
              CONCURS BIOenigmàTIC  

                                                      “Els colors de la vida” 

                    Dilluns 17 de novembre (1-2-3) 

 

ENIGMA 1 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Amb les dades que s’indiquen pots trobar el nom, ciutat de naixement o vida i 

descobriment de cinc astrònoms grecs de l’antiguitat. 

 

1.- Dos d’ells van néixer a la ciutat de Samos i cap d’ells va ser el primer en 

assegurar que la llum de la Lluna era el reflex de la llum solar. 

2.- Un d’ells descobrí que l’òrbita de la Lluna estava inclinada i va néixer a Samos. 

3.- Hiparc va néixer a Nicea i no assegura que els planetes giraven al voltant del Sol. 

4.- Pitàgores no va néixer a Milet i va ser el primer en estudiar la inclinació de l’òrbita 

de la Lluna. 

5.- Aristarc va ser el primer en afirmar que els planetes giraven al voltant del Sol. 

6.- Tales no estudia la inclinació de l’òrbita de la Lluna i no va néixer a Samos. 

 

 

ENIGMA 2 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

Amb les dades que s’indiquen pots trobar el nom, cognom, nacionalitat i especialitat 

de quatre famosos científics. 

 

1.- L’astrònom era alemany no es deia Louis. 

2.- Bohr coneixia els treballs de Michael i del francès. 

3.- El danès va estudiar l’àtom i no es cognomenava Faraday. 

4.- L’anglès no es va especialitzar en microorganismes ni coneixia les idees de Niels. 

5.- El francès cognomenat Pasteur no es va preocupar de l’electricitat. 

6.- Johanns Kepler no era danès ni va mostrar interès pels microorganismes. 

7.- Louis no va estudiar l’àtom ni Michael era alemany. 

 

 

ENIGMA 3 (nivell 1r i 2n de Batxillerat) 

La cap d’estudis de Batxillerat s’encarrega de la investigació sobre el robatori d’un 

examen del despatx de tutoria. Per això l’ajuden els dos tutors de 2n de Batxillerat. 



Finalment, es van demanar explicacions a quatre alumnes de 2n, Tània, Filip, Ruslan 

i Clàudia. Després de parlar amb els dos tutors, aquests arriben a les següents 

conclusions: 

Tutor 2n A: Tània es innocent però estic segur què al menys un dels altres és 

culpable. I si Ruslan és culpable, crec que té dos còmplices entre els altres. 

Tutor 2n B: Si Filip és culpable, crec que només té un còmplice entre els altres tres 

alumnes. 

Llavors la cap d’estudis diu: “Considerant que el que em dieu és cert, puc afirmar 

sense cap mena de dubte, qui és el culpable dels quatre alumnes”. 

I tu, pots? 

 

 

 

 

 

 

 


