7.1
(1) Tinc 7 bales de vidre i 3 de ceràmica. Quantes bales tinc en total?
10 bales
(2) El germà de la Leonor té 9 anys i ella en té 4. Quants anys més té el germà que la
Leonor?
5 anys
(3) Amb 4 quarts de pinya, quantes pinyes podríem fer?
1 pinya
(4) La Malena té 7 retoladors de color vermell i 2 de color blau. Quants retoladors té en total?
9 retoladors
(1) Ahir em vaig menjar 3 peres i avui me n’he menjat 3.. Quantes me n’he menjat entre tots
dos dies?
6 peres

7.2
(1) Ahir a la tarda vam fer 6 dibuixos i avui n’hem fet 3. Quants dibuixos hem fet entre ahir i
avui?
9 dibuixos
(2) Dimecres vaig guanyar 9 adhesius però ahir en vaig perdre 2. Quants adhesius he guanyat
entre tots dos dies?
7 enganxines
(3) En Koldo té 2 pins i jo en tinc el doble. Quants pins tinc?
4 pins
(4) En Lleonard té 8 anys, i la Guillermina 6. Quants anys més té el Lleonard que la
Guillermina?
2 anys
(5) En Martí té un corda de 7 metres de llargada. En talla 4 metres. Quants metres de corda li
queden?
3 metres

7.3
(1) Ahir em vaig menjar 4 pomes, i avui també me n’he menjat 4.. Quantes me n’he menjat
entre tots dos dies?
8 pomes
(2) Tinc 8 caragols. Si en perdo 2, quants me’n quedaran?
6 caragols
(3) Si has de fer 7 treballs i ja n’has fet 4, quants te’n falten fer encara?
3 treballs
(4) Quatre nois m’han donat mig panet cada un. Quants panets fan entre tots?
2 panets
(5) Quantes orelles tenen 4 esquirols?
8 orelles

7.4
(4) Si tinc 3 butxaques i a cada una hi porto dos pins, quants pins porto entre totes les butxaques?
6 pins
(2) Quantes peres fan dues vegades dues peres?
4 peres
(3) La Maribel té 7 galetes i se’n menja 3. Quantes galetes li queden?
4 galetes
(4) La Mafalda té 5 llibretes i en Lluc li’n regala 3 més. Quantes llibretes té ara?
8 llibretes
(5) La Jessica té 2 cotxets, l’Ígor 1 i la Judit 3. Quants cotxets tenen entre tots?
6 cotxets

7.5
(1) Jo he fet 5 gelats, i la meva germana també n’ha fet 5. Quants n’hem fet, entre totes dues?
10 gelats
(2) En Baltasar té 5 cromos i l’Alfons en té 3. Quants cromos tenen entre tots dos?
8 cromos
(3) Tinc 8 ratolins. Quants me’n falten per tenir-ne 10?
2 ratolins
(4) En Jonatan té 6 avellanes i en regala 3 a la Idoia. Quantes avellanes li queden?
3 avellanes
(5) Dilluns vaig guanyar 8 bales i dissabte en vaig perdre 4. Quantes bales vaig guanyar entre
tots dos dies?
4 bales

7.6
(1) Tinc 9 olives. Si me’n menjo 5, quantes me’n quedaran?
4 olives
(2) Dilluns vaig guanyar 2 cromos, el dimarts 1, i dimecres 2. Quants cromos he guanyat entre
tots tres dies?
5 cromos
(3) Anem a collir mandarines. La meva germana n’agafa 6 i jo n’agafo 3. Quantes n’hem collit
entre tots dos?
9 mandarines
(4) Quant és la meitat de 8 panteres?
4 panteres
(5) Si tens 9 ovelles i en perds una, quantes te’n quedaran?
8 ovelles
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7.7
(1) En Bernabè té 5 anys, i l’Abigaïl 9. Quants anys és més gran l’Abigaïl que en Bernabé?
4 anys
(2) Tres noies tenen mig panet cada una. Quants panets tenen entre totes?
1 panet i mig
(3) Si tens 9 plàtans i te’n menges sis, quants te’n quedaran?
3 plàtans
(4) Si cada dia faig 2 problemes, quants en faré en 3 dies?
6 problemes
(5) La Dàlia té una cinta de 8 metres de llargada. En talla 4 metres. Quants metres de cinta li queden?
4 metres

7.8
(1) Ahir a la tarda vam fer 5 dibuixos i avui n’hem fet 4. Quants dibuixos hem fet entre ahir i avui?
9 dibuixos
(2) La Consol fa 5 problemes cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
10 problemes
(3) La Nausica té 2 llibres i la seva germana en té 6. Quants llibres tenen entre totes dues?
8 llibres
(4) Quantes meitats de poma tinc en 2 pomes?
4 meitats
(5) Tinc 8 raspalls però 3 ja no vam bé. Quants me’n queden de bons?
5 raspalls

7.9
(1) En Llorenç té 7 llibretes i en Joel dues. Quantes llibretes tenen entre tots dos?
9 llibretes
(2) En una capsa hi ha 8 mocadors i en una altra del costat n’hi ha 1. Quants mocadors hi ha
entre totes dues capses?
9 mocadors
(3) La Teresa té 3 pins i la seva germana en té 6. Quants pins tenen entre totes dues?
9 pins
(4) L’Ignasi té 3 fitxes, l’Iran dues i la Carme 1. Quantes fitxes tenen entre tots?
6 fitxes
(5) Dijous vaig guanyar 7 cromos i avui n’he guanyat 3. Quants n’he guanyat entre tots dos dies?
10 cromos

7.10
(1) Tinc 8 gelats de menta i 1 de maduixa. Quants gelats tinc en total?
9 gelats
(2) A primera hora del matí tinc 4 bales. A la tarda en tinc 9. Quantes bales he guanyat?
5 bales

(3) En Dídac té 6 llapis i la Kàtia en té 4. Quants llapis tenen entre tots dos?
10 llapis
(4) En Medir compra 9 castanyes i se’n menja 5. Quantes castanyes li queden?
4 castanyes
(5) Tres nens tenen mitja poma cada un. Quantes pomes tenen entre tots?
1 poma i mitja

7.11
(1) Quan comença a jugar, l’Israel té 2 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants botons té al final?
4 botons
(2) Tinc 7 mandarines i me’n menjo dues. Quantes me’n queden?
5 mandarines
(3) Jo tinc 6 pins i la meva germana me’n dóna 2 més . Quants en tinc ara?
8 pins
(4) Si repartim dues peres entre 4 amics, quina part de pera tocarà a cada un?
Mitja pera
(5) Tinc 8 piles. Si se me’n gasten 5, quantes me’n quedaran?
3 piles.

7.12
(1) La Lídia té un cordill de 6 metres de llargada. En talla 5 metres Quants metres de cordill queden?
1 metre
(2) Quantes meitats de síndria tinc en 2 síndries?
4 meitats
(3) Al calaix vermell hi ha 4 mocadors, al groc 2, i al verd 2. Quants mocadors hi ha entre tots
tres calaixos?
8 mocadors
(4) Tinc 4 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 6?
2 bales
(5) Si tens 7 figues i te’n menges dues, quantes te’n quedaran?
5 figues

7.13
(1) En Ricard té 7 anys, i la Noèlia 2. Quants anys més te en Ricard que la Noèlia?
5 anys
(2) Tinc 5 botons i un amic me’n dóna 4 més. Quants botons tinc ara?
9 botons
(3) Tinc 3 salsitxes i les reparteixo entre 6 amics. Quantes en tocaran a cada un?
Mitja salsitxa
(4) L’Edgar ha fet 6 pastissos de nata i 3 de xocolata. Quants pastissos ha fet en total?
9 pastissos
(5) Tinc 7 quaderns. Si en perdo 1, quants me’n quedaran?
6 quaderns
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7.14
(1) Cinc nens tenen mitja poma cada un. Quantes pomes tenen entre tots?
2 pomes i mitja
(2) Dilluns vaig guanyar 4 bales, i dimarts dues. Quantes en vaig guanyar entre tots dos dies?
6 bales
(3) Tinc 4 plàtans i els reparteixo entre 8 amics. Quants en tocaran a cada un?
Mig plàtan
(4) Quant fan dues vegades 3 gots?
6 gots
(5) En Damià fa 4 viatges cada mes. En 2 mesos, quants n’haurà fet?
8 viatges

7.15
(1) En Delfí té 8 anys i la Brenda 3. Quants anys més té en Delfí que la Brenda?
5 anys
(2) A la taula de l’escola hi caben 6 nens. Avui només en som 5. Quants nens falten?
1 nen
(3) En Desideri té un cinta de 10 metres de llargada. En talla 4 metres. Quants metres de cinta
li queden?
6 metres
(4) Quantes mitges taronges hi ha en 1 taronja i mitja?
3 mitges taronges
(5) Tinc 4 butxaques i a cada butxaca hi tinc una nou. Quantes nous hi ha entre totes les butxaques?
4 nous

7.16
(1) La Pietat té 5 retoladors de color negre i 2 de color blau. Quants retoladors té en total?
7 retoladors
(2) Quantes potes tenen 2 cavalls?
8 potes
(3) L’Alí m’ha donat 3 botons i la Betty tants com l’Alí. Quants botons m’han donat entre tots dos?
6 botons
(4) Tinc dues bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 9?
7 bales
(5) Si tens 6 retoladors i en perds 5, quants te’n quedaran?
1 retolador

7.17
(1) Cinc nens tenen mitja taronja cada un. Quantes taronges tenen entre tots?
2 taronges i mitja

(2) Quant fan 5 tigres i 3 tigres?
8 tigres
(3) Tinc dues ametlles. Quantes me’n falten per tenir-ne 10?
8 ametlles.
(4) Si repartim dues pomes entre 4 amics, quina part de poma tocarà a cada un?
Mitja poma
(5) Quantes potes tenen 2 ànecs?
4 potes

7.18
(1) Tinc 8 adhesius. En regalo 5. Quants me’n queden?
3 adhesius
(2) L’Àfrica té 4 revistes i en Blai li’n regala 3 més. Quantes revistes té ara?
7 revistes
(3) En Blai té 7 bunyols i me’n dóna 2. Quants bunyols li queden?
5 bunyols
(4) Si tens 6 globus i en perds 4, quants te’n quedaran?
2 globus
(5) Dues noies tenen un quart de coca cada una. Quanta coca tenen entre totes dues?
Mitja coca

7.19
(1) Si tens 8 kiwis i te’n menges 4, quants te’n quedaran?
4 kiwis
(2) Tinc 5 pots vermells i 1 de groc. Quants pots tinc en total?
6 pots
(3) Jo he fet 4 pastissos i el meu germà 6. Quants n’hem fet entre tots dos?
10 pastissos
(4) Tinc 6 pins. Quants me’n falten per tenir-ne 10?
4 pins.
(5) En Frederic té 3 retoladors, la Begoña 2, i en Bertomeu 4. Quants en tenen entre tots tres?
9 retoladors

7.20
(1) Quantes orelles tenen 5 gossos?
10 orelles
(2) Tinc 4 bales. Quantes me’n falten per tenir-ne 9?
5 bales
(3) Quant fan dues vegades 3 cadires?
6 cadires
(4) Si tens 8 croquetes i te’n menges dues, quantes te’n quedaran?
6 croquetes
(5) Tinc 4 fotos i la Joana també en té 4. Quantes fotos tenim entre tots dos?
8 fotos
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7.21
(1) Quants guants fan 3 parells de guants?
6 guants
(2) Tinc 6 bales, en guanyo 2 i en perdo 7. A la sortida de l’escola la meva mare me’n compra 5.
Al final quantes bales tindré?
6 bales
(3) l’Aleix té 9 melons i en ven 5. Quants melons li queden?
4 melons
(4) Si tens 6 castanyes i te’n menges dues, quantes te’n quedaran?
4 castanyes
(5) Al calaix vermell hi ha 3 mocadors, al groc 4, i al verd 1. Quants mocadors hi ha entre tots
tres calaixos?
8 mocadors

7.22
(1) En Sergi té 8 anys, i la Dúnia 4. Quants anys es més té en Sergi que la Dúnia?
4 anys
(2) Quantes cues tenen 10 llops?
10 cues
(3) Cinc noies tenen mig panet cada una. Quants panets tenen entre totes?
2 panets i mig
(4) Si tinc 5 pins, quants me’n falten per tenir-ne 10?
5 pins
(5) Tinc 3 pastissos i els reparteixo entre 6 amigues. Quant en tocarà a cada una?
Mig pastís

7.23
(1) La Mariel fa 3 excursions cada mes. En 2 mesos, quantes n’haurà fet?
6 excursions
(2) l’Agil té 9 enciams i en ven 8. Quants enciams li queden?
1 enciam
(3) Si tens 7 figues i te’n menges 3, quantes te’n quedaran?
4 figues
(4) Tinc 5 croquetes de carn i 3 de pernil. Quantes croquetes tinc en total?
8 croquetes
(5) En un roser han florit 6 roses i, en un altre, n’hi han florit 3. Quantes roses han florit entre
tots dos testos?
9 roses

7.24
(1) Jo he fet 9 treballs, i el meu germà 1. Quants n’hem fet entre tots dos?
10 treballs
(2) L’Enriqueta té 3 fotos i en Dionís li’n regala 3 més. Quantes fotos té ara?
6 fotos

(3) La Doris té 9 olives i me’n dóna 4. Quantes olives li queden?
5 olives
(4) Tinc 7 fitxes. Quantes me’n falten per tenir-ne 10?
3 fitxes
(5) La Dora té 4 adhesius i el seu germà en té el doble que ella. Quants adhesius té el seu
germà?
8 adhesius

7.25
(1) En Medir té 8 anys i la Lia 1. Quants anys més té en Medir que la Lia?
7 anys
(2) Jo he fet 5 flams, i la meva germana 5 més. Quants n’hem fet entre tots dos?
10 flams
(3) La Seoane té 9 galetes i se’n menja 3. Quantes galetes li queden?
6 galetes
(4) Tenia 9 fulls i n’he gastat 3. Quants me’n queden?
6 fulls
(5) Dimarts vaig guanyar 6 punts, i dijous 3. Quants punts he guanyat entre tots dos dies?
9 punts

7.26
(1) Jo tinc 6 petxines, i la Dèbora 3. Quantes petxines tenim entre tots dos?
9 petxines
(2) En Blai té 7 pins i en regala 3 a en Bernat. Quants pins li queden?
4 pins
(3) Si tens 10 bunyols i te’n menges 5, quants te’n quedaran?
5 bunyols
(4) En Bru té 7 anys i la Georgina 9. Quants anys més té la Georgina que en Bru?
2 anys
(5) Em falten 9 fulls per tenir-ne 10. Quants fulls tinc?
1 full.

7.27
(1) Tinc 5 pins, i la meva germana 2. Quants pins tenim entre tots dos?
7 pins
(2) Si tens 6 cireres i te’n menges 4, quantes te’n quedaran?
2 cireres
(3) En Roger fa 4 viatges a l’escola cada dia. En 2 dies, quants n’haurà fet?
8 viatges
(4) Al calaix vermell hi ha 2 mocadors, al groc 4, i al verd 3. Quants mocadors hi ha entre tots
tres calaixos?
9 mocadors
(5) La Susanna em regala 7 postals, i en Jofre una. Quantes postals m’han regalat?
8 postals
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7.28
(1) Tinc 7 llapis. Si en gasto 5, quants me’n quedaran?
2 llapis
(2) En Jonatan té 4 quaderns i el seu pare li’n dóna 3 més. Quants en té ara?
7 quaderns
(3) Si tens 6 ametlles i te’n menges 3, quantes te’n quedaran?
3 ametlles
(4) En Jacob té 5 retoladors, l’Edurne 4, i en Dalmau 1. Quants en tenen entre tots tres?
10 retoladors
(5) Dues amigues tenen mitja coca cada una. Quanta coca tenen entre totes dues?
1 coca

7.29
(1) L’Eduard llegeix 4 llibres cada mes. En 2 mesos, quants llibres haurà llegit?
8 llibres
(2) Tinc 7 contes. Si en perdo 4, quants me’m quedaran?
3 contes
(3) En Jacob té 5 retoladors, l’Edurne 4, i en Dalmau 1. Quants en tenen entre tots tres?
10 retoladors
(4) Al calaix vermell hi ha 3 mocadors, al groc 2, i al verd 1. Quants mocadors hi ha entre tots
tres calaixos?
6 mocadors
(5) Tenia 9 plats i se me n’han trencat 5. Quants me’n queden?
4 plats

7.30
(1) Tinc 7 pilotes. Si en perdo 3, quantes me’n quedaran?
4 pilotes.
(2) L’Escarlata té 5 anys, i el seu germà el doble. Quants anys té el seu germà?
10 anys
(3) Tinc 4 clips i un amic me’n dóna 3 més. Quants clips tinc ara?
7 clips
(4) En Demetri té 2 retoladors, l’Esperança 6, i en Cebrià 1. Quants en tenen entre tots tres?
9 retoladors
(5) Si repartim dues taronges entre 4 amics, quina part de taronja tocarà a cada un?
Mitja taronja

7.31
(1) Si de 8 cotxets en perds 5, quants te’n quedaran?
3 cotxets
(2) Quan comença a jugar, en Joaquim té 4 botons. Quan acaba, en té el doble. Quants en
té?
8 botons

(3) L’Eladi té dues pomes i en Claret 5 pomes més que l’Eladi. Quantes pomes té en Claret?
7 pomes
(4) L’Eusebi té 5 bosses i la Dina dues. Quantes bosses tenen entre tots dos?
7 bosses
(5) La Sandra té dues postals, en Dan 3 i l’Eugènia 1. Quantes postals tenen entre totes tres?
6 postals

7.32
(1) Tinc 6 llapis a l’estoig i 3 llapis a la cartera. Quants en tinc entre tots dos llocs?
9 llapis
(2) En Duran té 8 anys i l’Eva 5. Quants anys mé té en Duran que l’Eva?
3 anys
(3) Sis nois tenen mitja taronja cada un. Quantes taronges tenen entre tots sis?
3 taronges
(4) Tinc 4 pomes i les reparteixo entre 8 amics. Quant en tocarà a cada un?
Mitja poma
(5) En Bernabè té 3 retoladors, la Gala 4 i l’Elies 1. Quants en tenen entre tots tres?
8 retoladors

7.33
(1) Tinc 6 mandarines i me’n menjo 1. Quantes me’n queden?
5 mandarines
(2) El meu amic ha començat a jugar amb 6 bales i n’ha guanyades 2. Quantes en té en acabar el joc?
8 bales
(3) En Donald té 3 bolígrafs, la Raquel 5, i l’Evarist 2. Quants en tenen entre tots?
10 bolígrafs
(4) Sis noies tenen mig panet cada una. Quants panets tenen entre totes?
3 panets
(5) En Dimes té 4 pins i jo en tinc el doble. Quants pins tinc?
8 pins

7.34
(1) Si tens 8 mocadors, en perds 4, quants te’n quedaran?
4 mocadors.
(2) Quant fan 4 vegades dues panteres?
8 panteres
(3) Avui he llegit 8 pàgines d’un conte i ahir en vaig llegir 1. Quantes pàgines he llegit en total?
9 pàgines
(4) LaSolde i la Nati m’han donat 4 pins cada una. Quants pins m’han donat entre totes dues?
8 pins
(5) La Pepita es menja 6 mandarines, i la Lia dues. Quantes mandarines més es menja la
Pepita que la Lia?
4 mandarines
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7.35
(1) Quant és la meitat de 10 cadires?
5 cadires
(2) Si repartim 4 panets entre 8 amigues. Quina part de panet tocarà a cada una?
Mig panet
(3) Si de 7 cassets en perds 3, quantes te’n quedaran?
4 cassets
(4) A l’estoig vermell hi ha 4 llapis, al groc 3, i al verd 2. Quants llapis hi ha entre tots tres
estoigs?
9 llapis
(5) L’Elisa ha fet 6 problemes a classe. Tres estan bé. Quants en té de malament?
3 problemes

7.36
(1) Quant fan 4 vegades dues gomes d’esborrar?
8 gomes
(2) La Desirée té 4 fotos, l’Eugeni 3, i l’Elvira dues. Quantes fotos tenen entre tots?
9 fotos
(3) Si repartim 4 hamburgueses entre 8 amics, quina part d’hamburguesa tocarà a cada un?
Mitja hamburguesa
(4) Quant és la meitat de 8 síndries?
4 síndries
(5) L’Empar té 6 retoladors de color vermell i 3 de color blau. Quants retoladors té en total?
9 retoladors

7.37
(1) A la taula de l’escola hi caben 6 nens. Avui només en som 4. Quants nens falten?
2 nens
(2) L’Esteve m’ha donat 4 botons, i la Dèlia me n’ha donat tants com l’Esteve. Quants botons
m’han donat entre tots dos?
8 botons
(3) L’Elsa té 3 castanyes, en Domènec 4, i la Daisy dues. Quantes castanyes tenen entre tots?
9 castanyes
(4) Quantes avellanes fan 3 vegades 3 avellanes?
9 avellanes
(5) Si tens 8 clauers i en perds 3, quants te’n quedaran?
5 clauers

7.38
(1) Tinc 4 panets i els reparteixo entre 8 amics. Quants en tocaran a cada un?
Mig panet
(2) El meu vestit té 3 butxaques i, a cada butxaca, hi tinc dues cartes. Quantes cartes hi ha
entre totes les butxaques?
6 cartes

(3) Si tens 7 llapis i en gastes 3, quants te’n quedaran?
4 llapis
(4) En Pere té 5 panellets i jo en tinc el doble. Quants panellets tinc?
10 panellets
(5) L’equip de primer va fer 7 gols i el de segon 2. Per quants gols de diferència va guanyar l’equip de primer?
Per 5 gols

7.39
(1) Sobre la taula hi ha 10 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’hauràs agafat?
5 retoladors
(2) Tinc 1 cotxe. Quants me’n falten per tenir-ne una desena?
9 cotxes
(4) Si dues amigues tenen 4 fotos cada una, quantes fotos tenen en total?
8 fotos
(4) Quants guants són 4 parells de guants?
8 guants
(5) La Carolina té 4 anys, i el seu germà el doble. Quants anys té el seu germà?
8 anys

7.40
(1) L’Elba té 6 castanyes. Si me’n dóna la meitat, quantes me’n donarà?
3 castanyes
(2) Si tens 6 fulls i en perds 3, quants te’n quedaran?
3 fulls
(3) Quantes sabates són 5 parells de sabates?
10 sabates
(4) Si repartim 4 pomes entre 8 nenes, quina part de poma tocarà a cada una?
Mitja poma
(5) Vull tenir 8 bales. Ara en tinc 6. Quantes me’n falten?
2 bales

7.41
(1) Quants mitjons són 2 parells de mitjons?
4 mitjons
(2) Si repartim 4 taronges entre 8 amics, quina part de taronja tocarà a cada un?
Mitja taronja
(3) Sobre la taula hi ha 6 retoladors. Si n’agafes la meitat, quants n’hauràs agafat?
3 retoladors
(4) La Jenifer té 2 globus, en Carmel 5, i la Cèlia 3. Quants globus tenen entre tots?
10 globus
(5) Tinc 4 contes. Quants me’n falten per tenir-ne 9?
5 contes.
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7.42
(1) La Berta es menja 4 avellanes i la Rosalia dues. Quantes avellanes més es
menja la Berta que la Rosalia?
2 avellanes
(2) Quant fan 5 vegades dues capsetes?
10 capsetes
(3) Si tens 7 globus i en perds 4, quants te’n quedaran?
3 globus.
(4) Si tinc dues butxaques i a cada una hi porto 4 cartes, quantes cartes porto entre totes les butxaques?
8 cartes.
(5) La Carina va pescar 4 peixos divendres i 3 dissabte. Quants en va pescar entre tots dos dies?
7 peixos

7.45
(1) En una bossa hi ha 10 castanyes. Quantes n’hi quedaran, si en trec 9?
9 castanyes
(2) Vull tenir 6 bales. Ara en tinc 4. Quantes me’n falten?
2 bales
(3) Si tens un pastís i un quart de pastís, quants quarts de pastís tens?
5 quarts de pastís
(4) Tinc 3 pomes i les reparteixo entre 6 amics. Quantes en tocaran a cada un?
Mitja poma
(5) L’Estefania ha fet 7 problemes a classe. Tres estan bé. Quants en té de malament?
4 problemes

7.46
7.43
(1) Vull tenir 9 bales. Ara en tinc dues. Quantes me’n falten?
7 bales
(2) Dimecres vaig guanyar 7 adhesius i divendres en vaig perdre 2. Quants n’he guanyat entre
tots dos dies?
5 adhesius
(3) Si tens una pizza i un quart de pizza. Quants quarts de pizza tens?
5 quarts de pizza
(4) L’Èlia té 10 botons vermells i 4 botons blaus. Quants n’hi ha més de color vermell que de
color blau?
6 botons
(5) Tinc 5 nous. Quantes me’n falten per tenir-ne deu?
5 nous

7.44
(1) L’Estel·la té 3 anys, i el seu germà, el doble. Quants anys té el seu germà?
6 anys
(2) La Divina i l’Encarna m’han donat 5 pins cada una. Quants pins tinc?
10 pins
(3) 6 amigues em donen un quart de poma cada una. Quantes pomes m’han donat entre totes?
1 poma i mitja
(4) Si tens 8 adhesius i en perds 3, quants te’n quedaran?
5 adhesius
(5) L’equip de primer va fer 8 gols, i el de segon 3. Per quants gols de diferència va guanyar
l’equip de primer?
Per 5 gols

(1) Quants guants són 5 parells de guants?
10 guants
(2) A l’estoig hi ha 8 bolígrafs. Si n’agafes la meitat, quants n’hauràs agafat?
4 bolígrafs
(3) Tinc 1 mocador. Quants me’n falten per tenir-ne vuit?
7 mocadors
(4) Si tens 6 targetes i en perds 3, quantes te’n quedaran?
3 targetes
(5) Si tens una pizza i un quart de pizza, quants quarts de pizza tens?
5 quarts de pizza

7.47
(1) Tinc 3 croquetes i les reparteixo entre 6 amics. Quantes en tocaran a cada un?
Mitja croqueta
(2) La Marina ha fet 8 exercicis a classe; 3 estan bé. Quants en té de malament?
5 exercicis
(3) Tinc 6 gelats de xocolata i 2 de nata. Quants gelats tinc en total?
8 gelats
(4) Tinc 3 carpetes. Quantes me’n falten per tenir-ne deu?
7 carpetes
(5) Tinc 5 mocadors vermells i 3 mocadors grocs. Quants n’hi ha més de color vermell que de groc?
2 mocadors
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7.48
(1) Si tens una taronja i un quart de taronja, quants quarts de taronja tens?
5 quarts de taronja
(2) En Damià té 4 pins i l’Evelina 3 pins més que en Damià. Quants pints té l’Evelina?
7 pins
(3) Tinc 2 panets i els reparteixo entre 4 amigues. Quants en tocaran a cada una?
mig panet
(4) Quants mitjons són 5 parells de mitjons?
10 mitjons
(5) Tinc 4 capsetes vermelles i 3 capsetes blaves. Quantes capsetes vermelles hi ha més que
capsetes blaves?
1 capseta

7.49
(1) Dilluns vaig guanyar 8 cromos i dissabte en vaig perdre 4. Quants n’he guanyat entre tots
dos dies?
4 cromos
(2) Quantes peres fan 4 vegades dues peres?
8 peres
(3) Tinc 6 gomes. Quantes me’n falten per tenir-ne nou?
3 gomes
(4) Sis companys em donen un quart de pastís cada un. Quants pastissos m’han donat entre
tots?
1 pastís i mig
(5) L’Eulogi té una cinta de 8 metres de llargada. En talla 3 metres. Quants metres de cinta li
queden?
5 metres

7.50
(1) Si tens 8 bunyols i te’n menges 4, quants te’n quedaran?
4 bunyols
(2) Si tens una síndria i un quart de síndria, quants quarts de síndria tens?
5 quarts de síndria
(3) L’Estanislau té 7 adhesius i la Coloma en té 3. Quants adhesius tenen entre tots dos?
10 adhesius
(4) La Caterina es menja 9 prunes i l’Eric dues. Quantes prunes més es menja la Caterina que
l’Eric?
7 prunes
(5) Quantes pedres fan 3 vegades dues pedres?
6 pedres
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