
En DOUSPIERRE xa temos 
falado outras veces do 
tangram chinés, ese  que-
bracabezas  xeométrico, 
posiblemente inventado na 
china, que consta de sete 
pezas. O xogo consiste en 
construír, con todas as 
pezas que o compoñen, un 
número case ilimitado de 

posibles figuras das que só coñecemos a silueta. 
 Na china chámase  Ch’i Ch'ae pan, ou xogo dos 
sete elementos. A palabra Ch’i Ch'ae data da época de 
Chu (740 - 330 a. de C); as sete pezas están relaciona-
das cunha lenda chinesa segundo a cal o pasar un fío 
polos buratos de sete agullas o sétimo día do sétimo 
mes trae moita sorte. 
  O tangram componse de cinco triángulos rectán-
gulos isósceles (2 grandes, 1 mediano e 2 pequenos), un 
cadrado e un romboide. 
 Nesta reseña queremos relacionar o tangram 

chinés cos polígonos convexos. Un polígono é convexo 
cando elixidos dous calquera dos seus puntos, o seg-
mento que os une queda completamente contido dentro 
del. Se un polígono non é convexo, diremos que é cón-
cavo. 
 
 
 
 
 
 
 Coas se-

te pezas do tangram chinés pódense construír trece 
polígonos convexos que son os 
que se mostran a seguir. De-
bes ter en conta que non hai 
unha forma única de conse-
guir cada un deles. 
 
 Imos mostrar unha po-
sible maneira para deseñar 
tres destes polígonos: 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 Propoñémosche que trates ti de atopar outras 
solucións e que ademais intentes obter solucións para 
os outros dez polígonos. 
 
 

Mónica López Naya.  
2º ESO-A. 
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TANGRAM  CHINÉS E POLÍGONOS CONVEXOS 





Propoñémonos calcular o perímetro e a medida da superficie das pezas que 
forman o tangram de Loyd. Resolveremos a cuestión tomando un cadrado 
calquera, de  lado l,  para obter as cinco pezas do tangram. 
 
 
 
 

 Des-
pois de r e p a - rar nel un 
momento d e c a - támonos de 
que as p e z a s podémolas 
dividir en tr i án- gulos iguais 
utilizando como patrón o triángulo pequeno, como se indica no debuxo. Te-
mos, pois, o cadrado de partida dividido en 20 porcións triangulares idénti-
cas. Polo tanto, como á área do cadrado inicial é l², temos que as áreas das 
diferentes pezas son: 
 Agora que xa coñecemos a superficie de cada peza buscamos a manei-

ra de descubrir as medidas dos seus lados. Despois de comprobar algunhas 
sospeitas sobre relacións entre segmentos dentro do 
tangram, chego á conclusión de que o cadrado central 
é a chave para coñecer as súas medidas. Polo tanto, 
sen esquecer a división en triángulos feita inicial-
mente, emprego o coñecemento da área do cadrado 
central para calcular o seu lado que será simplemen-
te a raíz cadrada da súa superficie: 
 

 logo o seu lado, L, medirá  
 

 E así só temos que botar man da 
“nosa partición” realizada nas diferentes 
pezas para poder calcu- lar o valor dos 

diferentes perímetros: 
 Iago Fraga Fraga.  

4º ESO-B. 

Perímetro trián-
gulo pequeno 

Perímetro trape-
cio 

Perímetro trián-
gulo grande 

Perímetro cadra-
do central 

Perímetro pentá-
gono convexo 

     

UN PEIXE PARA DOUS PAXAROS 

Sobre as ribeiras opostas dun 
río atópanse dúas palmeiras. Teñen 
de altura 10 e 15 metros respecti-
vamente, dende o nivel da auga. Os 
troncos das palmeiras están separa-
dos por 25 m. Enriba de cada pal-
meira está pousado un paxaro. Os 
dous paxaros ven ó mesmo tempo un 
peixe, na superficie da auga, sobre 
a recta que une os pés das dúas pal-
meiras. Os paxaros chegan á mesma 
velocidade e ó mesmo tempo ó pei-
xe. 

¿A que distancia do pé da pal-
meira máis alta apareceu o peixe? 

 Rallye Matemático 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN EURO PARA TA-

PAR A LÚA 

 A Lúa está situada a unha dis-
tancia da terra de 284000 km. O 
seu diámetro é 3476 km. Unha moe-
da dun euro mide 23 mm de diáme-
tro. 

 ¿A que distancia do ollo debe-
mos colocar unha moeda dun euro 
para que esta tape exactamente o 
disco da Lúa? 

Rallye Matemático 2004. 
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PERÍMETROS E ÁREAS NO TANGRAM DE LOYD. 

Área triángulo 
pequeno Área trapecio Área triángulo 

grande Área cadrado Área pentágono 
cóncavo 
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