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JOC 1 
 

El joc planteja una suma amb l’esquema de la dreta on 
 

(S) representa nombre senar i         (P) nombre parell. 
 

 
a) Observem que de la columna de les unitats cap a la columna de les desenes no n’hem 
de portar cap perquè, altrament 1+P+S donaria P. Per tant, a la columna de les unitats 
només pot ser, sense tenir en compte les permutacions, i afegint ja l’altre nombre parell, 
que ha d’anar a la columna de les desenes: 

 
(a1) 8           2 (a2) 4           2 
       *           4          *           6   
 6  8 
 

b) De la columna de les desenes n’hem de portar 1 cap a la columna de les centenes 
perquè, altrament no pot ser que S+S doni S. Això ens indica que alguns nombres senars 
no poden anar en la posició * en cada una de les situacions anteriors, però ara ens 
fixarem en la columna de les centenes. 

 
c) Les possibilitats que hi ha per a la columna de les centenes, sense tenir en compte les 
permutacions de les dues xifres dels sumands, són: 

 
(c1) (+1) (c2) (+1) (c3) (+1) (c4) (+1) 
 1  1  1  3 
        3           5           7           5   
 5  7  9  9 
 

d) Si combinem cada possibilitat (c) amb cada possibilitat de (a) i analitzem si les dues 
xifres imparells que queden per a la columna de les desenes ens permeten completar la 
suma descartarem algunes combinacions i trobarem totes les solucions. 

 
(a1) amb (c1)    solució   182 + 394 = 576 
(a1) amb (c2)    possibilitat descartada 
(a1) amb (c3)    solució  182 + 754 = 936 
(a1) amb (c4)    possibilitat descartada 
(a2) amb (c1)    possibilitat descartada 
(a2) amb (c2)    solució  142 + 596 = 738 
(a2) amb (c3)    possibilitat descartada 
(a2) amb (c4)    solució  342 + 576 = 918 

 
 
 

Com que en cada una de les quatre solucions anteriors podem permutar l’ordre de les 
xifres de les centenes i les de les unitats dels dos sumands, en total hi ha 16 solucions 
per al problema plantejat. 
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JOC 2 

 

En certa manera aquest joc és una variació de la recerca d’un quadrat màgic 3×3  però 

com que no es consideren les diagonals, això dóna moltes més possibilitats de solució 

fins al punt que, com es diu a la web de presentació qualsevol dels nou nombres pot 

anar al cercle central. 

 

Tal com ja s’indica en la pista que es dóna a la pàgina web es dedueix que la suma de 

cada tres nombres alineats ha de ser 15. Efectivament, si sumem les sis línies de colors 

haurem sumat dues vegades cada xifra i la suma és, doncs, 90 (perquè 1 + 2 +...+9=45).   

 

Imaginem, per exemple, que pensem primer de tot què passa amb l’1. Quins altres 

nombres  poden acompanyar l’1 en la seva línia? Només pot ser 1 + 5 + 9 = 15  

o 1 + 6 + 8 = 15. 

I amb el 2? Només pot ser 2 + 4 +9 = 2 + 5 + 8 = 2 +6 + 7 = 15. 

I amb el 3? Núnicament ho podem fer amb 3 + 4 + 8 = 3 + 5 + 7 =15. 

Ara bé, com que l’1 (com tots els altres nombres) està a dues línies, una s’haurà de 

compondre amb l’1, el 5 i el 9  i l’altra amb l’1, el 6 i el 8.  Fet això, quina de les altres 

combinacions de tres xifres que ja hem comentat pot anar a la línia on hem posat el 5? 

Si ho mireu bé veureu que, com que no podem repetir nombres, ha de ser la que 

componen el 3, el 5 i el 7. I així (a banda d’ordenacions dels nombres en cada línia), ja 

només ens queden per posar dos nombres que de seguida situarem. 

 

Si trobem una solució del problema, tal com està plantejat, podem canviar de posició les 

línies         i també les línies          i obtindrem una altra solució, cosa que ens indica que 

hi ha 36 solucions diferents del  problema. 

 

Imaginem ara que hem fet el que hem explicat posant l’1 al mig. Canviant les línies 

d’ordre podem trobar totes les altres possibilitats i anar veient com al mig hi poden 

quedar totes les altres xifres. 

 

 
 

Si hem posat el 5 al mig podrem constatar que també les diagonals sumen 15 (tenim un 

quadrat màgic). 

 

 



ARC-CercaMat 

Jocs amb nombres naturals. Comentaris per a obtenir les solucions  

3   Ignasi del Blanco 

 

 

 

JOC 3 

 
Hem de col·locar les xifres de l’1 al 8 en els quadres de manera que la diferència, en un 

sentit o en l’altre, de dos nombres veïns no sigui mai més petita que 4.  

 

        

 

Com que per al 4 i per al 5 només hi ha un altre nombre que compleixi la condició de 

l’enunciat, aquests dos seran els que hauran d’anar als dos extrems de la fila.  

 

Serà doncs  5, 1, ... , 8, 4    o  bé     4, 8, ..., 1, 5 

 

Es pot comprovar que només hi ha la solució 5, 1, 6, 2, 7, 3, 8, 4  i la que resulta 

d’escriure els vuit nombres en ordre invers. 
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JOC 4  

 

La primera consideració que hem de fer per col·locar les xifres de l’1 al 7 a les caselles 

de la figura, de manera que dos nombres consecutius no es trobin junts ni verticalment, 

ni horitzontalment, ni en diagonal és pensar quin nombre pot anar a la casella acolorida 

de color gris. 

 
 

Aquesta casella “deixa de tocar” només un dels nombres i, per tant, hi ha d’anar un 

nombre extrem (1 o 7) i, aleshores, a la casella marcada amb          hi haurà d’anar el 

nombre consecutiu amb l’anterior (2 o 6 respectivament)  

 

Amb aquesta condició es poden trobar moltes solucions. Per exemple, 

 

6  3 

4 1 5 

 7  

   2  

 

i moltes més. 

 

 

  

3  5 

6 1 7 

 4  

   2  
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JOC 5 
 

Si mirem el tauler on hem de situar els nombres de l’1 al 9 veurem que hi ha tres 

nombres que apareixen “repetits”, els de les caselles acolorides de color gris. 

 
 

Com que  1+2+....+9 = 45  i hem de sumar 4 vegades 13, si observem que  

13 · 4 – 45 = 7 veurem que 7 és la suma dels tres repetits. 

 

Per altra banda, la suma de 7 s’ha d’obtenir d’1, 2 i 4. 

 

Ara considerem les possibles ternes que sumen 13, que són:  

139, 148, 157, 238, 247, 256 i 346. 

 

Veurem que dels tres nombres que han de sortir repetits, l’únic que fa parella amb els 

altres dos és el 4. Per tant, és obligat que a la casella acolorida més fosca (el 5è quadrat) 

hi ha d’anar 4.  

Als altres dos quadrats ombrejats hi han d’anar l’1 i el 2 i en les ternes que uneixen 

caselles ombrejades hi han d’anar les que s’han subratllat a la llista naterior.  

 

A partir d’aquí es pot completar de maneres diverses.  

Per exemple, 

3 9 1    

  8    

  4 7 2 

    5 

    6 

Per obtenir altres solucions el 3 i el 9  i també el 5 i el 6 es poden canviar de posició en 

l’esquema anterior i qalsevol solució en dóna una altra “llegint-la a l’inrevès” 
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JOC 6 
 

Hem de començar pensant que el 8 segur que està en una cantonada perquè no és, de 

cap manera, la resta de dos dels altres.  Deixant de banda les simetries de les solucions, 

doncs, podem començar amb 

 
A partir d’aquí segurament l’alumnat per tempteig pot arribar a la solució però, 

tanmateix, s’exposa seguidament un procés deductiu. 

 

a) Les cantonades contigües al 8 són una parella i l’altra senar. 

- Si fossin les dues parelles, les restes intermèdies també ho serien i tindríem 5 

nombres parells, quan només n’hi ha 4. 

- Si fossin les dues senars, les restes també ho serien. Aleshores els altres tres 

haurien de ser parells. Tindríem el següent esquema, que és contradictori. 

8 S S 

S  P 

S P P 

    Per tant, deixant de banda simetries, tenim: 

8 8-S S 

8-P  x 

P y t 

a) Si y fos parell, aleshores també ho seria t i hauria 5 nombres parells. Per tant, y és 

senar.  Si y és senar, també ha de ser-ho t. I x ha de ser parell. Esquema: 

8 8-S S 

8-P  P 

P S S 

 

c)  A la primera columna, els nombres han de ser 8, 2 i 6, o bé, 8, 6 i 2. En qualsevol 

cas, el centre de la tercera columna ha de ser 4. En aquesta darrera columna els 

senars que donen 4 de diferència han de ser 1 i 5, o bé, 3 i 7.  

Això dóna les possibilitats següents: 

  o  bé   

Si les analitzem totes veurem que els únics casos en què no apareixen repeticions de 

nombres quan fem les restes són les següents 

                     
que, a part de simetries, són les solucions del problema. 
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JOC 7 
 

Hem de col·locar les xifres de l’1 al 6 a cadascun dels cercles de manera que la suma 

dels nombres en els tres els costats del triangle sigui la mateixa. 
Per raonar com es pot arribar a la solució veiem primer de tot que la suma dels sis 

nombres és 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21.   

Si ara imaginem que tenim la solució i que sumem els tres costats del triangle, com que 

tots tres donen el mateix, la suma total ha de ser múltiple de 3. Però aquesta suma dels 

tres costats serà (21 + la suma dels tres vèrtexs), perquè els vèrtexs els hem comptat dos 

cops. Vist això deduïm que la suma dels tres vèrtexs també ha de ser múltiple de 3 i 

aleshores, independentment de la posició en els vèrtexs, el que acabem de dir dóna les 

possibilitats següents per als tres nombres en els vèrtexs {1,2,3}, {1,2,6}, {1,3,5}, 

{1,5,6}, {1,2,6}, {2,3,4}, {2,4,6}, {3,4,5} i {4,5,6}.  Analitzarem cada cas, tenint en 

compte que si la suma total dels tres costats és igual a (21 + la suma dels tres vèrtexs) i 

tots tres sumen igual, la suma de cada costat haurà de ser  
3

 vèrtexssuma21
.  

 

a) Si tenim {1,2,3} als vèrtexs, la suma de cada costat ha de ser 9 i 

en aquest cas sí que ho podem aconseguir amb els altres tres 

nombres {4,5,6}. L’esquema de la dreta mostra una solució. Ara 

bé, podem girar el triangle o fer el simètric respecte una de les 

altures i això dóna en total, amb aquest esquema que es mostra, 6 

solucions.                                              

b) Si tenim {1,2,6} als vèrtexs, cada costat hauria de sumar 10. Això no ho podrem 

aconseguir fent servir els altres tres valors, {3,4,5} 

c) Si tenim {1,3,5} als vèrtexs, també cada costat ha de sumar 10. 

Però ara sí que ho podem aconseguir amb els que queden, és a 

dir, amb {2,4,6}.  Vegeu l’esquema de la dreta que, aplicant-li 

girs i simetries donarà 6 solucions.                             

d) Si tenim {1,5,6} als vèrtexs cada costat hauria de sumar 11.  Impossible! 

e) Si tenim {2,3,4} als vèrtexs cada costat hauria de sumar 10.  Impossible! 

f) Si tenim {2,4,6} als vèrtexs cada costat hauria de sumar 11. Ho 

podem aconseguir amb els tres nombres que ens queden per 

col·locar, {1,3,5}. Ja tenim sis solucions més! 

g) Si tenim {3,4,5} als vèrtexs cada costat hauria de sumar 11 amb els tres nombres 

que queden, que ara són {1,2,6}. Impossible!  

h) Finalment, si tenim {4,5,6} als vèrtexs cada costat ha de sumar 

12 amb els tres nombres que queden, que ara són {1,2,3}. Sí que 

pot ser, amb l’esquema de la dreta i aplicant-li girs i simetries. 

 

Ja hem especificat, doncs, totes les solucions.  

Per acabar comentarem que les solucions a) amb les h) es podria dir en certa manera 

que són “duals”. Es passa d’una a l’altra canviant ordenadament els nombres dels 

vèrtexs pels del mig dels costats. Això mateix succeeix amb les solucions c) respecte  

les f). 
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JOC 8 
 

Si hem de col·locar els nombres naturals de l’1 al 8 de manera que es compleixi que els 

nombres del quadrats siguis la suma dels dos que es troben al seu costat, als cercles de 

les cantonades, hem de començar pensant que l’1 i el 2 segur que han d’anar a cercles 

(no poden ser suma de dos nombres diferents); i tenim dues possibilitats: en un mateix 

costat  (cosa que ja ens permet situar també el 3) o en diagonal. 

deixant de banda girs o simetries hem d’estudiar aquestes dues posicions: 

                  
A partir d’aquí, com sempre, es pot temptejar, però raonant tot anirà millor. I per 

raonar-ho farem sevir, de seguida, que el 8 ha d’anar en un quadrat (no tenim cap 

nombre més gran que 8, que el necessitaríem si poséssim el 8 en un cercle). 

 

Els dos cercles que sumen 8 han de ser (1 i 7, 2 i 6 o bé 3 i 5). Aquest darrer 

cas no pot ser perquè el 3 no està en un cercle.  Aleshores el 8 ha d’estar a 

costat de l’1 o a costat del 2. En tots dos casos si intentem completar les 

altres caselles veurem de seguida que ens trobem amb una impossibilitat. 

 

Examinem ara el cas de 1 i 2 en diagonal. 

  

Tal com estan possats l’1 i el 2, el 8 –que ha d’estar en un quadrat- no podrà 

ser suma del 3 i el 5 i, doncs, haurà d’estar a costat de l’1 o a costat del 2.  

A banda de girs o simetries podria ser: 

 

 

                                  Impossible! Al costat del 8 hi hauria d’anar el 7 i  

                                  després necessitaríem el 9. 

 

o bé 

A la segona, posem de seguida el 6 al costat del 8 i un 7 

sumant el 6 i l’1 i resten per col·locar 3, 4 i 5. Ha 

d’haver-hi un d’ells que sumat amb 1 doni un dels altres 

i que sumat amb 2 doni el tercer nombre: és el 3. Així 

trobem la solució (única a banda de girs o simetries) 

                        



ARC-CercaMat 

Jocs amb nombres naturals. Comentaris per a obtenir les solucions  

9   Ignasi del Blanco 

 

 

JOC 9 
 

Si hem de col·locar els nombres naturals de l’1 al 5 ales caselles de manera que els de la 

fila de baix siguin, en cada cas, la suma dels dos que es troben al seu damunt a la 

primera fila, el 5 no pot estar a la fila superior, perquè en sumar-li qualsevol altre 

donaria més gran de 5 i això no pot ser. Per tant, ha d'estar a la línia inferior i per 

simetria podem suposar que es troba a la primera. Si hi ha solució així, també hi haurà 

la simètrica ocupant la segona casella. 

                               
 

 

A les dues caselles de sobre del 5, que han de sumar 5, es podrien trobar, a priori, les 

parelles  1 i 4; 4 i 1; 2 i 3 o bé 3 i 2. Analitzant les possibilitats i completant les caselles, 

s'obtenen com a úniques solucions vàlides : 

 

                        
 

i, com ja s’ha dit, les simètriques d’aquestes. 
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JOC 10 
 

Començarem dient que el nombre 7 ha d'estar a la línia inferior, on pot ocupar una 

posició extrema o la central.  Per altra banda hem de tenir en compte que el 7 es pot 

obtenir com a suma de les parelles 1 i 6; 6 i 1; 2 i 5; 5 i 2; 3 i 4; 4 i 3.  

 
Si 7 ocupa la posició central, per simetria només cal analitzar que al damunt seu es 

trobin 1 i 6, 2 i 5 o 3 i 4 

a) Si són 1 i 6 queden per col·locar 2, 3, 4, i 5. És impossible que  6 + un 

nombre d'aquests doni un dels altres. 

b) Si són 2 i 5, falten el 1, 3, 4 i 6. L’1 ha d’anar a dalt. Però es comprova que 

no podem completar el tauler ni si el posem a costat del 2 ni del 5. 

c) Si són 3 i 4 els que van a sobre del 7 també comprovem que no es poden 

col·locar els altres quatre nombres. 

 

 
Suposem, doncs, que 7 es troba a l'extrem de la línia de baix (per simetria no caldrà 

provar a l’altre extrem) i anem provant les possibilitats de parelles que sumen 7. 

 

a) Si provem així  no podem posar cap nombre al costat del 7.  

 

b) En canvi amb ens podem adonar que amb l’1 (ja posat) i el  

2, 3, 4 i 5 ens podem reduir al joc anterior i trobem una solució:                                 

(pensem també en la simètrica!) 

c) Provem ara amb {5,2}. Queden 1, 3, 4 i 6. La primera línia s'ha de completar 

amb 1 i 3. Al principi de la segona línia hi ha el 4 i completarem sense 

dificultat una altra solució (i la simètrica de la que mostrem): 

 
d) I en canvi amb {2, 5} queden 1, 3, 4 i 6 i raonant de manera semblant a 

l’anterior ens trobarem amb la impossibilitat de completar el tauler. 

e) Finalment, si provem ara amb {3,4} o amb {4,3} ens trobarem també 

impossibilitat d’acabar, que ja no detallem. 

 

 

Tenim doncs les dues solucions que hem mostrat i les seves simètriques.  
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JOC 11 

 

Analitzem amb cura totes les relacions que estableixen entre els nombres donats les 

operacions permeses. Són aquestes : 

           
veiem de seguida que el 7 ha de ser la xifra inicial perquè a ell no es pot arribar des de 

cap altre dels nombres donats amb les operacions permeses.  

                                    
 

Si a més pensem en els encadenats necessaris (a no ser que algun dels nombres sigui 

l’últim) 11 14  i  17 18 13,  veurem que es poden trobar aquestes tes solucions: 
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JOC 12 
 

Si fem la suma de tot el dibuix, és a dir de les cinc línies que el forrmen, ha de ser 

múltiple de 5 perquè sumem 5 vegades la suma d’una línia (totes són iguals).  

 

Ara bé, quan fem aquesta suma, comptem totes les caselles dues vegades menys la 

central que apareix 3 vegades. Com que la suma des de l’1 fins al 7 és 28 el total del 

dibuix tal com hem explicat serà 28 · 2 + central = múltiple de 5. Amb els nombres que 

tenim l’únic valor que compleix això és el 4; per tant la casella central ha de ser 4.  

                                                
 

A més la suma d'una línia  serà 12
5

60
. Amb els nombres que ens queden, {1, 2, 3, 5, 

6, 7}  només hi ha dues maneres d’obtenir el 12 com a suma de tres d’aquests nombres, 

a saber 1+5+6 i 2+3+7.  Així doncs, per omplir les caselles de les línies verticals, s'han 

de posar 1, 5 i 6 en una i 2, 3 i 7 a l'altra.  

 

Per acabar de completar les solucions bastarà fixar dos nombres qualssevol d'una línia 

vertical i tots els altres ja venen determinats.   

 

Vegem un primer conjunt de solucions,  

 
amb el benentès que es poden obtenir l’una de l’altra per  simetries. 

 

Tenim vuit solucions més, les dues següents i les que es poden obtenir a partir d’elles 

per simetries : 
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JOC 13 
 

Les deduccions que podem fer ràpidament són aquestes: 

a) L’únic múltiple de 7 és 56. Per tant, 7 es troba a la cantonada inferior esquerra. 

b) L’únic múltiple de 9 és 36. Per tant, 9 es troba a la cantonada inferior dreta. 

c) 60 necessita un múltiple de 3.  El 3 ha d'estar a la punta superior. 

 

També es interessant aquest raonament: 

d) Al lloc central de la tercera fila hi ha d’anar un 4. Efectivament, els dos cercles del 

triangle del 56 que no són el 7 multiplicats donen  56/7 = 8. Però aquests també són 

dos cercles del triangle del 32. L’altre valdrà 32 / 8 = 4.  (el mateix es podria raonar 

amb el triangle del 36 i el del 16)  

                         
 

I a partir d’aquí ja podem anar completant de dalt a baix, començant per veure que el 5 

ha d'estar al primer lloc de la segona fila, perquè és l’únic cercle que tots els triangles 

als quals pertany tenen un valor múltiple de 5. 

 

La solució és: 
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JOC 14 
 

Inicialment convé observar que, amb quatre dels nombres que ens donen, la suma dóna 

15 només en els casos següents: 

S1={ 1, 2, 5, 7}, S2={ 1, 3, 4, 7}, S3={ 1, 3, 5, 6}, S4={ 2, 3, 4, 6}.  

Necessitarem emprar tres d'aquestes agrupacions (una per a cada quadrilàter) i veure si 

són compatibles amb l’estructura del tauler. 

                                                  
Adoneu-vos que el nombre que posem a la casella  ha de pertànyer a tres dels 

conjunts que sumen 15 i els que posem a les , a dos. 

 

 Provem amb {S1, S2, S3}. El número 1 és l’unic que forma part de tres 

conjunts; haurà d’anar a . El 3, el 5 i el 7 formen part de dos conjunts i, 

doncs, hauran d’anar a les , de la manera que vulguem. I així ja queden 

determinat quins nombres van als altres cercles i s’obtenen sis solucions. Per 

exemple, 

                                               
 Provem amb { S1, S2, S4 }. No pot ser perquè no hi ha cap nombre que es 

repeteixi tres vegades. 

 Provem amb { S1, S3, S4 }. Tampoc no pot ser perquè no hi ha cap nombre 

que es repeteixi tres vegades. 

 Provem amb { S2, S3, S4 }. En aquest cas a  hi ha d’anar el 3 i a les  hi 

hem de posar 1, 4 i 6. I els altres tres ja queden determinats. Hem obtingut 

també sis solucions. Per exemple, 
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JOC 15 
 
El joc es pot plantejar (i així es fa com a activitat d'ampliació) directament en un tauler 3x3 

perquè les quatre sumes dels quadrats petits siguin iguals. Tal com es comenta a a web de 

presentació i s'analitza amb detall a la pàgina següent, d'aquesta manera el millor camí raonat 

per trobar la solució passa per analitzar les possibles solucions de nombres parells i senars. Per 
aquesta raó s'ha pensat en proposar el joc, inicialment, sobre uns taulers on s'assenyala la 

posició que han d'ocupar parells i senars. 

 
Fent-ho així s'incentiva la tasca de raonament i, en totes les situacions,  és 

molt important tenir present que sempre s’han de complir les igualtats 

següents (cosa que no és difícil de raonar)   
a+b=g+h; b+c=h+i; a+d=c+f; d+g=f+i  (*). 

També es pot deduir que       a+i=c+g. (**) 

Com que si sumem els quatre quadrats hi ha un nombre que l'hem comptat quatre vegades (el 
del centre), uns altres dues vegades, i uns altres (els de les cantonades) nmés una, es dedueix 

que la suma comuna de cada quadrat serà 
4

)(24 igcahfdbe
 (#) 

 
Estudiem ara la situació amb què es proposa el joc, que s'ha triat com a inicial perquè és 

l'única que (a banda de girs i simetries) té una sola solució. 

 

 

 Una vegada col·locat el nombre senar central la condició (**) ens diu com 

podem posar els altres senars i amb l’expressió (#) podem deduir quina seria la 

suma de cada un dels quatre quadrats. 

 Amb l’1 al centre la suma “hauria de ser” 17, cosa no compatible amb la 

disposició dels nombres que ens diu que cada quadrat ha de tenir suma 

parella. Amb el 9 al centre passa semblantment, suma  23. 

 Imaginant el 3 o el 7 al centre i els parells i imparells situats com a 

l’esquema resulta que la suma dels quadrats calculada a partir de (#) no 
dóna entera. 

 Amb el 5 al centre la suma ha de ser 20. Col·loquem primer els imparells 

tal com ja sabem que han d’anar i després els parells completant els 

quadrats a suma 20.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Com una primera activitat d'ampliació es proposen dos taulers amb unes altres 

situacions de parells i senars. Són les que comentem seguidament. 

 

 

Raonarem de manera pareguda a l'anterior i trobarem dues solucions. Una 

vegada col·locat el nombre senar central la condició (*) ens permet posar els 

quatre parells només d’una manera (com sempre a part de girs i simetries); 

després amb (#) calculem quina seria la suma (que ara ha de ser senar) i podem 

completar els quadrats i situar els altres imparells. 

 Amb el 3 al centre, suma 19.  Una solució. 

 Amb el 7 al centre, suma 21. Una solució 

 L’1, el 5 i el 9 no poden anar al centre en aquesta situació. 

  

 

Posem amb un senar al centre. Col·loquem a les cantonades dos parells i dos 

imparells que sumin igual i calculem quina ha de ser la suma dels quadrats. 

Mirarem si posant els dos parells i els dos senars que falten als llocs lliures per 

completar els quadrats concorda o no amb aquesta suma. 

 Resulten 8 solucions (a banda de simetria respecte la diagonal formada per 
nombres parells). A la dreta es mostra la que té el 3 al centre. N’hi ha una 

altra amb el 7 al centre, tres amb l’1 i tres amb el 9. 
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JOC 15, comentari general 
Ja s'ha dit que un estudi previ per trobar les solucions consisteix en raonar quina pot ser 

la distribució dels nombres parells i senars que no porti a contradicció. Vegem-ho. 

a) Suposem que a la casella central hi va un nombre parell. Queden tres parells per 

col·locar. Estudiem les possibilitats. 

 Cap dels altres parells ocupa una cantonada.  

Tindríem, a part de simetries                   i d’aquí    

 

 

I això no pot ser perquè en uns quadrats la suma seria parella i en altres  senar. 

 Per tant, ha d'haver-hi com a mínim un altre nombre parell en una cantonada. Si 

completem el quadre de la casella central i la cantonada on hi ha un altre parell 

es donen, a priori, tres possibilitats. 

que no pot ser correcta perquè si situem els senars, en uns quadrats la 

suma és parella i en altres és senar 

 

que dóna un possible model, el de la dreta, perquè  

les sumes dels quatre quadrats siguin senars 

(model dibuixat, a més dels simètrics ) 

 

 

que ens dóna també models vàlids 

 

 

b) Si la casella central és Senar, fent l'anàlisi sobre els nombres parells que hi pot haver 

a les cantonades, s'arriba als models factibles següents: 

                         
Hi ha moltes solucions a partir de la diversitat de possibilitats del raonament anterior, 

que ja s'han començat a estudiar amb els casos que es presenten amb la indicació de les 

posicions de parells i senars. 

Ja s'ha dit que un altre recurs per a la recerca raonada de solucions (en carta manera 

anàleg al d’altres jocs semblants) pot venir de pensar quina pot ser la suma de cada un 

dels quatre quadrats. Si sumem tots quatre quadrats comptarem 4 vegades el cercle 

central, 2 vegades els que estan situats al mig de cada costat i 1 vega els nombres de les 

cantonades. 

 A priori el màxim valor que pot tenir aquesta suma és 

4·9+2·(8+7+6+5)+4+3+2+1, que dóna 98. Però això exactament no 

pot ser perquè no és múltiple de 4. El màxim valor serà 96, que es pot 

trobar fent 4·8+2·(9+7+6+5)+4+3+2+1. En aquest cas cadascun dels 

quatre quadrats haurà de sumar 24. Trobem una solució. 

 Semblantment si pensem en quin pot ser el valor mínim de la suma 

dels quadrats. Com que 4·1+2·(2+3+4+5)+6+7+8+9=62, que no és 

múltiple de 4 el mínim serà 64, que correspon a una suma de 16 per 

cada quadrat i es pot obtenir com 4·2+2·(1+3+4+5)+6+7+8+9, que 

dóna una solució. 

Però entre 64 i 96 hi ha molts múltiples de 4 que poden ser possibles sumes, i per molts 

d’ells hi ha moltes maneres d’obtenir-los fent 4·a+2·(b+c+d+e)+f+g+h+i....  
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JOC 16 
 

 
 

Observem que... 

 Per sumar 24 han de ser 7, 8 i 9   

 Per sumar 6 han de ser 1, 2 i 3 

 Per tant, a l'última columna han de ser 4, 5 i 6.  

 Aleshores per sumar 18 amb un de cada columna veiem que només poden ser el 

9, el 3 i el 6.  

 Col·locats aquests, per sumar 12 han de ser 7, 1 i 4. I la resta, queden 

determinats. 
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JOC 17 
 

 
 

a) Els tres vèrtexs que sumen 24 han de ser 9, 8 i 7. 

 

b) Dos d'ells amb el vèrtex b  han de sumar 22 i  dos d'ells amb el vèrtex g també han 

de fer-ho. Per sumar 22 pot ser: 9+8+5 o 9+7+6. Per tant, el vèrtex d ha de ser un 9 

ja que és el que es repeteix. 

 

c) Els vèrtexs e i h són 8 i 7. Per tant, en el vèrtex i hi va el 0. 

 

d) Els vèrtexs f i j són 1 i 2.  Si f fos 1, aleshores e hauria de ser 9, cosa que no pot ser 

perquè el 9 ja està col·locat. Per tant, f és el 2 i s'acaba. 
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JOC 18 
 

 
 

a) El producte 30 es pot obtenir només de dues maneres: 1×5×6 o bé 2×3×5. En 

qualsevol cas, 5 és un dels vèrtexs. 5 no pot ser el vèrtex h perquè 12 no és múltiple 

de 5. Per tant, 5 ocupa el vèrtex e o el vèrtex i. 

 

b) El producte 20 només es pot obtenir com 1×4×5. El 5 no pot estar situat al vèrtex d 

perquè 64 no és múltiple de 5. Com que ja hem dit que h≠5 resulta que el 5 ocupa el 

vèrtex e. A més, com que h no pot ser 4 perquè 30 no és múltiple de 4, haurà de ser  

h = 1, d = 4, i =6 i g = 3. 

 

c) Per obtenir el producte 64, com que un dels vèrtexs és 4, els altres han de ser 2 i 8. 

Però 8 no pot anar al vèrtex c perquè 54 no és múltiple de 8. Per tant, deduim que  

c = 2 , a = 8  f = 9 i finalment b = 7 perquè és l'únic que queda. 
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JOC 24 
 

Tal com ens indica la pista que es dóna en la presentació del joc procedim així: sumem 

les tres files i les tres columnes de les quals sabem el resultat: 

Obtenim 79 com a suma de dues vegades tots els nombres excepte els extrems (primer 

de la primera fila i l'últim de l'última columna).Com que si suméssim tots el nombres 

dues vegades donaria 90, els dos extrems han de sumar 11, i com que  les tres files 

sumen 3 unitats menys que les tres columnes deduïm que el primer nombre de la 

primera fila ha de ser 4 i el quart nombre de la darrera columna ha de ser 7. 

 Si observem els valors de les sumes veurem que el 9 només pot anar a la darrera 

columna la qual, aleshores, per a completar el total de 26 només pot estar 

formada per {2, 7, 8, 9}. 

 A la segona columna només hi podrien anar {1, 5} o {6,0}. Ara bé, a la primera 

casella d'aquesta columna  no hi pot anar l'1 ni el 5 perquè per completar la 

primera fila amb una de les xifres que ja sabem que van a la quarta columna 

caldria repetir-ne alguna. Per tant hi van {6, 0} i a la tercera columna {1, 3, 5}.. 

 Vist això podem deduir que a la tercera fila, que ha de sumar 9, no hi pot anar 

0+9  perquè el 0 ja el tenim situat i tampoc 7+2 perquè es repetiria el 7 ni 5+4 o 

6+3 perquè el 4 o el 6 ja estan col·locats. Així doncs la tercera fila és 1 + 8.  

 A la casella de dalt de la segona columna, que ja sabem que està composta per 

{6, 0} no hi pot anar el 0 (no aconseguiríem el 15 de la primera fila perquè el 2 i 

el 9 van a la quarta columna) i per tant hi anirà el 6. I per tant a la casella de la 

cantonada de dalt a la dreta no hi pot anar el 9 sinó que hi va el 2. 

 

A partir d'aquí ja completem sense dificultat la solució. 

 

 


