
PROBLEMES AMB DECIMALS

1.- Na Mónica ha comprat un vestit per 87,35€, unes sabates per 39,15 € i un capell per  51,78€. 

Quant ha pagat na Mónica?

2.- N’Àngela ha comprat 9 capses de perns a 6,78 € cada una, 2 capses de femelles a 1,93 € 

cada una i un desengraponador elèctric que costava 22,19 €. Quants de doblers li ha costat la 

compra?

3.- Na Maite té un rodet de cordell de 5m. En talla 3 trossos de 0,76m cada un i un altre d’1,4 m. 

Quants de metres de cordell queden al rodet?

4.- Un corredor de Fórmula 1 va tardar 1 minut i 22,459 segons a fer una volta a un circuit. El 

seu company  d’equip hi va tardar 1,07 segons més que ell. Quant de temps va tardar el seu 

company a fer una volta al circuit?

5.- En Francesc va rebre al bar 53 botelles d’1,5 l de refresc  amb gas i 38 botelles de 0,75 l de 

refresc  sense gas. Quants de litres de refresc va rebre en total?

6.- En la compra d’una càmera de fotos, en Joan va pagar 175,60€ en el primer termini i 3 

terminis més de 42,75€ cada un. Quant va pagar en Joan per la càmera?

7.- En Miquel ha comprat 2,5 Kg de carn a 7,28 €/Kg i 3 barres de pa a 0,52 € cada una. Per 

pagar dóna 20 €. Quants de doblers li tornen?

8.- En Pere tenia 29,32€ i va comprar un llibre per 13,85 € i un disc per 12,19 €. Quants de 

doblers li varen quedar? Troba una solució aproximada.

9.- Observa i contesta, fent un càlcul aproximat:

CORDELL VERD: 4,86 m

CORDELL BLAU: 3,259 m.



Quants de metres fan, aproximadament, els dos cordells?

10.- En Sergi ha comprat 9 entrades per a un concert, a 23,45 € cada una. Quant li costen les 

entrades si li fan una rebiaxa de 18,30€ en el preu total?

Quan li costen si la rebaixa és d'1,90€ en cada entrada?


