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Problema 1 
 

O REPARTO DO LEITE 
 

 
Na granxa A miña vaquiña, 

envasan o leite en recipientes de 1, 
2, 3, 4 ou 5 litros. A señora 
Ramona, que é a dona da granxa, 
matinaba o outro día na seguinte
cuestión: 

 

diferentes poderei envasalo? 

 

 
- Teño nesta leiteira cinco litros de leite. ¿De cantas 

maneiras 
 
 Buscade vós as posibles solucións. 
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Problema 2 

 
A Coruña - Ourense 

 
 María vive na Coruña e o próximo fin de semana seus tíos, 
que viven en Ourense, véñena buscar para que vaia ver as súas 
curmáns. Ela preguntoulle a seus pais cantos quilómetros hai 
desde A Coruña ata Ourense e súa nai díxolle: 
 
  “Mira, desde A Coruña a Lalín, pasando por Santiago, hai 
122 km e desde Santiago a Ourense, pasando por Lalín, hai 110 
km. Pero desde Lalín a Ourense hai 4 km máis que desde 
Santiago a Lalín”. 

 
 Agora vós botade contas porque xa podedes saber cantos 
quilómetros hai desde A Coruña a Ourense. 
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Problema 3 

 
Un paquetiño de agasallo 

 

    A Manuel, como á maioría dos rapaces, gústanlle os 
agasallos. O último que recibiu viña nesta caixa cúbica de cartón 
de 20 cm de aresta. 
  

 
    
    
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

a) ¿Cantas caras ten a caixa? 
 
b) ¿Qué polígono é cada cara? 

 
c) Se tedes claras as cuestións anteriores, tamén poderedes 

calcular o cartón que fixo falta para facer a caixa, sabendo 
que é  un 10 % máis ca superficie da mesma, por aquilo de 
que leva unhas “pestanas” para poder pegala, e, tamén 
calcularedes, a superficie de papel de envolver agasallos se 
supón un 30% máis ca superficie da caixa. 
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Problema 4 

 
A peza de cubiños 

 
 Esta peza, construída con cubiños de madeira pegados, ten 
a mesma forma por diante que por detrás. 
 

Se pintamos a peza de azul por todas as súas partes visibles, 
incluído o fondo:  
¿Cantos cubiños teñen unha soa cara pintada?  
¿Cantos dúas?  
¿Cantos tres?  
¿Cantos catro?  
¿E cantos cinco?  
¿Hai algún cubo que non teña ningunha cara pintada? 
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 Problema 5 

 
Dados 

 
 Helena e Brais teñen dous dados un tanto especiais porque 
as súas caras están numeradas da seguinte maneira: 
 
- Un dos dados contén dúas caras opostas nas que aparece o 1, 
outras dúas caras opostas nas que aparece o 2 e, nas outras dúas, 
aparece o 3. 
 
- O outro dado foi construído de maneira similar utilizando os 
números 4, 5 e 6. 
 

 
  
 Lanzan os dados ao aire e suman os números que se ven nas 
caras superiores: 
 

1. ¿Cantos resultados diferentes poden obter? 
2. ¿De que maneiras se pode acadar cada resultado? 
3. Comentade as seguintes frases: 

É imposible obter 5  ao lanzar os dados. 
É máis probable obter 6 que obter 8. 
É seguro obter 7. 

 É máis probable obter 7 ca 8.
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Problema 6 

 
O gasto enerxético de Pepe da Rula 

 

       Pepe da Rula vai á escola. Érguese ás oito da mañá e déitase ás 
dez e media da noite. Entre lavarse e vestirse tarda vinte minutos e 
séntase para almorzar ata as oito e media. Lévalle media hora chegar á 
escola andando e está de leria no corredor cos compañeiros ata que, ás 
nove e media, entran na aula. Está sentado dúas horas e no tempo de 
lecer xoga ó basket media hora para volver a estar sentado outra hora 
e media; chega de volta á casa ás dúas da tarde. 
 
 Consulta a seguinte táboa de calorías consumidas por minuto en 
cada actividade e calcula as que gastou Pepe desde que se deitou ata 
que chegou á casa para xantar. 

 
Actividade Basket Camiñar Durmir Estar 

sentado 
Estar 
de pé 

Vestirse e 
lavarse 

Calorías/ 
minuto 

9,1 3,8 0,9 1,3 1,7 2,9 
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