
13.1
(1) En Joan pesa 48 quilos. La seva germana en pesa 33. Quants quilos més  pesa
en Joan?
15 quilos

(2) En un magatzem hi havia 261 ampolles. Se’n van vendre 37. Quantes en queden encara?
224 ampolles

(3) En Damià está preparant uns entremesos per a 4 persones. Hi posará 3 olives per a
cadascuna. Quantes olives necessitará?
12 olives.

(4) Per fer un dossier necessitem dos arxivadors. Si hem fet dos dossiers cada un i som 35 a
la classe, quants arxivadors hem fet servir?
140 arxivadors

(5) Poso 640 pomes en 64 capses. Quantes pomes hi caben en una capsa?
10 pomes

13.2
(1) He fet 24 exercicis que eren la meitat de la feina que em tocava. Quants exercicis tenia
per fer?
48 exercicis

(2) La Laura compra 6 retoladors i en gasta 4. Quants li'n queden?
2 retoladors

(3) L’Hortènsia té dos sacs de 15 quilos de farina. En ven 9 paquets d’un quart de quilo i set
de mig quilo. Quants quilos de farina li han quedat?
24 quilos i 1 quart
(4) Si cada quart em menjo dues galetes. Quantes me’n menjaré en 2 hores i mitja?
20 galetes

(5) El tren surt a les 7 hores i 11 minuts. Hem quedat de trobar-nos mitja hora abans. A quina
hora ens trobarem?
6 h i 41 minuts

13.3
(1) En una capsa hi ha 12 formatgets. Quants n’hi haurà en tres de capses?
36 formatgets

(2) En un botiga tenen 50 quilos d’arròs que els volen col·locar en saquets de 2 quilos i mig.
Quants saquets podran omplir?
20 saquets
(3) En Leonci té 25 pins. 8 nois li donen 2 pins cadascun. Quants en té ara? 
41 pins

(4) Un carrer fa 21 metres. Hem decidit posar-hi un arbre cada metre i mig. Quants arbres hi posarem?
15 arbres

(5) He de repartir 50 canalons entre 4 plats.Quants canalons quedaran sense repartir?
2 canalons

13.4
(1) La Azahara reparteix 11 compacts, peró al final del dia se n’han perdut 3. Quants compacts
queden?
9 compacts

(2) De 30 bunyols que tenia me menjat la tercera part. Quants me’n queden?
20 bunyols
(3) 10 porcs, 5 gallines i 5 gats, quantes potes tenen entre tots?
70 potes

(4) Setze ampolles de mig litre d’aigua, a quants litres equivalen?
8 litres
(5) De 4 000 peces que té un trencaclosques només en tinc col.locades la quarta part. Quantes
peces són?
1 000 peces

13.5
(1) Una grua fa 100 metres d’altura. Una altra fa 3/4 de l’anterior. Quina altura té la segona?
75 metres

(2) Cinc setmanes de feina de 5 dies cada una, quants dies són?
25 dies
(3) Dilluns em van regalar 5 cintes, dimarts 6 í dimecres 4. Quantes cintes m’han regalat entre-
tots tres dies?
15 cintes
(4) Quants trossos de cordill de metre i mig puc fer amb un tros de cordill de 9 metres?
6 trossos
(5)Una obra de teatre té 3 actes de mitja hora cada un. Quants minuts dura l'obra?
90 minuts

13.6
(1) S’han de fer 50 croquetes. Si 3 cuiners ja n’han fet 34, quantes croquetes queden per fer?
16 croquetes
(2) En Linus va comprar 12 metres de corda per a l’estenedor. Al final només en necessita la
tercera part. Quants metres farà servir?
4 metres
(3) En Jep tenia 20 pins. A l’escola 3 amics li van regalar 2 pins cada un. Quants pins té ara?
26 pins
(4) Hi havia 8 préssecs al cistell i la Maria se n'ha menjat 3. Quants préssecs hi queden?
5prèssecs
(5) Una caixa de peres buida pesa 2 kg. Si l’omplim amb 29 kg de peres. Quant pesa la caixa plena?
31 quilos
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13.7
(1) A casa tinc 45 bales de vidre i 34 d’acer. Quantes bales més tinc de vidre que
d’acer?
11 bales
(2) Si d’una corda que fa 30 metres en tallo un tros de 9 metres i un altre de 6 metres, quants
metres de corda em queden?
15 metres
(3) La quarta part de 48 persones que hi ha en una festa són noies. Quants nois hi ha a la festa?
36 nois
(4) Un caixa plena de llenties pesa 41 kg i quan està buida pesa 2 kg. Quina quantitat de llenties conté?
39 quilos
(5) Deu cadires de 4 potes, quantes potes tenen en total?
40 potes

13.8
(1) De 5 pastissos i 1 terç, quants terços es poden treure?
16 terços
(2) Quants vèrtexs hi ha en 4 quadrats separats?
16 vèrtexs
(3) He tallat 12 centímetres de corda a trossos d’un centímetre i mig cadascun. Quants trossos he
f e t ?
8 trossos
(4) Tenia 3 kg i mig, 4 quarts de kg i 4 kg i quart. Ara em queden 5 quarts de kg ? Quants n’he gas-
t a t ?
7 quilos i mig
(5) En una capsa hi havia 24 castanyes Jo me n’he menjat la quarta part, i la Jessica la mei-
tat. Quantes castanyes hi queden?
6 castanyes

13.9
(1) M’han calgut 5 gots per omplir una ampolla. Quantes ampolles ompliré amb 50 gots d’aigua?
10 ampolles
(2) La Leonor té la meitat de panets que té la Judit. Aquesta té la tercera part de 12. Quants
panets té la Leonor?
2 panets
(3) M’he menjat dues taronges i mitja d’un cistell que en contenia 15. Quantes taronges que-
den al cistell?
12 taronges i mitja
(4) La Claustre camina 2 quilòmetres en 30 minuts. Quantes hores trigarà a caminar 20 quilòme-
t r e s ?
5 hores
(5) En Llorenç té 10 anys i 17 llibretes. Si li’n regalen 14, quantes llibretes tindrà?
31 llibretes

13.10
(1) Si del nombre de caragols que tinc en resto 2 i el resultat és 4. Quants cargols tinc?
6 caragols
(2) A casa una coca ens dura 2 dies. Quant ens duraran 6 coques?
12 dies
(3) Quants minuts hi ha d’un quart de set a tres quarts de vuit?
90 minuts
(4) La Irene va trobar 12 bolets, en va llenjar 3 perqué eren metzinosos, 1 es va fer malbé i en
va regalar 3. Quants bolets li han quedat?
5 bolets
(5) Quantes taronges senceres tenim en 6 mitges taronges?.
3 taronges

13.11
(1) Quant és la meitat de 37 panets?
18  panets i mig
(2) Per 5 euros em donen 5 globus. Quants me’n donaran per 200 euros?
20 globus
(3) Una casa té 5 vidrieres. A cada vidriera hi havia 5 vidres, però n’han trencat 5. Quants en
queden?
20 vidres
(4) Quants mesos hi ha en 4 anys?
48 mesos
(5) La Kàtia ha collit 33 petxines i 39 cargols. Quants cargols més que petxines ha collit?
6 cargols

13.12
(1) Hem comprat una dotzena de litres de llet. Quants litres són?
12 litres

(2) Quantes potes tenen 3 taules i 5 cadires?
32 potes

(3) Entre tota la família hem regalat a la tieta uns pantalons que valien 60 euros. Jo he possat
la cinquena part. Quants diners he posat pel regal?
12 euros.
(4) Un dipòsit conté 55 litres d’aigua. Quantes garrafes de 5 litres es poden omplir?
11 garrafes

(5) Si volem empaquetar 72 retoladors en capses de 12 retoladors cada una. Quantes capses
necessitarem?
6 capses
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13.13
(1) Un carrer fa 30 metres. Hem decidit posar-hi un arbre cada metre i mig. Quants
arbres hi posarem?
21 arbres
(2) La quarta part de les 48 persones d’una fàbrica són noies. Quantes noies hi ha a la fàbri-
ca?
12 noies

(3) Vint ampolles de mig litre, a quants litres equivalen?
10 litres
(4) Quatre llibres valen 40 euros. Quant valdran 10 euros com aquest?
100 euros
(5) Quants trossos de metre i quart de roba puc tallar de 3 peces de 9 metres?
21 trossos.

13.14
(1) He tallat 6 centímetres de cinta a trossos d’un centímetre i mig cadacun. Quants trossos
he fet?
4 trossos.
(2) La Pietat té 53 pins. Els ha repartits entre les seves 5 amigues i ella se n’ha quedat 3.
Quants pins ha donat a cada amiga?
10 pins
(3) Un sac ple de farina pesa 76 quilos i quan està buit pesa 3 quilos. Quina quantitat de farina conté?
73 quilos
(4) Quinze taules de 4 potes, quantes potes tenen en total?
60 potes
(5) En una capsa hi havia 28 castanyes. Jo me n’he menjat la quarta part i l’Ilona la meitat.
Quantes castanyes hi queden?
7 castanyes

13.15
(1) Per fer un dossier necessitem dos enquadernadors. Si hem fet dos dossiers cada un i som
30 a la classe. Quants enquadernadors hem fet servir?
120 enquadernadors
(2) Un home camina 2 quilòmetres en 30 minuts. Quantes hores trigarà a caminar 6 quilòme-
t r e s ?
1h i mitja
(3) Si d’una cinta que fa 26 metres en tallo un tros d’11 metres i un altre de 6, quants metres
de cinta queden?
9 metres
(4) En una llibreria tenen 150 diaris; en 6 hores n’han venuts 75. Quants diaris els queden?
75 diaris
(5) Deu amics van a buscar síndries i en troben 45. Quantes se’n poden quedar cada un si
volem que les parts siguin iguals?
4 síndries i mitja

13.16
(1) La Idoia té 9 anys i la seva mare en té 24 més. Quants anys té la mare?
33 anys
(2) Cada dia llegeixo 4 pàgines d’un llibre i els diumenges només 2. Quantes pàgines hauré
llegit al cap de 3 setmanes?
78 pàgines
(3) Poso 320 peres en 32 capses. Quantes peres hi caben en una capsa?
10 peres
(4) En Max pesa 45 quilos. La seva germana en pesa 32. Quants quilos més pesa en Max?
13 quilos
(5) En Hassan està malalt. La metgessa li diu que prengui 2 pastilles tres cops al dia. Si a la
capsa hi ha 24 pastilles, quants dies en podrà prendre?
4 dies

13.17
(1) Quina és la meitat de la meitat de 32 llibres?
8 llibres
(2) He fet 16 problemes que eren la meitat de la feina que em tocava. Quants problemes tenia
per fer?
32 problemes
(3) Un botiguer té dos sacs de 10 quilos de farina. En ven 9 paquets d’un quart de quilo i 7 de
mig quilo. Quants quilos de farina li han quedat?
14 kg i quart
(4) En Guillem, la Mafalda i l’Iris fan un mural. En Guillem ha portat 4 fotos, la Mafalda el
doble, i l’Iris la meitat. Quantes fotos tenen per fer el mural?
14 fotos
(5) En una capsa hi ha 10 formatgets. Quants n’hi haurà en mitja dotzena de capses?
60 fomatgets

13.18
(1) En Jack té 30 llibres. Vuit amics li donen 4 llibres cadascun. Quants en té, ara? 
62 llibres
(2) Cada noi gasta 6 fulls de paper al dia. A la classe som 30. Quants fulls gastem entre tots
en 10 dies?
1 800 fulls
(3) La corda d’en Marcel·lí medeix metre i mig i la de la Macarena és quatre vegades més llar-
ga. Quants metres fa la corda de la Macarena?
4 metres
(4) La Maribel té 9 anys i els seu germà el doble. Quants anys és més gran el seu germà?
9 anys
(5) La Lavinia tenia 25 revistes. Ahir va estar malalta i tres amics li van portar 3 revistes cada
un. Quantes revistes té ara?
34 revistes
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13.19
(1) Ahir vaig anar dormir a les 9 de la nit. M’he despertat a dos quarts de set.
Quantes hores he dormit?
9 hores i mitja
(2) Tenia 35 bales en una bossa i n’he perdut 17. Quantes em queden?
18 bales
(3) Hem caminat 5 quilòmetres, que són 1/3 del camí que hem de fer. Quant fa el camí sencer?
15 quilòmetres
(4) ) Quin és el preu de 25 compacts a 15 euros cada un?
375 euros.
(5) Tenia 2 quilos i mig, 4 quarts de quilo i 2 quilos i quart. Ara em quedem 5 quarts de quilo.
Quants n’he gastat?
4 kg i mig

13.20
(1) Quantes piles de 25 paquets es poden fer amb 700 paquets?
28 paquets
(2) A la Lorena li agrada molt jugar a cromos. Aquest matí n’ha perdut 6, i després de berenar
tenia 8 cromos més que al matí. Quants cromos ha guanyat la Lorena aquesta tarda?
14 cromos
(3) De 2 pastissos i 1 terç, quants terços se’n poden treure?
7 terços
(4) Quants vèrtexs hi ha en 3 quadrats separats?
12 vèrtexs

(5) La Vero té 6 llibres, l’Elena en té 5 i jo 5. Quants llibres tenim entre totes tres?
16 llibres

13.21
(1) Un pentàgon regular té 20 metres de perímetre. Quant medeix cada costat?
4 metres
(2) En una classe de 25 alumnes, 13 van malament en matemàtiques. Quants van bé?
12 alumnes
(3) Quants minuts hi ha d’un quart de vuit a tres quarts de nou?
90 minuts
(4) A casa un fuet dura 2 dies. Quant ens duraran 8 fuets?
16 dies
(5) En Miquel tenia 25 tebeos. A l’escola 3 amics li van regalar 4 tebeos cada un. Quants tebe-
os té ara?
37 tebeos

13.22
(1) Si 50 llibres caben en un prestatge, quants prestatges necessitarem per col·locar 200 lli-
bres?
4 prestatges
(2) Per 5 euros em donen 5 bolígrafs. Quants me’n donaran per 25 euros?
5 bolígrafs
(3) 15 amics tenim 2 euros cadascun. Quant tenim entre tots?
30 euros
(4) En Jofre pesa 41 quilos. La seva germana pesa 32. Quants quilos més pesa en Jofre?
9 quilos
(5) M’he menjat 4 pomes i mitja d’un cistell que en contenia 13. Quantes pomes queden al cis-
tell?
8 pomes i mitja

13.23
(1) Quants quarts de poma tenim en una poma i mitja?
6 quarts

(2) En Damià fa col·lecció de pins; en té 15. La Jesica en té el triple. Quants en té?
45 pins
(3) La Melba ha de fer 40 quilòmetres caminant. Si ja ha fet 15 quilòmetres, quants quilòmetres
li falten encara per caminar?
25 quilòmetres

(4) En una capsa hi ha 8 formatgets. Quants n’hi haurà en mitja dotzena de capses?
48 formatgets
(5) En Benet té 31 revistes. Vuit amigues li donen 5 revistes cadascuna. Quantes en té ara?
71 revistes

13.24
(1) D’aquí a dues setmanes vindrá la Jenni. Quants dies falten?
14 dies

(2) Tenia 60 galetes i me n’he menjat la tercera part. Quantes me’n queden?
40 galetes
(3) Cinc dotzenes i mitja de cartes, quantes cartes són?
66 cartes
(4) Seixanta ampolles de mig litre, a quants litres equivalen?
30 litres

(5) Hem fet un ram de 30 flors. Deu són margarides, 12 clavells i la resta roses. Quantes roses
hi ha al ram?
8 roses
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13.25
(1) Al cistell hi havia 15 patates, 6 les ha utilitzat en Robert per fer una truita.
Quantes patates queden?
9 patates 
(2) L’Anna va anar a recollir prunes. En va agafar 12 i se'n va menjar 5. Quantes hn van que-
dar?
7 prunes
(3) Una moto ha trigat 2 minuts i 10 segons a donar una volta. Quants segons són?
130 segons
(4) He tallat 9 centímetres de cordill a trossos d’un centímetre i mig cadascun. Quants trossos
he fet?
6 trossos
(5) La mare de la Guillermina, que pesa 15 quilos menys que el seu pare, pesa 45 quilos.
Quant pesa el pare de la Guillermina?
60 quilos

13.26
(1) Un pentàgon regular té 30 metres de perímetre. Quant medeix cada costat?
6 metres
(2) Quant és la quarta part del doble de 20 pins?
10  pins
(3) Un sac ple de farina pesa 86 quilos i quan està buit pesa 2 quilos. Quina quantitat de fari-
na conté?
84 quilos
(4) De 3 pastissos i 1 terç, quants terços es poden treure?
10 terços
(5) L’Alí tenia 20 revistes. A l’escola 3 amics li van regalar 4 revistes més cada un. Quantes
revistes té ara?
32 revistes

13.27
(1) En una capsa hi havia 40 galetes. Jo me n’he menjat la quarta part i l’Elisenda la meitat.
Quantes galetes hi queden?
10 galetes
(2) Hem de repartir 37 tebeos entre 7 amics. Quants en tocaran a cada un?
5 tebeos
(3) Una persona camina 2 quilòmetres en 30 minuts. Quantes hores trigarà a caminar 8 quilò-
metres?
2 hores
(4) Jugant a cromos en vaig perdre 7 i en vaig guanyar 3. Si me n’han quedat 25, quants en
t e n i a ?
29 cromos
(5) Deu amics van a buscar gerds i en troben 25. Quants se’n poden quedar cada un si volem
que les parts siguin iguals?
2 gerds i mig

13.28
(1) La Maria ha gastat avui 5 euros en una revista i 7 euros en un llibre. Quant ha gastat entre-
tot?
12 euros
(2) La Raquel té dos sacs de 5 quilos de farina. En ven 9 paquets d’un quart de quilo i 7 de
mig quilo. Quants quilos de farina li han quedat?
4 quilos i quart
(3) Per 5 euros em donen 5 llapis. Quants me’n donaran per 35 euros?
35 llapis
(4) He de repartir 75 croquetes entre 6 plats. Quants croquetes quedaran sense repartir?
3 croquetes
(5) En un magatzem hi havia 341 ampolles. Se’n van vendre 37. Quantes n’hi en queden
encara?
304 ampolles

13.29
(1) Quant és la meitat de 121 taronges?
60 taronges i mitja
(2) Vaig estar malalt, la meva mare em va comprar 9 llibres i el meu pare 7. Quants llibres em
van comprar entre tots dos?
16 llibres
(3) L’autocar surt a les 8 hores i 12 minuts. Hem quedat de trobar-nos mitja hora abans. A
quina hora ens trobarem?
7 h i 42 min
(4) Quantes rajoles senceres hi ha en 5 mitges rajoles de xocolata?
2 rajoles i mitja
(5) He fet 18 pàgines d’exercicis, que eren la meitat de la feina que em tocava. Quantes pàgi-
nes tenia per fer?
36 pàgines

13.30
(1) Un carrer fa 40 metres. Hem decidit posar-hi un arbre cada metre i mig. Quants arbres hi
posarem?
27 arbres
(2) El meu pare ha comprat 4 barres de pa per esmorzar. Si som 8, quant en toca a cada un?
mitja barra
(3) Quants litres d’aigua he d’afegir per omplir 1000 litres, si ara només en conté 340?
660 litres
(4) Una ampolla de vinagre té una capacitat de tres quarts de litres. Quants litres de vinagre hi
haurà en dues ampolles?
1 litre i mig
(5) Una capsa de galetes té tres pisos, i a cada pis hi ha12 galetes. Si m’he menjat 6, quantes
galetes queden a la capsa?
30 galetes
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13.31
(1) En una capsa hi ha 12 formatgets. Quants n’hi haurà en mitja dotzena de capses?
72 formatgets
(2) En Juli té 28 pins. 7 nois li donen 2 pins cadascun. Quants en té ara? 
42 pins

(3) El mig metre de roba val 750 pessetes. Quant  valdrà un metre?
1500 pessetes

(4) He fet 17 exercicis, que eren la meitat de la feina que em tocava. Quants exercicis tenia
per fer?
34 exercicis
(5) En Carles va comprar 15 metres de corda per a l’estenedor. Al final només en necessita la
tercera part. Quants metres farà servir?
5 metres

13.32
(1) Tenia 8 compacts i me'n van regalar 7. Quants compact tinc en total
15 compacts
(2) 20 taules de 4 potes, quantes potes tenen en total?
80 potes
(3) Quants vèrtexs hi ha en 5 quadrats separats?
20 vèrtexs
(4) Tenia farina: 4 quilos i mig, 4 quarts de quilo i 4 quilos i quart. Ara me’n quedem 6 quarts
de quilo ? Quanta me n’he gastat?
8 quilos i quart
(5) A casa tinc 55 bales de vidre i 44 d’acer. Quantes bales més tinc de vidre que d’acer?
11 bales

13.33
(1) A casa un pot de sabó dura 2 dies. Quants ens duraran 10 pots?
20 dies
(2) En una hora faig 4 exercicis. Quants en faré en 40 minuts?
2 exercicis
(3) M’he menjat dues pomes i mitja d’un cistell que en contenia 13. Quantes pomes queden al cistell?
10 pomes i mitja
(4) Si d’una corda que fa 40 metres en tallo un tros de 6 metres i un altre de 9 metres, quants
metres de corda em queden?
25 metres
(5) La quarta part de 36 persones que hi ha en una festa són noies. Quants nois hi ha a la
festa?
27 nois

13.34
(1) Un cassola plena de cigrons pesa 41 quilos i quan està buida pesa 2 quilos. Quina quanti-
tat de cigrons conté?
39 quilos de cigrons
(2) Cada dia llegeixo 7 pàgines d’un llibre i els diumenges només 4. Quantes pàgines hauré
llegit al cap de tres setmanes?
138 pàgines
(3) En una classe hi ha 30 alumnes. La professora diu que avui només n’han vingut a classe
les dues terceres parts. Quants alumnes han vingut?
20 alumnes
(4) En Ricard tenia 8 meitats de panets. Quants panets sencers hi havia?
4 panets
(5) Tinc 7 coques per repartir entre 14 persones. Si les reparteixo en parts iguals, quant tocarà
a cada una?
mitja coca

13.35
(1) La Isaura pesa 43 quilos. El seu germà en pesa 34. Quants quilos més pesa la Isaura?
9 quilos
(2) En una botiga hi havia 51 ampolles. Se’n van vendre 37. Quantes en queden encara?
14 ampolles
(3) Un avió vola a la velocitat de 800 km/h. Quina distància recorrerá en 1/2 hora?
400 km
(4) M’han calgut 5 gots d’aigua per omplir una ampolla. Quantes ampolles ompliré amb 25
gots?
5 ampolles
(5) Quatre llibres valen 30 euros. Quant valdran 10 llibres com aquest?
75 euros

13.36
(1) He contestat 22 preguntes, que eren la meitat de la feina que em tocava. Quantes pregun-
tes tenia per contestar?
44 preguntes
(2) Entre tota la familia hem regalat a la mare una faldilla que valia 90 euros. Jo he possat la
cinquena part. Quants diners he posat pel regal?
18 euros.
(3) La Malena té la meitat de panets que la Liliana. Aquesta en té la tercera part de 12. Quants
panets té la Malena?
2 panets
(4) M’he menjat 2 taronges i mitja d’un cistell que en contenia 15. Quantes taronges queden al
cistell?
12 taronges i mitja
(5) L’Íngrid fa 4 quilòmetres en 30 minuts. Quantes hores trigarà a fer 20 quilòmetres?
2 hores i mitja
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13.37
(1) En una capsa hi ha 6 mocadors. Quants n’hi haurà en mitja dotzena de capses?
36 mocadors
(2) L’Ivan té 18 tebeos. Si li’n regalen 12, quants tebeos tindrà?
30 tebeos
(3) Si cada quart em menjo dues galetes. Quantes me’n menjaré en 3 hores i mitja?
28 galetes

(4) El vaixell surt a les 9 hores  i 17 minuts. Hem quedat de trobar-nos mitja hora abans. A
quina hora ens trobarem?
8 hores i 47 minuts
(5) En Koldo té 32 tebeos. Quatre nois li donen 6 tebeos cadascun. Quants en té, ara?
15 tebeos

13.38
(1) Un jardí fa 50 metres de llargària. Hem decidit posar-hi un arbre cada metre i mig. Quants
arbres hi posarem?
33 arbres
(2) Un camió va a 100 km/hora. Quina distància recorrerà en 3 quarts d’hora?
75 quilòmetres

(3) De 90 pinyons que tenia, me n’he menjat la tercera part. Quants me’n queden?
60 pinyons
(4) Reparteix en parts iguals 1 dotzena de taronges entre 6 nois. Quantes tocaran a cadas-
cun?
2 taronges 

(5) 32 ampolles de mig litre de llimonada, a quants litres equivalen?
16 litres

13.39
(1) Si al nombre de pins que tinc en resto 2 i el resultat és 4, quants pins tinc?
6 pins
(2) Reparteix 3 paquets de 5 ensaïmades entre 10 nois.
1 ensaïmada i mitja

(3) Quantes postals de 7 pessetes puc comprar amb 10 duros?
7 postals

(4) Set setmanes de treball de 5 dies cada una, quants dies són?
35 dies
(5) He tallat 12 centímetres de cinta a trossos d’1 centímetre i mig cadascun. Quants trossos
he fet?
8 trossos

13.40
(1) A casa una coca ens dura 2 dies. Quant ens duraran 7 coques?
14 dies

(2) El mig metre de roba val 45 euros. Quant valdrà un metre?
90 euros
(3) L’Oscar es va a dormir a les nou del vespre i es va despertar a les vuit del matí. Quantes
hores va dormir?
11 hores
(4) En Jaume va comprar 18 metres de corda per a l’estenedor. Al final només en necessita la
tercera part. Quants metres farà servir?
6 metres
(5) Un fuster ha cobrat l’hora de feina a 24 euros. Quant ens ha cobrat si ha fet una feina
d’una hora i mitja?
36 euros

13.4
(1) El meu pare té 5 anys més que la meva mare. La mare té quatre vegades els meus anys.
Jo tinc 8. Quants anys té el pare?
37 anys
(2) Un pentàgon regular té 40 metres de perímetre. Quant medeix cada costat?
8 metres
(3) Quantes hores hi ha en 180 minuts?
2 hores

(4) Quantes potes tenen 5 taules i 3 cadires?
32 potes

(5) Un bolígraf val 5 euros. Un retolador val el doble. Quant val tot plegat?
15 euros

13.42
(1) Un pot ple de cigrons pesa 96 quilos i quan està buit pesa 3 quilos. Quina quantitat de
cigrons conté?
93 quilos
(2) Trenta cotxes de 4 rodes, quantes rodes tenen en total?
120 rodes
(3) De 4 pastissos i 1 terç, quants terços de pastís es poden treure?
13 terços
(4) Quants vèrtexs hi ha en 6 quadrats separats?
24 vèrtexs
(5) La Melinda tenia 25 pins. A l’escola 3 amics  li van regalar 2 pins cada un. Quants pins té
ara?
31 pins
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13.43
(1) Tenia farina: 2 quilos i mig, 4 quarts de quilo i 4 quilos i quart. Ara me’n queden 6
quarts de quilo. Quanta me n’he gastat?
6 quilos i 1 quart
(2) En una capsa hi havia 44 galetes. Jo me n’he menjat la quarta part i l’Harmonia la meitat.
Quants galetes hi queden?
11 galetes
(3) Quant valen dues dotzenes i mitja de roses a 14 euros la dotzena?
35 euros
(4) Un dipòsit conté 66 litres d’aigua. Quantes garrafes de 6 litres es poden omplir?
11 garrafes

(5) Si volem empaquetar 60 retoladors en capses de 12 retoladors cada una, quantes capses
necessitarem?
5 capses

13.44
(1) Un carrer fa 20 metres. Hem decidit posar-hi un arbre cada metre i mig. Quants arbres hi
posarem?
13 arbres
(2) Una persona camina 4 quilòmetres en 30 minuts. Quantes hores trigarà a caminar 20 quilòme-
t r e s ?
2 hores i mitja
(3) La quarta part de les 60 persones d’una fàbrica són nois. Quants nois hi ha a la fàbrica?
15 nois

(4) Quaranta ampolles de mig litre, a quants litres equivalen?
20 litres
(5) Una lampista ha cobrat l’hora de feina a 30 euros. Quant ens ha cobrat si ha fet una feina
d’una hora i mitja.
45 euros

13.45
(1) Una persona menja mig quilo de pa per dinar i mig quilo per sopar. Quant li duraran 13
quilos de pa?
13 dies
(2) La Joaquima té 35 anys i els seu germa 10 anys més. Quants anys té el germà de la
Joaquima?
45 anys
(3) A casa un pot de melmelada dura 2 dies. Quant ens duraran 12 pots?
24 dies
(4) En una hora faig 4 problemes. Quants en faré en 20 minuts?
1 problema
(5) La Consol té 10 anys i la seva mare en té 25 més. Quants anys té la mare?
35 anys

13.46
(1) M’he menjat 4 pomes i mitja d’un cistell que en contenia 15. Quantes pomes queden al cistell?
10 pomes i mitja
(2) Cada dia llegeixo 5 pàgines d’un llibre i els diumenges només 4. Quantes pàgines hauré
llegit al cap de 2 setmanes?
68 pàgines
A la classe som 24 nenes i nens. Avui no ha vingut la quarta part. Quants som avui a classe?
6 nenes i nens
(4) Quants litres de taronjada hi ha en 20 caixes de 12 litres cadascuna?
240 litres

(5) En Jonatan està malalt. La metgessa li diu que prengui 3 pastilles tres cops al dia. Si a la
capsa hi ha 29 pastilles, quants dies en podrà prendre?
3 dies

13.47
(1) L’Heribert pesa 40 quilos. La seva germana en pesa 23. Quants quilos més pesa
l’Heribert?
17 quilos
(2) Per 50 pessetes em donen 5 galetes. Quantes me’n donaran per 450 pessetes?
45 galetes
(3) Cada dia llegeixo 4 pàgines d’un llibre i els diumenges només dues. Quantes pàgines
hauré llegit al cap de 4 setmanes?
104 pàgines
(4) Un parell de llibres costen 20 euros. Quant costaran 15 llibres?
150 euros 
(5) La Maria té 4 litres i mig d’aigua i els col·loca en ampolles de 3/4 de litre. Quantes ampo-
lles omplirà?
6 ampolles

13.48
(1) En una capsa hi ha 12 formatgets. Quants n’hi haurà en cinc capses?
60 formatgets

(2) El tren surt a les 9 hores  i 11 minuts. Hem quedat de trobar-nos mitja hora abans. A quina
hora ens trobarem?
8 hores i 41 minuts
(3).En Jael té 25 croquetes. 8 nois li donen 2 croquetes cadascun. Quantes en té, ara? 
41 croquetes

(4) Quants trossos de metre i mig puc fer amb una cinta de 15 m?
10 trossos
(5) La meva avia m’ha donat 25 euros i la meva mare el triple que l’avia. Quant m´han donat
entre totes dues?
100 euros
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13.49
(1) Reparteix 15 croquetes entre 20 persones. Quant tocarà a cadascuna?
3/4 partsde croqueta
(2) Set amics van a buscar bolets i en troben 49. Quants se’n poden quedar cada un?
7 bolets 

(3) Set setmanes de feina de 5 dies cada una, quants dies són?
35 dies
(4) En un bosc hi ha 61 pins i 43 eucaliptus. Quant pins hi ha més que eucaliptus?
18 pins
(5) En Gaspar va comprar 18 metres de corda per a l’estenedor. Al final només en necessita
la tercera part. Quants metres farà servir?
6 metres

13.50
(1) Una dotzena i mitja de bales a 3 pessetes cada una, quant valen?
54 pessetes
(2) Una atleta ha emprat 3 minuts i 10 segons a recórrer el circuit. Quants segons són?
190 segons
(3) En Baldomer va comprar 18 metres de corda per a l’estenedor. Al final només en necessita
la tercera part. Quants metres farà servir?
6 metres
(4) Un pot ple de mongetes pesa 88 quilos i quan està buit pesa 3 quilos. Quina quantitat de
mongetes conté?
85 quilos de mongetes
(5) Deu cadires de 3 potes, quantes potes tenen en total?
30 potes
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