
        SOLUCIONARIO CALENDARIO MATEMÁTICO 

PROBLEMA 1: Movendo unha sola copa, lograr que as cheas e as
baleiras queden alternas. 

Solución:

Baleirando o contido da segunda copa na quinta copa.

PROBLEMA 2:  Como obter 20 coas 5 cifras impares sen repetir
ningunha. 

Solución:

 Sumando: 9+7+1+3 

PROBLEMA 3: Un prisioneiro está encerrado nunha cela que ten
dúas portas, unha conduce ao norte e outra a liberdade. Cada
porta está custodiada por un vixiante, o prisioneiro sabe que un
deles sempre mente e outro di a verdade. Para escoller a porta
pola  que  pasar  so  pode  facer  unha  pregunta  a  un  dos  dous
vixiantes, como pode facer? 

Solución:

Pode  preguntarlle  a  calquera  dos  dous  cal  é  a  mala.  O  que
sempre di a verdade ensinaralle a boa e o que sempre mente
ensinaralle a boa tamén porque lle está a contestar ao contrario
do que el preguntou. 

PROBLEMA 4: As flores. 

Solución:

Cada flor vermella: 20 Cada flor azul: 5 Cada amarela: 1

RESULTADO: 1+20+5= 26



PROBLEMA 5: O aniversario de Sofía é en outubro e  celébrao en
primavera, por que? 

Solución:

Vive no hemisferio sur, cando alí é primavera, aquí é outono. 

PROBLEMA 6:  O taboleiro está cheo de euros. Unha mosca un
pouco  caprichosa,  quere  dar  un  rico  paseo.  Pensa  pousarse
nunha  moeda  calquera  e  facer  un  percorrido  por  todas  elas.
Agora ben, quere pasar unha soa vez por cada unha das moedas.
Tampouco quere voar,  polo que pasará dunha moeda a outra
polos puntos de tanxencia. 

a) Atopa un posible camiño

b) Podes comezar o percorrido en calquera moeda 

c) Sabes dicir cantos percorridos distintos poden facer? 

Solución:

a) Comezando polas esquinas ou polo centro.
b) Non.
c) Pode facer 6 percorridos.

PROBLEMA 7: Unha ra cae a un pozo de 30 metros de 
profundidade. No seu intento por saír, sobe no día 3 metros. 
Pero na noite esvara e baixa 2 metros. Cantos días tardará a ra 
en saír do pozo?

Solución:

Supoñendo que o mes ten 30 días tardará 27 días.

PROBLEMA 8: Un pato e un neno nacen o mesmo día. Ao cabo 
dun ano. Cal é  maior dos dous?



Solución:

Son igual de maiores

PROBLEMA  9: Un coche vai a 300km/h sen ningunha luz e as da 
estrada apagadas, pasa unha vaca e non a atropela. Como a ve?

Solución:

Porque é de día.

PROBLEMA  10: Ana necesita 17 euros para un bolso, pídelle 10 
euros a súa nai e 10 euros ao seu pai, de volta, reparte 1 euro a 
nai, 1 ao pai e 1 para ela. Agora débelle 9 euros ao pai e 9 a nai 
en total 19, onde esta o euro que falta? 

Solución:

Está mal formulado, non falta nada. Ten una débeda, polo tanto 
ten -17 euros e +3 euros de sobra. Ao facer o reparto dun euro a 
cada pai as débedas son -9 euros e -9 euros, un total de -18. Pero
como ela ten +1 euro, -18+1=-17 a débeda adquirida coa compra 
do bolso.

PROBLEMA 11: Un caracol Pepe e una leituga Pepa están dunha 
parte e da outra dun muro de 1 metro de alto e de 20 cm de 
espesor. As 2 perpendiculares ó pé do muro que saen 
respectivamente  de Pepe e Pepa distan 1m entre elas. O caracol 
está a 60cm do pe do muro, e a leituga a 1,20cm do pé do muro 
( ao outro lado).
O caracol quere comer a leituga, cal é a distancia mínima que 
deberá pecorrer? 
   
 Solución:

O  percorrido mais corto é subindo o muro e recorrelo por enriba
en diagonal, volver a baixar e andar ata a leituga = 4,81m



PROBLEMA 12: O can estaba amarrado a unha cadea de 10 
metros sen embargo camiñou 200 metros. Como o fixo?
Solución:

O can estaba amarrado a unha cadea, pero a cadea non estaba 
amarrada a nada. 

PROBLEMA 13: En que mes unha nena zarapela fala menos? 
Solución:

En febreiro. 

PROBLEMA 14:  Cando María  lle  preguntou  a  Mario  se  quería
casar  con  ela,  este  contestou:  “Non  estaría  mentindo  se  che
dixera que non podo dicir que é imposible negarche que si creo
que é verdadeiro que non deixa de ser falso que non imos casar”.
María mareouse. Podes axudala?
  
Solución:

A resposta é que si casan.

PROBLEMA 15: Uns policías precisan entrar nun cuartel. Para 
poder entrar dinlle desde dentro 18 e eles contestan 9 e 
déixanos pasar. Chega o seguinte e dinlle 8, contesta 4 e 
déixanlle pasar. Ao número 14 respóndenlle 7 e tamén lle abren 
a porta. Ao telo conseguido envían a un axente a ver se consegue
entrar tamén, dinlle dende dentro 0 e el contesta 0 e falla, logo 
dinlle 6, contesta 3 e mátano. ¿Cal é a resposta correcta? 
  
Solución:

A resposta é 4, que é o número de letras que ten ”cero”. Deben 
contar o número de letras que ten o número que lle din para 
obter o contrasinal. 



Nota: Debe facerse con números en castelán.

PROBLEMA 16: Ao final dunha velada protocolaria na que eran 
recibidas soamente parellas, foron intercambiados 312 apertóns 
de mans, cada invitado saúda a todos os demais menos ao seu 
cónxuxe. Cantas parellas había?  

Solución:

[N · (n-2)]: 2 =312
    
En total hai 13 parellas. 

PROBLEMA 17: Que é o que podes encontrar unha vez nun 
minuto, dúas nun momento e ningunha en cen anos? 

Solución:

A letra M. 

PROBLEMA  19: Un  número  palíndromo  é  un  número  enteiro
natural que se pode ler indistintamente de esquerda a dereita e
de  dereita  a  esquerda.(por  exemplo  0,  4,  22,  282  son  catro
número palíndromos). Cal é o 1999º número palíndromo?

Solución: 

O maoir  número capicúa de 6 cifras é 999999.


