Coque,
sempre
con
nós
Dámosvos a benvida á Fase Final do XVII Rebumbio Matemático.
Para que poidades acadar un bo resultado nesta proba, pregámosvos que fagades a lectura desta folla coa
maior atención.
1.- NON se pode escribir nada neste caderniño. Cando rematedes de facer os problemas debedes
devolvelo aos organizadores para que vos digan que imos facer con el.
2.- Para redactar a resposta de cada problema debedes utilizar as follas que están destinadas a ese cometido.
Pegade a etiqueta que identifica ao voso equipo sobre cada folla de resposta.
3.- NON utilicedes a mesma folla para redactar as respostas de dous problemas diferentes.
4.- Para dar solución aos problema número 1 e número 3, debedes consultar a información que se facilita
nas páxinas centrais deste caderniño.

Problema número 1

A Coruña, a Manuel Curros Enríquez
Tal como podedes ver na seguinte foto, nos Xardíns de Méndez Núñez da Coruña hai un monumento para
recordar e homenaxear ao que foi gran poeta galego, Manuel Curros Enríquez.
Aproposta do seu profesor, Uxía e Serxio, dous alumnos de sexto, buscaron información sobre o poeta para
elaborar unha pequena biografía. Entre outras anotacións, fixeron un rexistro cronolóxico coas referencias
que consideraron máis salientables.

Nunha das páxinas centrais deste caderniño fixémosvos unha copia dos seus apuntamentos para que
observedes os datos numéricos que neles aparecen e os teñades en conta á hora de dardes resposta ás
seguintes preguntas:
a) Na segunda metade de que século transcorre a maior parte da vida de Curros? En que século
morreu?
b) Que idade tiña Curros Enríquez cando morreu? Que idade tería se estivese vivo cando inauguraron o
seu monumento na Coruña?
c) Sabendo que os anos bisestos son múltiplos de catro, cales dos anos que se citan foron bisestos?
d) Que anos, entre os citados, son múltiplos de tres?
e) Dous dos anos aos que se fai referencia son números primos. Cales? Por que?

Ano 1851: Nace en Celanova (Ourense), o 14 de
setembro.
Ano 1873: Casa con Modesta Luísa Polonia Vázquez
Rodríguez.
Ano 1877: Gaña un certame poético en Ourense co
poema A Virxe do Cristal.
Ano 1880: Publica Aires da miña terra.
Ano 1881: É absolto en A Coruña do procesamento do
que foi vítima trala acusación de herexía e ataque á
relixión, feita polo bispo de Ourense D. Cesáreo
Rodrigo Rodríguez.
Ano 1888: Publica O divino sainete.
Ano 1894: Decide emigrar a América. Na Habana
dirixe, ao principio, o periódico La Tierra Gallega e
máis tarde traballa noutras publicacións.
Ano 1904: Fai unha viaxe á Coruña, onde foi
homenaxeado polos rexionalistas e de volta a La
Habana retoma a súa actividade en periódicos e
revistas.
Ano 1908: Morre en La Habana, o 7 de marzo. Os seus
restos serían trasladados á Coruña.
Ano 1934: O Sábado 11 de agosto, é inaugurado por
Alcalá Zamora o monumento a Curros Enríquez,
realizado por Francisco Asorey.
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Problema número 2

Viaxando en transporte público
Carmela é unha cidadá concienciada que sabe que se utiliza o transporte público en vez do seu coche
particular contribúe á fluidez do tráfico na cidade e á mellora do medio ambiente. Vive nun barrio
periférico e ten o seu traballo no centro da cidade.
No mes de agosto Carmela ten vacacións e, en cada un dos demais meses, traballa 20 días en xornada
continuada, o que lle supón, como mínimo, unha viaxe de ida e outra de volta en bus cada día laborable.

Para contestar ás preguntas que están a continuación, tende en conta as aclaracións que facemos na folla de
respostas e o seguinte cadro de tarifas e bonos:
Tipo de tarifa

Prezo

Tarifa ordinaria

1,30 €

Bono bus xeral

0,85 €

Tarifa mensual PMUS máx.

37,40 €

a) Contabilizando unicamente as viaxes para ir e volver do traballo, canto aforra Carmela ao longo dun
mes se fai uso da tarxeta Coruña Millennium que lle permite aboar as súas viaxes ao prezo do bono
bus xeral en lugar de pagar a tarifa ordinaria? E ao longo dun ano?
b) Nun mes laborable, cantas viaxes, como mínimo, terá que facer a maiores das que necesita para
acudir e regresar do seu traballo para que lle apliquen a tarifa mensual PMUS máx.?
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Utilizando a tarxeta Coruña Millennium cada viaxe
de autobús na cidade de A Coruña custa actualmente
0,85 € (esta tarifa denomínase bono bus xeral).
O custo mensual máximo que paga cada usuario é de
37,40 € (tarifa mensual PMUS máx.) pois calquera
exceso sobre 37,40 € devólvese na propia tarxeta.

9807 1000 3020 3042
CARMELA GONZÁLEZ LÓPEZ

Problema número 3

Unha carreira popular
No pasado mes de outubro de 2016, concretamente o domingo día 9, celebrouse na Coruña a carreira
popular Coruña10, que nesa ocasión acadaba a súa décima edición. É a carreira popular máis importante
das que se celebran cada ano na cidade e, nesta ocasión, completárona case 3000 atletas.
A carreira gañouna na categoría masculina o marroquí Abdelhadi El Mouaziz que fixo o percorrido nun
tempo de 29 min 41 s. Na categoría feminina gañou Solange Pereira, galega de Cangas, que completou o
circuíto en 34 min 48 s. Na táboa que está máis abaixo, indicamos os tempos dos primeiros clasificados en
cada categoría.

Clasificacións na carreira popular Coruña10
(A Coruña, 9 de outubro de 2016)

Categoría masculina
Clasificación

Atleta

Categoría feminina
Tempo

Clasificación

Atleta

Tempo

1º

Abdelhadi El Mouaziz

29 : 41

1ª

Solange Pereira

34 : 48

2º

Raúl Celada

30 : 00

2ª

Paula Mayobre

35 : 01

3º

Lolo Penas

30 : 01

3ª

Ester Navarrete

35 : 19

Con esta información e observando con atención o mapa do percorrido que reproducimos nunha das
páxinas centrais deste caderniño, pedímosvos que contestedes as seguintes preguntas:
a)
b)
c)
d)

Á vista do mapa, podedes dicir por que se lle chama á carreira Coruña10?
Canto tempo lle sacou o primeiro clasificado masculino ao segundo?
E a primeira clasificada á segunda?
Cantos metros en cada segundo, fixo de media, o primeiro clasificado masculino? E a primeira
clasificada feminina?
e) Se utilizades como referencias os metros percorridos en cada segundo que calculastes no apartado
anterior, canto tempo, aproximadamente, empregaron cada un dos dous gañadores en percorrer o
traxecto que vai desde o punto quilométrico 2 (situado fronte ao Millennium) ao punto quilométrico
6 (situado fronte á Casa dos Peixes)?
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Problema número 4

Obelisco Millennium
Xusto en fronte da Torre de Hércules, cando o Paseo Marítimo da Coruña pasa polo barrio de Labañou,
atopámonos cun pequeno recinto monumental do que forman parte un estanque e varios corpos
xeométricos. O elemento máis destacado do conxunto é o Obelisco Millennium. A súa inauguración
produciuse o día 1 de xaneiro de 2001, no mesmo momento que botaba a andar o século XXI.
O Millennium é unha pirámide de cincuenta metros de altura que ten por base un triángulo equilátero e as
caras laterais, tres triángulos isósceles, son de cristal de rocha.

Na folla que vos damos para redactar a solución deste problema, aparecen algunhas informacións que vos
servirán de axuda para responder ás seguintes cuestións:
a) Observando a escala do recorte de mapa recollido de Google Maps (mirade a figura 1 da folla de
respostas) e tendo en conta que, medindo sobre o mapa, o segmento trazado do Millennium á Torre
é de 8 cm, cal será a distancia, expresada en quilómetros, que percorre unha gaivota que voe en liña
recta entre eses dou puntos?
b) Utilizade unha fracción irredutible para expresar a relación existente entre a distancia percorrida
pola gaivota e a distancia percorrida por unha persoa que camiñe desde o Obelisco Millennium á
Torre de Hércules seguindo o itinerario que se indica no mapa.
c) Seguro que sabedes que un tetraedro é un poliedro de catro caras que son triángulos equiláteros. Pois
ben, como podedes observar na foto anterior, moi cerca da base do Millennium hai un tetraedro de
granito. Cales das opcións presentadas na folla de respostas son desenvolvementos dun tetraedro?
(observade as figuras 2 e 3).
d) Xa dixemos antes que o Millennium pode ser considerado como unha pirámide que ten por base
un triángulo equilátero. Facede esbozos nos que se mostren todos os posibles desenvolvementos
dunha pirámide con esas características (figura 4).
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Figura 1

Figura 2
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Figura 4

Un desenvolvemento dun
cubo permítenos construílo.

Figura 3
a)

Cales son desenvolvementos dun tetraedro?
b)

d)
c)

Problema número 5

A Real Fábrica de Tabacos
A antiga Fabrica de Tabacos da Coruña estivo instalada neste fermoso edificio que vedes na fotografía. É
destacable a súa fachada principal protexida por un enreixado que encerra unha zona axardinada. O
edificio foi rehabilitado recentemente para darlle un novo uso: agora é a sede dos xulgados coruñeses.

A planta da edificación ten un contorno rectangular, como vos mostramos no esbozo que aparece na folla
de respostas. Nese plano figuran as medidas necesarias para que poidades facer os cálculos que precisedes
para contestar as seguintes cuestións:
a) Cal é a medida do perímetro do recinto que inclúe o edificio xunto coa zona axardinada situada
diante da fachada principal?
b) Calculade a medida da superficie da zona sombreada no plano, que representa a parte edificada,
tendo en conta as seguintes condicións:
b1. Os patios interiores A, B, C e D son rectángulos da mesma lonxitude.
b2. A e B teñen a mesma anchura.
b3. C e D teñen a mesma anchura, que é o dobre da anchura de A.
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Problema número 6

Kiosco Alfonso
O Kiosco Alfonso é un edificio de estilo Modernista que foi inaugurado en 1913 e recibe o seu nome do rei
Alfonso XIII, para conmemorar unha visita que fixo á cidade da Coruña.
Está situado nos Xardíns de Méndez Núñez e, desde hai uns anos, utilízase para realizar actividades
culturais entre as que destacan as exposicións de temáticas diversas ou a celebración de conferencias.

Nunha semana pasada o número de visitantes a unha determinada exposición foi o que se recolle na
seguinte táboa:
Día da semana

Luns

Número de visitantes

320

Martes Mércores
360

480

Xoves

Venres

540

725

Sábado Domingo
950

825

Tendo en conta esta información, debedes dar resposta a estas cuestións que vos presentamos.
a) Representade, sobre a cuadrícula que aparece na folla de resolución, un gráfico de barras que se
corresponda coa información da táboa.
b) Calculade a media da asistencia diaria desa semana.
c) Se o número de mulleres que asistiron a exposición nesa semana foi de 2520, cal foi a porcentaxe de
asistencia feminina? E a porcentaxe de asistencia masculina?
d) Cal dos gráficos de sectores, dos representados na folla de respostas, corresponde ás porcentaxes de
asistencia feminina e masculina calculadas no apartado anterior?
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