
Setmana de las matematicas - dimars

Nivèl 1 : comparason
Quin segment es lo mai long ? AB o CD ?

Nivèl 2 : durada de vida
Animal Gat Vèrm Caval Mosca Abelha

Durada de vida 18 ans 24 meses 30 ans 28 jorns 4 ans

Ordena los animals de la durada de vida mai corta a la durada de vida
mai longa.

Nivèl 3 : los conilhs
A la debuta de genièr, Pèire aviá un parelh de conilhs. A la fin de cada
mes, un parelh de conilhs produsís un autre parelh. A dos meses, un
parelh se pòt reprodusir (=  pòt far de nenons).
Quantes parelhs de conilhs aurà Pèire en junh ?

Nivèl 4 : pulsacions cardiacas
Ton còr bat mai o mens 70 còps per minuta.
a) Quantes còps bat en un an ?
b) Arredondís al milion mai prèp.

Cada  còp  que  bat,  ton  còr  manda  0,07  litre  de  sang  dins  lo  còs.
Quantes litres pompa en un an ?
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