
  

PROBLEMES GRUP E

1- A la botiga hi ha 360 camises. En venen 159 i en deixen
 2 a en Damià. Quantes camises hi queden?

2- La Joaquima ha fet 67 brunyols. Quants brunyols
 queden si jo me n'he emportat 17 i la Maria 16?
 
3- En una sabateria hi ha 123 capses de sabates  i n'arriben 36 més del 
número 42. Quantes capses de sabates hi ha en total a la sabateria?

4- L'Elena té una capsa amb 56 granotes. Quantes granotes li queden si se 
n'han escapat 12 i n'ha donat 32 al seu amic?

5- Tinc 45 bales. N'he perdut 18 i se n'han trencat una tercera part. Quantes 
bales em queden?



  

6- La meva germana té 9 braçalets i 5 collarets. La seva amiga té 7 braçalets. 
Quants braçalets tenen entre totes dues?

7- En un galliner hi ha 145 gallines. Se n'escapen 57 i n'hi tornen 18. Quantes 
gallines hi queden?

8- La Marta ha comprat 67 llapis, vermells, blaus i negres. Quants són de color 
negres i 18 llapis són de color blau i 32 són vermells?

9- La senyora Clara ens ha portat 89 rovellons en un cistell. Quants me'n 
tocaran si 23 són per a la meva germana i 32, per al meu cosí?

10- En una granja hi ha 250 gallines que ponen 2 ous cada 4 dies. Quants en 
recullen en 8 dies?
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10- En una granja hi ha 250 gallines que ponen 2 ous cada 4 dies. Quants en 
recullen en 8 dies?

11- Tenim una certa quantitat de samarretes. Si les comptem de 3 en 3, en sobren 2; 
si les comptem de 5 en 5 en sobren 3, i si les comptem de 7 en 7, en sobren 2. 
Quantes samarretes tenim?

12- En Genís i la Marta tenen 234 cucs de seda. Quants cucs són de la Maria si 124 
són d'en Genís?

13- En Gerard té un cistell amb 30 caramels de taronja i de llimona. Quants caramels 
hi ha de llimona si 18 són de taronja?

14- En Mateu cull 234 cargols, uns de marrons i uns altres de ratlles. Quants cargols 
té si 89 són de ratlles?
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14- En Mateu cull 234 cargols, uns de marrons i uns altres de ratlles. Quants cargols 
té si 89 són de ratlles?

15- Quantes llibretes hi ha en una escola si hi ha 12 classes, a cada classe hi ha 23 
nens i nenes, i cadascun té 2 llibretes?

16- Quantes tulipes hi ha en una jardí si està format per 45 fileres de tulipes i a cada 
filera n'hi ha 12?

17- L'altre dia van repartir 4 adhesius a cadascun dels nois i noies de la meva escola. 
Si van repartir 900 adhesius, quants nois i noies som a l'escola? 

18- Una garrafa té una capacitat 10 vegades més petita que la d'un dipòsit. Si al 
dipòsit hi caben 250 litres, quina és la capacitat de la garrafa?



  

19- En un videoclub hi ha 876 pel·lícules, unes de por i unes altres de riure. 
Quantes n'hi ha de por si 487 són de riure?

20- Quantes ensaïmades té un pastisser si a cada plata li caben 48 ensaïmades 
i té 18 plates plenes?
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