
 

Matemàtiques

 

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 càlcu

 

Opció A 

 

1. Considerau el següent sistema d’equacions depenent del paràmetre 

 

 

 

a) Discutiu-lo. 

b) Resoleu-lo per als valors de 

 

 

2. Un fabricant de maquinària de construcció llança una oferta especial en d

models petits de pales carregadores

model B a 18.000

model A i 20 unitats

com del model B. Per a

obtinguts amb aquesta

a) Quantes unitats de cada m

problema de programació lineal i representa

solucions. 

b) Quantes unitats

Quin és el seu import?

 

 

3. El cost de fabricació de 

en unitats monetàries. 

Calculau el nivell de pro

preu?   

 

4. Estudis realitzats sobre les aigües dels pous d'una determinada regió h

manifest dues coses, d’una banda, 

Per una altra, que l’anàlisi

que ho estan en realitat i un 1% dels que no ho 

Sabent que un pou d'aquesta regió triat

mitjançant l’anàlisi X

estigui?   

 

Prova d’accés a la Universitat (2011

 

Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 
Model 2 

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

Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s’obté de dividir el total entre 

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. 

Considerau el següent sistema d’equacions depenent del paràmetre 

� � � 2� � 2� � 6,� � � � 2� � 0,3� � 2� � � � 5.� 

       

lo per als valors de m que el fan compatible determinat.

maquinària de construcció llança una oferta especial en d

models petits de pales carregadores: ofereix el model A a un preu de 12.000

model B a 18.000 euros. L'oferta està limitada per les existències, que són 40 

unitats del model B, i es volen vendre almenys tantes unitats del model A 

com del model B. Per altra banda, per cobrir les despeses de l

aquesta han de ser, almenys, de 120.000 euros. 

a) Quantes unitats de cada model es podran vendre? Planteja

problema de programació lineal i representau gràficament el seu conjunt factible de 

       

unitats s’hauran de vendre de cada model per 

Quin és el seu import?        

El cost de fabricació de x unitats d'un determinat producte ve donat per la funció

���� � 110 �� � 3� � 102,4 

en unitats monetàries. Es defineix la funció de cost mitjà per unit

el nivell de producció que minimitza el cost mitjà 

      

Estudis realitzats sobre les aigües dels pous d'una determinada regió h

manifest dues coses, d’una banda, que el 5% està infectat pel bacteri 

Per una altra, que l’anàlisi d’aigua aplicada, X, diagnostica com

ho estan en realitat i un 1% dels que no ho estan. 

un pou d'aquesta regió triat a l'atzar ha estat diagnosticat

l’anàlisi X, quina és la probabilitat que realment estigui infectat

      

 

a d’accés a la Universitat (2011) 

Aplicades a les Ciències Socials  

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

Cada qüestió es puntua sobre 10 punts. La qualificació final s’obté de dividir el total entre 

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

Considerau el següent sistema d’equacions depenent del paràmetre m: 

     (6 punts) 

que el fan compatible determinat.     (4 punts) 

maquinària de construcció llança una oferta especial en dos dels seus 

el model A a un preu de 12.000 euros i el 

. L'oferta està limitada per les existències, que són 40 unitats del 

vendre almenys tantes unitats del model A 

e la campanya, els ingressos 

 

odel es podran vendre? Plantejau el problema com un 

gràficament el seu conjunt factible de 

    (8 punts) 

 maximitzar els ingressos? 

               (2 punts) 

unitats d'un determinat producte ve donat per la funció 

per unitat com a ���� � ����
� . 

 per unitat. Quin és aquest 

  (10 punts) 

Estudis realitzats sobre les aigües dels pous d'una determinada regió han posat de 

l 5% està infectat pel bacteri Escherichia coli. 

diagnostica com a infectat un 96% dels 

diagnosticat com a infectat 

que realment estigui infectat? I que no ho 

 (10 punts) 



 

 

 

 

Opció B 

 

1. Un grup de persones es reuneixen per fer la ruta dels patis pel centre 

Palma, i s’ajunten

dones junts, el seu nombre resulta 

haguessin acudit dues dones més, el seu nombre igualaria 

a) Plantejau un sistema per esbrinar quants homes, d

dels patis.  

b) Resoleu el sistema d'equacions i, per tant, el problema. 

  

 

2. Dibuixau la regió determinada per les inequacions � � 0, � � � � 50
Minimitzau la funció

inequacions. 

 

 

3. Calculau a i b perquè la funció 

x = 2  (6 punts). Per a aquests valors de 

quan x = 2 i x = 1

 

 

4. El salari mitjà corresponent a una mostra de 1

és de 1.150 euros

euros. Es pot afirmar, amb un nivell de signif

aquesta població és de 1.250

Un grup de persones es reuneixen per fer la ruta dels patis pel centre 

Palma, i s’ajunten un total de 80 persones, entre homes, dones i nens. Co

el seu nombre resulta que és el triple del nombre de nens. 

haguessin acudit dues dones més, el seu nombre igualaria el d'homes. 

un sistema per esbrinar quants homes, dones i nens han anat a fer la ruta 

       

el sistema d'equacions i, per tant, el problema.  

 

Dibuixau la regió determinada per les inequacions   50, � � 1, � � �, 4� � 8� � 120.                      
Minimitzau la funció  sotmesa a les restriccions donades per aquestes 

       

perquè la funció  tingui extrem

punts). Per a aquests valors de a i b, quin tipus d'extrem relatiu té la funció 

? (4 punts) 

corresponent a una mostra de 1.600 persones d'una determinada població 

euros. Se sap que la desviació típica dels salaris en la població és de 150

. Es pot afirmar, amb un nivell de significació de l’1%, que el salari mitjà

lació és de 1.250 euros?    

Un grup de persones es reuneixen per fer la ruta dels patis pel centre de la ciutat de 

entre homes, dones i nens. Comptant homes i 

el triple del nombre de nens. A més, si hi 

l d'homes.  

ones i nens han anat a fer la ruta 

      (4 punts) 

       (6 punts) 

                                     (8 punts) 

sotmesa a les restriccions donades per aquestes 

     (2 punts) 

extrems relatius a x = 1 i a 

uin tipus d'extrem relatiu té la funció 

600 persones d'una determinada població 

. Se sap que la desviació típica dels salaris en la població és de 150 

icació de l’1%, que el salari mitjà en 

  (10 punts) 



 

 


