
Semana 14 

1º e 2º ESO 
Unha piscina redonda 

 
 
A señora Pita ten un terreo da forma do debuxo e nela constrúe             
unha piscina circular xusto no centro cuxas medidas están         
indicadas no debuxo. (As unidades son decámetros). Cal é a área           
do terreo que ten para tomar o sol? 
 
 
 

3º ESO, 4º ESO, FPB e CM 
Numérome a min mesmo. 
 

0  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

                   

 
Na táboa anterior escribe un número de 10 díxitos de tal forma que debaixo do               
cero se escriba o total de ceros do número, debaixo do un escríbase o total               
duns do número e así sucesivamente ata a última cela. 
 

Bacharelato e CS 
Canto debo pagar? 

O profesor de matemáticas queríalle alugar un piso á señoraPita, ao           
preguntar o prezo, a señora Pita responde: 
—Alugo o piso a 10 céntimos por metro cadrado 
O profesor non pode evitar responder: 
—O o que é o mesmo 0.1 euros o metro cadrado 

O profesor ao que lle parecía ben o prezo di: 
—Á semana seguinte múdome coa miña esposa. 
—Nese caso a tarifa elévase ao cadrado —responde a señora Pita—. Serán            
entón 100 céntimos por metro cadrado, é dicir 1 euro por metro cadrado. 
—Perdón —replicou o profesor—, pero nese caso eu terei que pagar           .1  .010 2 = 0  

de euro por metro cadrado, é dicir un céntimo por metro cadrado. 
Canto debe pagar o profesor? Está a intentar enganar á señora Pita ou esta              
equivocouse nas condicións? 

 
 



Fóra de concurso para todo aquel que queira participar 
A álxebra socorre a aritmética 

Dous comerciantes venderon unha partida de coellos,       
recibindo por cada animal tantos euros como coellos        
había na partida. Co diñeiro recibido, compraron un        
rabaño de ovellas, pagando 10 € por cada ovella, e un           
cordeiro. Ao repartirse o rabaño en dous mitades,uno        
recibiu unha ovella máis, e outro, o cordeiro. O que          
recibiu este, foi compensado polo seu socio cunha        

suma complementaria correspondente. Sendo o devandito pagamento       
complementario unha cantidade enteira de euros, de cantos euros constará? 

  

 
 


