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PROBLEMES D’EQUACIONS DE 1r GRAU.  

 

i) Troba un nombre tal que al sumar-li 5 i multiplicar el resultat per 3 doni 27. 

 

ii) Restant 5 als 2/3 d’un nombre, s’obté el mateix resultat que sumant  2 als 3/5 d’aquest 

nombre. De quin nombre es tracta ? 

 

iii) Una noia li diu a una altra: adivina quants euros tinc, si la tercera part d’aquests menys 1 

és igual a la sexta part. 

 

iv) Troba un nombre si els quocients per 3,   5 i 7   sumen 71. 

 

v) Troba tres nombres consecutius que sumin 72 

 

vi) Descomposa el nombre 48 en una suma de dos nombres de manera que l’un sigui el triple 

de l’altre. 

 

vii) Sigui un rectangle de 5 m de base i 2 m d’altura. En quant ha d’augmentar la base per a 

que l’àrea augmenti en 8 m2 ? 

 

viii) La suma de dos nombres parells consecutius és 50. Quins són ? 

 

ix) Els catets d’un triangle rectangle mesuren 5 i 10 cm respectivament. En quant ha 

d’augmentar  el primer per a que l’àrea del triangle augmenti en 25 cm2 ? 

 

x) Dos germans tenen junts 25 euros. Si l’un té 3 euros més que l’altre, quants diners té 

cadascú 

 

xi) En una reunió de 100 persones el nombre de dones és el triple que el d’homes. Quin és el 

nombre de dones?  I el d’homes ? 

 

xii) En dos botes hi ha la mateixa quantitat de vi. Si a la primera li treuen 200 litres i a la 

segona 900 litres a la primera bota hi queda el doble de vi que a la segona bota. Troba la 

capacitat de cada bota. 

 

xiii) Calcula quants anys té la Isabel sabent que el seu pare, que en té 43, té 4 anys més que el 

triple de l’edat de la Isabel. 

 

xiv) Calcula quants conills i gallines  hi ha al corral d’una granja sabent que Rosa ha comptat 

61 animals i en David ha comptat 196 potes. 

 

xv) Calcula la longitud d’una peça de tela sabent que desprès d’haver-ne venut la meitat, la 

cinquena part i la desena part, ens queden encara 20 m. 

 

xvi) Calcula quant de tros s’ha pintat de blanc i quant de blau en una barra de 64 cm, la part 

blava de la qual és 14 vegades més gran que la meitat de la part blanca. 
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xvii) Calcula quants alumnes han anat al teatre sabent que si col·loquem 10 alumnes en cada 

banc, 11 queden sense lloc i si n’hi col·loquem 11, en queden 7 de drets. 

 

xviii) Un pilar d’un pont sobre el riu Ebre té soterrat els 2/7 de la seva longitud, els 2/5 de la 

part restant estan submergits en aigua i la part que emergeix fa 6 m. Calcula la longitud del 

pilar. 

  

xix)  Una aixeta omple un dipòsit en tres hores i una altra, en 6 hores. Quant de temps trigaran 

a omplir el dipòsit si ragen alhora? 

 

xx)  Una mare té 57 anys i el seu fill, 32.Quants anys fa que l’edat de la mare era el doble que 

la del seu fill ? 

 


