
 

 

 

Cada qüestió té una 

parcials màximes que apareixen a les qüestions amb més d’un apartat. Pel que fa a 

aquelles qüestions que tenen apartats sense puntuar, se suposarà que cadascun té la 

mateixa valoració. 

 

Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat 

per l’alumne. 

 

Penalitzau els errors de càlcul. Els errors greus i, especialment, aquells que portin a resultats 

incoherents o absurds, penalitzau

 

Valorau totes les parts que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.

 

Hi pot haver casos en què hi hagi dubtes en aplicar els criteris que es detallen a continuació. 

En aquests casos, feu prevaler el vostr

 

Opció A 

 

1.  

• Determinació del vector director de 

• Determinació del vector director de  

• Determinació de l’equació del pla: 4 punts.

Si no s’arriba a l’equació correcta, màxim 4 punts. 

 

2. a) 

• Càlcul correcte del determinant de A: 2 punts. 

• Resolució correcta de l’equació det(A) = 0: 2 punts. 

• Indicació dels valors per als quals no existeix inversa: 1 punt. 

      b)   

• Justificar que existeix la matriu inversa: 1 punt. 

• Càlcul correcte de la inversa de la matriu A quan m = 1: 3 punts.  

      c)    

• Resposta correcta: 1 punt.  

 

 

3. 

• Aplicació correcta del teorema de Rolle per justificar que la funció no pot tenir 

més d’una arrel a l’interval donat: 6 punts. 

• Aplicació corr

una arrel a l’interval donat: 4 punts. 

 

4.  

• Dibuix correcte de la regió: 4 punts.

• Expressió correcta de l’àrea com una integral: 2 punts. 

• Càlcul correcte de l’àrea: 4 punts. 
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Matemàtiques II 
Criteris específics de correcció 

Model 2 

Cada qüestió té una puntuació màxima de 10. Cal tenir presents les puntuacions 

parcials màximes que apareixen a les qüestions amb més d’un apartat. Pel que fa a 

aquelles qüestions que tenen apartats sense puntuar, se suposarà que cadascun té la 

n la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat 

Penalitzau els errors de càlcul. Els errors greus i, especialment, aquells que portin a resultats 

incoherents o absurds, penalitzau-los amb el 50 per cent sobre la qualificació de la qüestió.

Valorau totes les parts que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui.

Hi pot haver casos en què hi hagi dubtes en aplicar els criteris que es detallen a continuació. 

En aquests casos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú. 

Determinació del vector director de ��: 3 punts.  

Determinació del vector director de  ��: 3 punts.  

Determinació de l’equació del pla: 4 punts. 

Si no s’arriba a l’equació correcta, màxim 4 punts.  

Càlcul correcte del determinant de A: 2 punts.  

Resolució correcta de l’equació det(A) = 0: 2 punts.  

Indicació dels valors per als quals no existeix inversa: 1 punt. 

Justificar que existeix la matriu inversa: 1 punt.  

Càlcul correcte de la inversa de la matriu A quan m = 1: 3 punts.  

Resposta correcta: 1 punt.   

Aplicació correcta del teorema de Rolle per justificar que la funció no pot tenir 

més d’una arrel a l’interval donat: 6 punts.  

Aplicació correcta del teorema de Bolzano per demostrar que almenys existeix 

una arrel a l’interval donat: 4 punts.  

Dibuix correcte de la regió: 4 punts. 

Expressió correcta de l’àrea com una integral: 2 punts. 

Càlcul correcte de l’àrea: 4 punts.  
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puntuació màxima de 10. Cal tenir presents les puntuacions 

parcials màximes que apareixen a les qüestions amb més d’un apartat. Pel que fa a 

aquelles qüestions que tenen apartats sense puntuar, se suposarà que cadascun té la 

n la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat 

Penalitzau els errors de càlcul. Els errors greus i, especialment, aquells que portin a resultats 

la qualificació de la qüestió. 

Valorau totes les parts que siguin correctes, encara que el resultat final no ho sigui. 

Hi pot haver casos en què hi hagi dubtes en aplicar els criteris que es detallen a continuació. 

Indicació dels valors per als quals no existeix inversa: 1 punt.  

Càlcul correcte de la inversa de la matriu A quan m = 1: 3 punts.   

Aplicació correcta del teorema de Rolle per justificar que la funció no pot tenir 

ecta del teorema de Bolzano per demostrar que almenys existeix 

Expressió correcta de l’àrea com una integral: 2 punts.  



 

  



 

Opció B 

1.  a) 

• Càlcul correcte del determinant de la matriu A: 5 punts. 

• Solució correcta de l’equació det(A) = 0: 3 punts.

     b) 

• Assenyalar que la matriu A té inversa quan det(A) 

adequats: 2 punts. 

 

2.   

• Càlcul correcte de l’equació del pla:

màxim 4 punts. 

 

3.  a)  

• Càlcul correcte de 

• Solució correcta de l’equació 

      b) 

• Indicar que la funció és creixent en tot el seu domini justificant la resposta: 4 

punts. Si no es dóna cap justificació, màxim 2 punts. 

 

4. 

• Càlcul correcte de la integral aplicant el mètode d’integració per parts: 10 punts. 

 

 

 

Càlcul correcte del determinant de la matriu A: 5 punts. 

Solució correcta de l’equació det(A) = 0: 3 punts. 

Assenyalar que la matriu A té inversa quan det(A) ≠ 0 i donar els valors 

adequats: 2 punts.  

Càlcul correcte de l’equació del pla: 10 punts. Si no s’arriba a l’equació correcta, 

màxim 4 punts.  

Càlcul correcte de f’(x): 3 punts. 

Solució correcta de l’equació f’(0)=3: 3 punts.  

Indicar que la funció és creixent en tot el seu domini justificant la resposta: 4 

i no es dóna cap justificació, màxim 2 punts.  

Càlcul correcte de la integral aplicant el mètode d’integració per parts: 10 punts. 

 

Càlcul correcte del determinant de la matriu A: 5 punts.  

≠ 0 i donar els valors 

10 punts. Si no s’arriba a l’equació correcta, 

Indicar que la funció és creixent en tot el seu domini justificant la resposta: 4 

Càlcul correcte de la integral aplicant el mètode d’integració per parts: 10 punts.  



 

 

Opció A 

1. Hem de calcular en primer lloc 

vectors directors del pla 

 

Fent el càlculs adients s’obtenen:  

 

Com el pla � ha de passar pel punt 

 

2. a)   Per veure que la matriu 

distint de zero. Així

det	
� �
Per tant, no existeix inversa de la matriu0, � � �4   �  � �
 

b) Si � � 1, tenim que:


 �
 

La matriu inversa 

Així,  

 

c)  Si det(A)=5, aleshores det(

 

3. �	�� � �� � 3� �� � �1 que no pertanyen a

absurd es demostra que no poden existir dues arrels al interval [0,1]. 

 

Com que f  és una funció contínua al interval [0,1], derivable en (0,1) i  a més √2 � 0, �	1� �
que �	�� � 0. 
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Matemàtiques II  
Solucions 

Model 2 

Hem de calcular en primer lloc els vectors directors de les rectes 

vectors directors del pla �. 

Fent el càlculs adients s’obtenen:  ��    ! � 	1,1,1�  i    ��    ! � 	2, �
ha de passar pel punt 	1,2,1� tenim que la seva equació 

"� � 1 2 1# � 2 �1 1$ � 1 1 1" � 0 % 2� � # � 3$ � 1
Per veure que la matriu A no té inversa hem d'estudiar quan el seu determinant és 

Així 

	 � � �&' ( � 0 �0 � 4�1 3 �) � �� � �� � 12� � �
existeix inversa de la matriu A sempre que det	
�� 3. 

tenim que: 

� ( 1 0 10 1 4�1 3 1) , i, a més, det	
� �
La matriu inversa 
/� d’una matriu A ve donada per l’expressió
/� � �012 	3� 4	�1�567
5789

. 


/� � (11/10 �3/10 1/102/5 �1/5 2/5�1/10 3/10 �1/10)
Si det(A)=5, aleshores det(
/�)=det(B)=1/det(A)=1/5. 

� √2 % �<	�� � 3�� � 3. Per tant �<	�� �
que no pertanyen al interval  (0,1). Utilitzant el teorema de Rolle i reducció al 

absurd es demostra que no poden existir dues arrels al interval [0,1]. 

és una funció contínua al interval [0,1], derivable en (0,1) i  a més 	 � �2 � √2 = 0 , aplicant el teorema de Bolzano exi
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els vectors directors de les rectes �� i �� que seran els 

�1,1� . 

tenim que la seva equació bé donada per: 

1 � 0. 
hem d'estudiar quan el seu determinant és 

�	� � 4�	� � 3� 

	 � � 0, és a dir, si � �

	 � � �10 > 0 . 
ve donada per l’expressió 8

). 

	 � 0 tan sols se satisfà per a 

Utilitzant el teorema de Rolle i reducció al 

absurd es demostra que no poden existir dues arrels al interval [0,1].  

és una funció contínua al interval [0,1], derivable en (0,1) i  a més �	0� �
, aplicant el teorema de Bolzano existeix � ? 	0,1� tal 



 

4. Calculem en primer lloc 

Per tant,l’àrea demana és

 

Opció B 

1. a) Aplicant les propietats dels determinants:

det	
� � @1010
Per tant det(A)=0 si 

 

b) La matriu A admet inversa si det(A)

 

2. L’equació del pla 

Es pot obtenir de diverses maneres. 

 

3. a) Hem de calcular la primera derivada i resoldre l’equació 

b) Com que �<		�∞, 1� i  	1, �∞
 

4. Tenim que: 

Calculem en primer lloc els punts d’intersecció entre ambdues corbesB#� � 4��� � 4#C % � � 0, � � 4. 
Per tant,l’àrea demana és 

D � EF 	√4� � ��4 ���G
H E � 163 J�. 

 

 

Aplicant les propietats dels determinants: 

� @1 0 00 � 01 0 �
��00 1 � �@ � @1 0 00 � 00 0 �

����0 1 � � @ � "� 00 �1 �
Per tant det(A)=0 si x=0, x=1/2.   

La matriu A admet inversa si det(A)≠0, i això ocorre quan x

L’equació del pla � és �� � 9# � 9$ � 48 � 0. 
Es pot obtenir de diverses maneres.  

Hem de calcular la primera derivada i resoldre l’equació �<	
�<	�� � M&N	� � 1��	1 � ���� . 

�<	0� � 3 %  M&H	0 � 1�� � 3 % M �	�� � 0 per a tot � > 1, tenim que �	�� és una funció creixent∞�. 

F ln	� � 1� �� � 	� � 1� ln	� � 1� � �

els punts d’intersecció entre ambdues corbes.  

 

���� " � 2�� Q� � 12R. 

x≠0 i x≠1/2. 

	0� �3. 

� 3. 	 � és una funció creixent en 

� � � S. 


