
               

 

                       Dilluns 28 de novembre (1-2-3) 

 

ENIGMA 1 (nivell 1r i 2n d’ESO) 

Cal contestar tots els apartats de l’enigma en un mateix correu. Gràcies. 
 

1-A Una senyora va morir 18 anys més tard que naixés el seu net. Si la suma de les 

seves edats al morir era de 142 anys i el net va morir l’any 2050, en quin any va néixer la 

senyora? 

 

2-A Quan temps fa que vius en aquest pis? 

 

 

ENIGMA 2 (nivell 3r i 4t d’ESO) 

2-A Una companyia aèria que transporta paquets va començar unint les ciutats de 

Barcelona i Madrid amb un avió que feia dos trajectes al dia, d’anada i tornada. Al cap 

d’un temps va començar a oferir servei a València, i per això necessitava fer sis trajectes 

al dia: anada i tornada entre les tres ciutats. En incorporar París, els trajectes van a 

passar a 12, amb Londres, 20 trajectes, i amb Roma, 30. Després d’un cert temps ja 

treballava portant paquets amb 11 ciutats. Seguint aquest esquema, quants viatges havia 

de fer? 

 

2-B Alarmats per la quantitats de viatges diaris, et demanen ajuda per tal de canviar el 

sistema de distribució i poder enviar els paquets entre aquestes 11 ciutats fent el mínim 

nombre de trajectes. Quin és aquest nombre mínim de trajectes d’avió? 

 

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

L’àvia de l’Armand volia blanquejar uns mitjons del seu net bruts de fang. Per això va 

agafar l’ampolla de lleixiu, va obrir el tap, va abocar un raig dintre d’una galleda plena 

d’aigua i va submergir-hi els mitjons bruts. Mentre feia quest procés, va donar un cop a la 

botella de lleixiu i va abocar part del contingut a terra. Per tal de recollir el que havia caigut 

a terra, va mullar un drap amb un producte de neteja i va fregar el terra. Uns minuts més 

tard l’àvia era morta. Què va matar l’àvia de l’Armand? 


