
SUPERMERCAT ÒLIBA
Nom: Data:

material original de l'Espai Òliba

OBSERVA ATENTAMENT ELS TIQUETS DE LA COMPRA I CONTESTA LES PREGUNTES SEGÜENTS:

1 .Quants diners costarien cinc paquets de galetes?

2. Si només vull 1/2 dotzena d'ous, quants diners em costarán?

3. Si pago amb un bitllet de 20€, quin canvi han de tornar-me?

4. Si al final vull la meitat dels filets de lluç i també el doble de llaunes
d'espàrregs, quant em costarà tota la compra en total?

TIQUET Nº 001

1 .Quin preu té un bistec de vadella?

2. Si només vull el pà i les olives, quant em costarà la compra?

3. Si pago amb un bitllet de 50€, quin canvi han de tornar-me?

4. Vull el doble de cada cosa. Quant costarà la compra en total?

TIQUET Nº 002

1 .Només tinc 21€. Què he de deixar per poder pagar el màxim de productes?

2. Si només vull una unitat de cada cosa, quant em costarà la compra?

3. Quant costarien deu xocolatines?

4. Si elimines totes les coses que porten sucre, quant costarà la resta de la compra?

TIQUET Nº 003



material original de l'Espai Òliba

1 .Just quan he arribat a casa he vist que tota la fruita està en mal estat. Quants
diners han de tornar-me?

2. Tinc un bitllet de 20€, dues monedes de 2€ i sis de 2 cèntims. M'arriba? Quants
diners em sobren o em falten?

3. Quants diners costaria aquesta compra a una persona vegetariana?

4. Al final només vull la meitat d'alvocats, quants diners he de descomptar?

TIQUET Nº 004

1 .Un quilo de pastanagues son 7 pastanagues. Quantes n'he comprat?

2. Si compro el doble de formatge rallat i la meitat de cacao, quant em costarà tot?

3. Quants diners costa un brick de llet? I deu bricks?

4. Si pago amb un bitllet de 20€, quin canvi han de tornar-me?

TIQUET Nº 005

1 .Quant costen cinc paquets de pernil salat?

2. Si pago amb un bitllet de 20€ i un de 10€, quin canvi han de tornar-me?

3. Quants diners em gasto en menjar? I en productes de neteja?

4. Si vull la meitat de pernil però el doble de formatge, quant em costarà la compra?

TIQUET Nº 006


