
Model 3

Contestau de manera clara i raonada una de les dues opcions proposades. Es disposa de
90 minuts.

Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s’obté de dividir el total
entre 4. Es valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic)
emprat per l’alumne. Es valoraran negativament els errors de càlcul.

Podeu utilitzar calculadora de qualsevol tipus, cient́ıfica, gràfica o programable, però no
s’autoritzarà l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

OPCIÓ A

1. Calculau una matriu X que satisfaci: (6 punts)
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Calculau, si és possible, la matriu inversa de X. (4 punts)

2. El rendiment dels treballadors d’una fàbrica (valorat en una escala de 0 a 100), durant
una jornada de 8 hores, ve donat per la funció:

r(t) =

8
><
>:

�10t2 + 60t, si 0  t < 4,

80, si 4  t < 6,

170 � 15t, si 6  t  8,

on t és el temps en hores.

a) Determinau els intervals de creixement i decreixement. Quin és el rendiment màxim?
(6 punts)

b) En quins instants de la jornada laboral el rendiment se situa a la meitat de l’escala?
(4 punts)

3. Una urna conté 6 boles vermelles i 2 de negres. Es disposa, a més, d’una baralla espanyola1

de 48 cartes i d’una baralla de pòquer (o baralla francesa)2 de 52 cartes. S’extreu una bola
a l’atzar. Si és vermella, s’extreu a l’atzar una carta de la baralla espanyola. Si és negra
s’extreu a l’atzar una carta de la baralla de pòquer.

a) Calculau la probabilitat que la carta extreta sigui figura. (6 punts)
b) Si la carta extreta ha estat figura, quina és la probabilitat que la bola extreta sigui

vermella? (4 punts)

1la baralla espanyola té 48 naips, repartits entre quatre pals: ors, copes, espases i bastos. La baralla de
48 cartes està numerada de l’1 (as) al 9, sent les figures el 10 (sota), l’11 (cavall) i el 12 (rei)

2la baralla francesa consta de 52 cartes distribüıdes entre 4 pals (cors, diamants, piques i trèvols), i
numerades de l’1 (o as) al 10, seguides per les figures, que porten la J (de la veu anglesa jack o patge), la
Q (de queen o reina) i la K (de king o rei).
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Model 2
Contestau de manera clara i raonada quatre qüestions qualssevol, escollides d’entre totes les pro-

posades en les opcions A i B conjuntament. Es disposa de 90 minuts.

Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s’obté de dividir el total entre 4. Es
valoraran la correcció i la claredat en el llenguatge (matemàtic i no matemàtic) emprat per l’alumne. Es
valoraran negativament els errors de càlcul.

Podeu utilitzar calculadora de qualsevol tipus, cient́ıfica, gràfica o programable, però no s’autoritzarà
l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la.

OPCIÓ A

1 Donat el sistema següent:
x + (a + 1)y = 1

ax + 2y = −2

a) Discutiu el sistema en funció del paràmetre a. (6 punts)

b) Resoleu-lo per a a = −2. (4 punts)

2 En una empresa es poden produir fins a 500 taules cada mes. La funció de costs en relació amb el
nombre q de taules prodüıdes és

C(q) = q3/50 + 8q + 40

Si q és el nombre de taules prodüıdes, el cost mitjà de cada taula s’expressa mitjançant la funció

Q(q) = C(q)/q

a) Caculau el cost mitjà de cada taula, si l’empresa en produeix 5. I si en produeix 20? (3 punts)

b) Determinau quantes taules cal produir perquè el cost mitjà sigui mı́nim. Justificau que es tracta
efectivament d’un mı́nim i calculau aquest cost mitjà. (7 punts)

3 Donades les funcions f(x) = −x2 + 5 i g(x) = x2 − a, on a ∈ R.

a) Trobau tots els possibles valors de a perquè f(x) i g(x) s’intersequin. (3 punts)

b) Per a a = 3, dibuixau el recinte tancat entre els gràfics de f(x) i g(x), identificant els punts
d’intersecció. (3 punts)

c) Per a a = 3, calculau l’àrea d’aquest recinte interior. (4 punts)

4 En una mostra aleatòria de 256 individus s’ha obtingut una edat mitjana de 17.4 anys. Se sap que la
desviació t́ıpica de la població normal de la qual procedeix aquesta mostra és de 2 anys.

a) Obteniu un interval de confiança al 95 % per a l’edat mitjana de la població. (5 punts)

b) Quina ha de ser la mida mı́nima de la mostra que s’ha de prendre perquè en estimar l’edat mitjana
amb un nivell de confiança del 99%, l’error comès sigui inferior a 0.5 anys? (5 punts)
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Calculau, si és possible, la matriu inversa de X. (4 punts)

2. El rendiment dels treballadors d’una fàbrica (valorat en una escala de 0 a 100), durant
una jornada de 8 hores, ve donat per la funció:

r(t) =
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�10t2 + 60t, si 0  t < 4,

80, si 4  t < 6,

170 � 15t, si 6  t  8,

on t és el temps en hores.

a) Determinau els intervals de creixement i decreixement. Quin és el rendiment màxim?
(6 punts)

b) En quins instants de la jornada laboral el rendiment se situa a la meitat de l’escala?
(4 punts)

3. Una urna conté 6 boles vermelles i 2 de negres. Es disposa, a més, d’una baralla espanyola1

de 48 cartes i d’una baralla de pòquer (o baralla francesa)2 de 52 cartes. S’extreu una bola
a l’atzar. Si és vermella, s’extreu a l’atzar una carta de la baralla espanyola. Si és negra
s’extreu a l’atzar una carta de la baralla de pòquer.

a) Calculau la probabilitat que la carta extreta sigui figura. (6 punts)
b) Si la carta extreta ha estat figura, quina és la probabilitat que la bola extreta sigui

vermella? (4 punts)

1la baralla espanyola té 48 naips, repartits entre quatre pals: ors, copes, espases i bastos. La baralla de
48 cartes està numerada de l’1 (as) al 9, sent les figures el 10 (sota), l’11 (cavall) i el 12 (rei)

2la baralla francesa consta de 52 cartes distribüıdes entre 4 pals (cors, diamants, piques i trèvols), i
numerades de l’1 (o as) al 10, seguides per les figures, que porten la J (de la veu anglesa jack o patge), la
Q (de queen o reina) i la K (de king o rei).
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OPCIÓ B

1 Un trajecte de 600 km s’ha de fer combinant taxi, ferrocarril i autobús. El cost del taxi és de 0.5
euros/km; el del ferrocarril, de 0.2 euros/km, i el de l’autobús, de 0.1 euros/km. El recorregut ens ha
costat 150 euros, i se sap que s’han fet el doble de quilòmetres amb ferrocarril que amb taxi i autobús
junts. Determinau les distàncies que s’han recorregut amb cada mitjà de transport. (10 punts)

2 Un pastisser disposa de 150 kg de farina, 22 kg de sucre i 26 kg de mantega per fer dos tipus de
pastissos, A i B. Per fer una fornada de pastissos del tipus A es necessiten 3 kg de farina, 1 kg de sucre
i 1 kg de mantega, mentre que per fer una fornada de pastissos del tipus B es necessiten 6 kg de farina,
0.5 kg de sucre i 1 kg de mantega. Se sap que el benefici que s’obté en vendre una fornada del tipus A
és de 20 euros i, de 30 euros en vendre una fornada del tipus B.

a) Plantejau la maximització del benefici del pastisser com un problema de programació lineal. (4
punts)

b) Dibuixau la regió factible per a la solució, indicant les rectes i vèrtexs que la delimiten. (4 punts)

c) Determinau quantes fornades de cada tipus ha de fer i vendre el pastisser per maximitzar els seus
beneficis. Determinau també aquest benefici màxim. (2 punts)

3 Considerem una funció f(x) tal que la seva primera derivada és f ′(x) = x3 + bx + 4, en què b és un
paràmetre real.

a) Determinau el valor de b perquè f(x) tingui un extrem relatiu a x = −1 i raonau si es tracta d’un
màxim o d’un mı́nim. (4 punts)

b) Suposant que b = 1, trobau una primitiva de f ′(x), i.e,
∫
f ′(x) dx. (3 punts)

c) Utilitzau la primitiva anterior per trobar f(x) per b = 1 sabent que f(2) = −1. (3 punts)

4 Una tafona rep caixes d’olives de dues productores, A i B, que conreen dues varietats, picual i arbe-
quina. El 40% de les olives prové de la productora A, d’aquestes el 60 % és de la varietat picual. De les
que provenen de la productora B, el 30 % és de la varietat arbequina. Es tria una caixa d’olives a l’atzar.

a) Interpretau les dades proporcionades en termes de successos, probabilitats i probabilitats condi-
cionades. (2 punts)

b) Quina és la probabilitat que sigui de la varietat picual? (4 punts)

c) Si se sap que és de la varietat picual, quina és la probabilitat que provingui de la productora A?
(4 punts)



Taula de la distribució normal N(0, 1).


