
Semana 06 

1º e 2º ESO 

Hora das filloas 
A familia Pita teñen unha anticuada tixola que pode cociñar dúas filloas            
á vez. O proceso de cociñar cada lado da filloa dura 60 segundos. 
Unha mañá o señor Pita cociñou tres filloas, proceso que lle levou            
catro minutos. A súa filla pequena, que estaba atenta, díxolle o pai. “A             
miña nai faino en tres minutos!” 
O señor Pita míraa enfadado e dille: “come e cala!” 
Ten razón a nena e o pai ten que pedir desculpas ou é que está a nena                 
equivocada?  

3º ESO, 4º ESO, FPB e CM 
Os señores de cores 

Na película Reservoir Dogs uns atracadores tiñan planeado un         
atraco e para non incriminar a ninguén e confundir á xente que            
os puidese recoñecer ían todos con traxe e gravata e en lugar            
dos seus nomes usaban alcumes. Estes alcumes consistían en         
chamar cada atracador por unha cor. Nun momento dado da          
película estaban o señor Rosa, o señor Negro e o señor Azul. 

O señor que tiña a gravata rosa dixo: “Decatástesvos que aínda que as nosas              
gravatas son de cores iguais aos nosos alcumes, ningún de nós leva a gravata              
que lle correspondería ao seu alcume?” “Por Deus que tes razón!”, exclama o             
señor Negro. 
De que cor era a gravata de cada un? 

Bacharelato e CS 

A vila dos mentireiros 
No concello de A Pobra de Trives hai dúas vilas especiais que están             
enfrontadas entre sí. (Non diremos nomes para non ferir         
sensibilidades:-). As persoas dunha vila sempre din a verdade,         
mentres que as da outra vila sempre din mentira. 
O profesor de matemáticas un día que ía pola rúa ve dous alumnos un              
louro e outro moreno. 
“Es dos que din a verdade?”, preguntou á louro. Como estaba           

acatarrado, dixo algo así como “ihnjhk”. 
O profesor non entendeu o que dixo pero viu que o moreno entendera a resposta,               
así que lle preguntou que dixera o seu compañeiro. 
“Dixo ‘si’”, respondeu o alumno moreno, “pero el é un mentireiro!”. 
A que vila pertencía cada un dos alumnos? 


