
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 3
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 En Bernat va quedar ahir amb uns amics en un bar i van prendre 4 cerveses, 3 panets i 5 cafès amb
llet. Tot plegat els va costar 19,50 euros. Dies enrere, havia anat al mateix bar amb el seu cośı Mart́ı, i
per 2 cerveses, 1 panet i 2 cafès amb llet havien pagat 8,10 euros. En aquest bar totes les cerveses valen
el mateix i tots els panets tenen el mateix preu.

a) Identificau les variables i interpretau l’enunciat com un conjunt d’equacions lineals. (2 punts)

b) Avui en Bernat hi ha tornat amb uns altres amics i han pres 2 cerveses, 2 panets i 3 cafès amb llet.
Combinau les equacions de l’apartat a) per deduir quant han pagat en total.

(3 punts)
c) Si 1 cervesa, 1 panet i 1 cafè amb llet costen 5,10 euros, quant valen la cervesa, el panet i el cafè

amb llet separadament?
(5 punts)

2 D’una funció y = f(x) sabem que la seva derivada és f ′(x) = 2x3 − 18x.

a) Determinau els intervals de creixement i de decreixement de la funció y = f(x). (5 punts)

b) Determinau les abscisses dels seus extrems relatius i classificau-los. (5 punts)

3 Siguin A i B dos successos tals que p(A∪B) = 0.8, p(Ac) = 0.5, on Ac denota el succés complementari
del succés A, i P (A ∩B) = 0.3.

a) Calculau les probabilitats p(B) i p(A/B). (5 punts)

b) Calculau les probabilitats p(A ∩Bc) i p(Ac ∪Bc). (4 punts)

c) Són A i B successos independents? Justificau la vostra resposta. (1 punt)

4 En una població una variable aleatòria segueix una llei normal amb desviació t́ıpica 8. S’ha elegit, a
l’atzar, una mostra de mida 100 i la seva mitjana ha estat 67.

a) Calculau l’interval de confiança del 93 %, per a la mitjana de la població. (5 punts)

b) Quina ha de ser la mida mı́nima de la mostra que s’ha de prendre per estimar, amb un nivell de
confiança del 99%, la mitjana de la població amb un error no superior a 2? (5 punts)



Model 3

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

1 Donades les matrius A =

(
1 0
1 1

)
i B =

(
1 0
2 1

)

a) Calculau A2, A3. (2 punts)

b) Proposau una fórmula per a An i utilitzau-la per calcular A14. (4 punts)

c) Resoleu l’equació matricial A ·X + 1
5B

t ·B = 2A, on Bt denota la matriu transposada de B.
(4 punts)

2 Un taller de joieria disposa de 150 grams de plata i de 180 hores de feina per produir dos models
d’anells. Per fer un anell del model A calen 6 grams de plata i 3 hores de feina, mentre que per fer-ne
un del model B calen 2 grams de plata i 6 hores de feina. Els anells dels models A i B proporcionen,
respectivament, 35 i 55 euros de benefici per unitat.

a) Plantejau la maximització del benefici de la joieria 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) Sabent que es vendrà tota la producció, determinau quants anells de cada model cal produir per
obtenir el màxim benefici i indicau quin és aquest benefici. (2 punts)

3 Els beneficis setmanals d’una empresa expressats en euros, quan fabrica i ven x objectes, s’ajusten a
la funció

B(x) = −0, 75x2 + 75x− 1200, en que 20 ≤ x ≤ 80.

a) Calcular el benefici que obté en fabricar i vendre 20 objectes. (2 punts)

b) Cercau el nombre d’objectes que ha de fabricar i vendre per obtenir el benefici màxim, aix́ı com
aquest benefici màxim. (4 punts)

c) El benefici mitjà per x objectes és M(x) = B(x)/x. Digau quants objectes ha de fabricar i vendre
perquè el benefici mitjà sigui màxim, i quin és aquest benefici.

(4 punts)

4 En una població, el tant per cent de persones que miren un cert programa de televisió és del 40%. Se
sap que el 60% de les persones que el miren tenen estudis superiors i que el 30% de les persones que no
el miren no tenen estudis superiors.

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

b) Quina és la probabilitat que una persona tengui estudis superiors? (4 punts)

c) Cercau la probabilitat que una persona que tengui estudis superiors, miri el citat programa. (4
punts)



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


