i 3 vaques?
9 vaques
(3) Quants ulls tenen 4 cavalls?
8 ulls

(4) Si tens 7 mocadors i en perds un, quants te’n quedaran?
6 mocadors
(5) Quantes meitats de poma hi ha en una poma i mitja?
3 mitges pomes.

5.40
(1) Quant és la meitat  de 8 pastissos?
4 pastissos
(2) Si tens 8 cotxets i en perds dos, quants te’n quedaran?
6 cotxets
(3) Quant fan 7 bolígrafs i 3 bolígrafs?
10 bolígrafs.
(4) En Francesc pinta 5 ninots cada dia. En 2 dies, quants n’haurà pintat?
10 ninots
(5) Tinc 6 mandarines i me’n menjo 3. Quantes me’n queden?
3 mandarines

5.41
(1) Si tens 6 mocadors i en perds un, quants te’n quedaran?
5 mocadors
(2) Ahir a la tarda vam fer 6 dibuixos i avui n’hem fet 4. Quants dibuixos tenim ara?
10 dibuixos
(3) En Jordi té 4 anys, i l’Àngels 7. Quants més té l’Ànglels?
3 anys
(4) Quan comença a jugar, en Joaquim té 5 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants en té?
10 botons
(5) Quant és la meitat  de 6 croquetes?
3 croquetes

5.42
(1) Quantes potes tenen 2 cadires?
8 potes
(2) Si tens 9 capses i en perds tres, quantes te’n quedaran?
6 capses
(3) Jo he fet 4 problemes, i la meva germana 6. Quants n’hem fet entre tots dos?
10 problemes
(4) L’equip de primer va fer 6 gols i el de segon 3. Per quants de més va guanyar l’equip de
primer?
Per 3 gols
(5) Dues noies tenen mitja taronja cada una. Quantes taronges tenen entre totes dues?
1 taronja
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5.43
(1) En Carles té una corda de 10 metres de llargada. En talla 1 metre. Quants
metres de corda li queden?
9 metres
(2) En Joan fa 4 gelats cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
8 gelats
(3) Si tens 10 bunyols i te’n menges un, quants te’n quedaran?
9 bunyols
(4) Quants ulls tenen 5 tigres?
10 ulls
(5) Tinc 5 olives. Quantes me’n falten per tenir-ne 8?
3 olives

5.44
(1) Tinc 10 llapis. Si en regalo sis, quants me’n queden?
4 llapis
(2) Al jardí de l’escola hi ha 5 xiprers a la dreta i 3 acàcies a l’esquerra. Quants arbres hi ha en
total?
8 arbres
(3) Dilluns vaig guanyar 6 punts i avui n’he perdut 2. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
4 punts
(4) A la Marta li van regalar un paquet amb 10 galetes. Se n’ha menjat quatre. Quantes galetes
li queden?
6 galetes
(5) Tinc 4 llapis a l’estoig i 6 llapis a la cartera. Quants en tinc entre tots dos llocs?
10 llapis

5.45
(1) Tinc 6 revistes. Quantes me’n falten per tenir-ne 8?
2 revistes
(2) Avui he llegit 7 pàgines d’un llibre i ahir en vaig llegir 3. Quantes pàgines he llegit?
10 pàgines
(3) En Francesc fa 2 flams cada dia. En 3 dies, quants n’haurà fet?
6 flams
(4) La Laia compra 10 castanyes i se’n menja 6. Quantes castanyes li queden?
4 castanyes
(5) Tres nens tenen mitja taronja cada un. Quantes taronges tenen entre tots?
1 taronja i mitja

5.46
(1) Ahir a la tarda vam fer 8 bunyols i avui ens n’hem menjat quatre. Quants ens en queden encara?
4 bunyols
(2) Quant fan 5 vegades 2 mitjons?
10 mitjons

(3) La Montse compra 7 retoladors i en gasta quatre. Quants retoladors li queden?
3 retoladors
(4) La Rosa ha regalat 3 contes a un amic i sis a la Mercè. Quants contes ha regalat?
9 contes
(5) Si tens 7 pins i en perds dos, quants te’n quedaran?
5 pins

5.47
(1) Tinc 3 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne vuit?
5 bales
(2) Al matí m’he menjat  4 formatgets, i a la tarda dos. Quants formatgets  m’he menjat entre el
matí i la tarda?
6 formatgets
(3) Avui he llegit 6 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir dues Quantes pàgines he llegit?
8 pàgines
(4) Dilluns vaig guanyar 6 bales i dimecres 4. Quantes en vaig guanyar entre tots dos dies?
10 bales
(5) En Ramon té 9 pinyes i en ven 4. Quantes pinyes li queden?
5 pinyes

5.48
(1) En Miquel té 9 pilotes i en regala tres a en Carles. Quantes pilotes li queden?
6 pilotes
(2) Jo he fet 3 dibuixos i la meva germana quatre. Quants n’hem fet entre tots dos?
7 dibuixos
(3) La Joana ha fet 5 gelats de nata i 3 de xocolata. Quants gelats ha fet?
8 gelats
(4) La mare té 8 taronges i me’n dóna tres. Quantes taronges li queden?
5 taronges
(5) Quantes sabates fan 3 parells de sabates?
6 sabates

5.49
(1) La Mariona ha regalat 5 revistes a un amic i dues al seu germà. Quantes revistes ha rega-
lat?
7 revistes
(2) Dimecres vaig guanyar 9 cromos però ahir en vaig perdre cinc. En total, quants n’he guanyat
4 cromos
(3) En Nicolau té 9 nines i en regala tres a en Raül. Quantes nines li queden?
6 nines
(4) Si tens 7 mandarines i te’n menges cinc. Quantes te’n queden?
2 mandarines
(5) En Gregori llegeix 1 llibre cada mes. En 2 mesos, quants n’haurà llegit?
2 llibres
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5.50
(1) Tenia 8 ampolles i se me n’han trencat quatre. Quantes me’n queden?
4 ampolles
(2) Quantes meitats de taronja hi ha en una taronja i mitja?
3 mitges taronges
(3) Tinc 9 llapis. Si me n’agafes 2, quants me’n queden?
7 llapis
(4) En un test tenim 7 roses, i en un altre, n’hi tenim dues. Quantes roses tenim entre tots dos
testos?
9 roses
(5) Dilluns em vaig menjar 6 galetes, i dimecres 2. Quantes me n’he menjat entre tots dos
dies?
8 galetes
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