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Matemàtiques

Heu de resoldre dos dels quatre problemes següents. Els quatre problemes valen el 
mateix. Heu de justificar totes les respostes. 

Discuteix i resol, d’acord amb els diferents valors del paràmetre , el següent 
sistema d’equacions lineals 

42
1
3

Donats el punt )0,3,1( i el pla  que té per equació 012 , determina les 
coordenades del punt ’, simètric del punt , respecte del pla . Fes un dibuix que 
il·lustri el problema.   

Podem esbrinar si una funció desconeguda  té màxims o mínims locals, sabent 
solament que 4)(’ 3 ? I punts d’inflexió? En cas afirmatiu, determina els 
valors de  on la funció arriba als seus màxims o mínims locals, els punts d’inflexió 
i els intervals de creixement i decreixement. 

Un treballador ha d’agafar un tren per anar a la feina. Si agafa el tren de les 7 hores, 
la probabilitat d’arribar puntual a la feina és 0.9; si el perd, arriba tard el 40% de les 
vegades. Sabent que perd el tren el 20% de les vegades, calcula la probabilitat que: 

a. arribi puntual; 
b. hagi agafat el tren de les 7 hores sabent que ha arribat puntual a la feina. 
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.

Quina condició ha de complir una matriu quadrada per tenir inversa? Hi ha 

cap valor de per al qual la matriu 
1

22

 no tingui inversa?          

(3 punts) 

Demostra que no hi ha valors de per als quals el sistema següent no tingui 
solució: 

73
523
32

Resol el sistema quan sigui compatible indeterminat.              
(7 punts) 

 Els punts )0,1,2( i )2,3,1( són vèrtexs d’un paral·lelogram el centre del 
qual és el punt )1,1,1( . Troba’n els altres dos vèrtexs i les equacions del costat .
Fes un dibuix que il·lustri el problema.         

(10 punts) 

Donada la funció

1si8

11si43

1si
1

)(
3

2

2

Calcula el valor de perquè )( sigui contínua a 1. És contínua a 1?
(4 punts) 

 Estudia els intervals de creixement i decreixement de la funció següent: 

4
)(

2

3

i digues quins són els màxims i els mínims.  
(6 punts) 



  Tenim dues urnes amb bolles negres, vermelles i verdes, de la manera següent: 

2 bolles negres 3 bolles negres 
3 bolles vermelles 4 bolles vermelles 

5 bolles verdes  3 bolles verdes 

Llençam un dau. Si surt 1 o 2 extraiem una bolla de l’urna I, si surt 3, 4, 5 o 6 extraiem 
una bolla de l’urna II. Es demana: 

Trobar la probabilitat que la bolla sigui vermella. 
Trobar la probabilitat que la bolla sigui negra. 
Sabem que, finalment, s’ha obtingut una bolla negra. Quina és la probabilitat 
que s’hagi extret de l’urna II? 

d) Sabem que, finalment, s’ha obtingut una bolla vermella. Quina és la probabilitat 
que s’hagi extret de l’urna I? 

(10 punts) 
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.

Quina condició ha de complir una matriu quadrada per tenir inversa?  

Hi ha cap valor de per al qual la matriu 
1

22

 no tingui inversa?  

Càlcul correcte del determinant i dels valors de :
Demostrar correctament que no hi ha valors de per als quals el sistema no tingui 

solució: 

Resolució correcta del sistema quan sigui compatible indeterminat:              

Dibuix correcte amb tots els elements necessaris:   
Càlcul correcte de cada vèrtex expressant la relació existent amb M de forma 
correcta:      
Determinació de l’equació de la recta que passa pels punts A i B en qualsevol de 
les formes:       

Càlcul del límit per l’esquerra a –1: 
Càlcul del límit per la dreta a –1: 
Expressió de la condició de continuïtat i càlcul correcte de b: 
Estudi correcte de la continuïtat a x = 1: 

 Càlcul correcte de la derivada: 
Resolució correcta de l’equació f’(x) = 0: 
Estudi del signe de la derivada i determinació correcta dels intervals de 
creixement i decreixement: 
Determinació dels màxims i mínims: 

   Descriure l’experiència composta mitjançant un diagrama d’arbre: 
Càlcul correcte de cadascuna de les probabilitats demanades: 2 punts per apartat 
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Matemàtiques
Model 1

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de

P1)  
a) La matriu B rep el nom de matriu inversa

La inversa d’una matriu quadrada existeix si 

b) La matriu del sistema 

Per tant, det(A)=0 quan 

Així, si 
la matriu A’ també és 3. Per tant
determinat.  

Si tenim que el rang de la matriu 
2 amb determina

Quant a la matriu 
d’ordre 3 amb determinant no nul, 

Per tant, si 

Resolem ara el sistema quan 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de

Matemàtiques 
Solucions 

Model 1 

rep el nom de matriu inversa de la matriu A. 
La inversa d’una matriu quadrada existeix si 

La matriu del sistema A i l’ampliada A’ vénen donades per 

det(A)=0 quan 

, tenim que el rang de la matriu A és 3 i, en aque
també és 3. Per tant, rang(A)=rang(A’) i el sistema és compatible i 

tenim que el rang de la matriu A és 2, ja que existeix un menor d’ordre 
amb determinant no nul 

a la matriu A’, resulta que el seu rang és 3, ja que existeix un me
d’ordre 3 amb determinant no nul, 

, tenim que rang(A) rang(A’) i el sistema és incompatible. 

Resolem ara el sistema quan i tenim, aplicant la regla de Cramer, que 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2010)

nen donades per 

és 3 i, en aquest cas, el rang de 
) i el sistema és compatible i 

existeix un menor d’ordre 

resulta que el seu rang és 3, ja que existeix un menor 

rang(A’) i el sistema és incompatible. 

i tenim, aplicant la regla de Cramer, que 



P2)    
a) Per calcular els extrems de la funció 

Calculam la seva derivada i resolem l’equació 

ara el signe de la primera derivada per deduir el 
f(x).  

Així, tenim un mínim relatiu a

b) L’equació 
donada per la integral 

L’àrea demana

Per calcular els extrems de la funció 

m la seva derivada i resolem l’equació f’(x)=0. S’obté que 

, i  f’(x)=0 si, i només si, obteni

i la derivada s’anul·la quan x=1 o x=
ara el signe de la primera derivada per deduir el caràcter dels  punts crítics de 

-1 0 

+ 

  mínim f(0) no 
està 
definit

Així, tenim un mínim relatiu a (-1,f(-1))= (-1,2) i a (1,f(1))

  no té solucions reals. Així, l’àrea demana
donada per la integral 

L’àrea demanada és la  zona ombrejada que es pot veure al dibuix següent:

. S’obté que 

obtenim que 

i la derivada s’anul·la quan x=1 o x=-1. Estudiarem 
caràcter dels  punts crítics de 

1  
 +  

mínim   

= (1,2)

no té solucions reals. Així, l’àrea demanada ve 

l dibuix següent:

P3)  De l’equació de la recta 

sabem que el vector director és 
paramètriques de la recta 

Les equacions contínues de la recta

i les equacions contínues 

L’equació del pla que passa pel punt
vector normal el vector director de la recta 

Com que ha de passar pel punt
així i l’equació del pla ve donada per  

P4)  

Aleshores de l’enunciat podem obtenir les probabilitats

A l’apartat a) ens demanen la probabilitat del succés V

A l’apartat b) ens demanen precisament l’altra probabil

De l’equació de la recta 

2

4

3

3

2

1
  :

zyx
s , 

vector director és . Ens demanen les equacions contínues i 
paramètriques de la recta r que passa pel punt (3,4,7) amb vector director  

Les equacions contínues de la recta demanada són: 

i les equacions contínues 

que passa pel punt i és perpendicular a la recta 
el vector director de la recta r i, per tant, la seva equació ve

ha de passar pel punt , s’ha de verificar que 
i l’equació del pla ve donada per  

Sigui V el succés “ser lector de La Vanguardia
Sigui P  el succés “ser lector d’El País”. 

enunciat podem obtenir les probabilitats següents:

apartat a) ens demanen la probabilitat del succés V condicionat a P, és a dir:

apartat b) ens demanen precisament l’altra probabilitat condicionada, és a dir:

. Ens demanen les equacions contínues i 
amb vector director    

i és perpendicular a la recta r té per 
i, per tant, la seva equació ve donada per  

La Vanguardia”.

 condicionat a P, és a dir:

itat condicionada, és a dir:







 

Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents. Els quatre problemes valen igual. Cada 
problema val 10 punts, la nota final serà el resultat de dividir la suma de les puntuacions 
obtingudes en cada problema entre tres. Heu de justificar totes les respostes. 
 

P1) a) Determinau els valors de k  per als quals la matriu  admet inversa.        (6 punts) 

 
       b) Determinau les solucions   

     (4 punts) 

 
 



 

Cada problema val deu punts, la nota final serà el resultat de dividir la suma de les 
puntuacions obtingudes en cada problema entre tres. 
 
P1)   

a) Càlcul correcte del determinant de  2 punts. 
det(A)=0 i obtenció dels valors de k 2 punts. 

Indicar que la matriu A admet inversa si k és diferent de 0 i 2 2 punts. 
 

b) Indicar i justificar que el sistema és compatible determinat 2 punts. 
Donar la solució correcta 2 punts. 
 
 

P2)  
a) Càlcul correcte de m amb el límit per l esquerra a 1 3 punts. 

Càlcul correcte de n amb el límit per la dreta a 1 2 punts. 
b) Càlcul correcte de la primitiva 3 punts. 

Aplicació de la regla de Barrow 2 punts. 
 

P3)   
a) Determinació del : 3 punts. 

Determinació del pendent m de la recta 3 punts.
 

b) Determinació correcta de qualsevol equació del pla demanat 4 punts. 
 
P4)  

 
a) Càlcul correcte de les probabilitats demanades: 2 punts per probabilitat. 
b) Càlcul correcte de la probabilitat  2 punts. Càlcul de cadascuna de les 

probabilitats demanades: 2 punts per probabilitat.  
 

 

 

 

 
P2)   

 

 
a) Com que la funció és contínua en tot el seu domini i , tenim que els 

límits laterals han de valer el mateix i han de coincidir amb   Per tant: 
 

 

 
b) Ens demanen calcular la integral  

 



 

P4)  El problema es resol aplicant la fórmula de Bayes. 
a)    

   

 

      
b)  
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Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents
problema val 10 punts, la nota final serà el result
obtingudes en cada problema entre tres.

P1) a) Determinau els valor

       b) Determinau les solucion
determinat 

P2)  Considerau la funció

 a) Determinau els

b) Determinats els valor
  

P3)  Els punts A=(0,0) , B
Trobeu les coordenades del vèrtex que falta
diagonals (3 punts per equació

P4)  Donades tres urnes, U1

 U1:[3 blanques i

a)  Calcular la probabilitat
b)  Determinau la probabilitat que una bol

(5 punts) 

a la Universitat per als més grans de 25 anys 

Matemàtiques  
Model 1 

Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents. Els quatre problemes valen igual. Cada 
problema val 10 punts, la nota final serà el resultat de dividir la suma de les puntuacions 
obtingudes en cada problema entre tres. Heu de justificar totes les respostes

els valors de t  per als quals la matriu admet in

Determinau les solucions del sistema d’equacions indicant si el sistema és o no compatible 

     (5 punts) 

Considerau la funció   donada per 

Determinau els valores de m y n sabent que f  és continua i que 

Determinats els valors de m y n, calculau el valor de la  integral 

(0,0) , B=(2,1) i C=(3,3) són vèrtexs consecutius d’un paral·lelogram d
Trobeu les coordenades del vèrtex que falta (2 punts), les equacions de les rectes que passen

equació) i les mesures d’aquestes diagonals (1 punt per distància)

U1, U2 i U3, amb la següent composició de bolles blanques

i 2 negres], U2:[4 blanques i 2 negres], U3:[1 blanca i

probabilitat de extreure una bola negra. 
la probabilitat que una bolla negra que s'ha extret procedeixi de la segona urn

per als més grans de 25 anys (2013) 

. Els quatre problemes valen igual. Cada 
at de dividir la suma de les puntuacions 

Heu de justificar totes les respostes. 

admet inversa.        (5 punts) 

indicant si el sistema és o no compatible 

.               (5 punts) 
                        

 .         (5 punts)                               

(3,3) són vèrtexs consecutius d’un paral·lelogram de vèrtexs ABCD. 
, les equacions de les rectes que passen per les 

(1 punt per distància).  

blanques i negres: 

3 negres]. 

          (5 punts) 
a negra que s'ha extret procedeixi de la segona urna.                                                  
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Cada problema val deu punts, la nota final serà el 
puntuacions obtingudes en cada problema entre tres

P1)   
a) Càlcul correcte 

Resolució correcta de l’equació 
Indicar que la matriu 

b) Indicar i justificar que el sistema 
Donar la solució correcta
         

P2)  
a) Càlcul correcte de 

Càlcul correcte de 
b) Càlcul correcte de la primitiva

Aplicació de la regla de Barrow

P3)   
2 punts per l’obtenció 
3 punts per l’equació de cada diagonal. Total 6 pun

2 punts per calcular correctament les distàncies de
P4)  

a) Càlcul correcte de l
b) Càlcul correcte de la

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (

Matemàtiques 
Criteris específics de correcció 

Model 1 

Cada problema val deu punts, la nota final serà el resultat de dividir la suma de les
puntuacions obtingudes en cada problema entre tres.

Càlcul correcte del determinat de      
Resolució correcta de l’equació det(A)=0 i obtenció dels valors de 
Indicar que la matriu A admet inversa si k és diferent de 3 i 
Indicar i justificar que el sistema admet solució:           
Donar la solució correcta:                                           

    

Càlcul correcte de m amb el límit per la esquerra en 0
Càlcul correcte de n  amb el límit per la dreta en 0 
Càlcul correcte de la primitiva   
Aplicació de la regla de Barrow:    

2 punts per l’obtenció correcta del quart vèrtex. 
3 punts per l’equació de cada diagonal. Total 6 punts.

2 punts per calcular correctament les distàncies demanades

Càlcul correcte de la probabilitat demanada   
Càlcul correcte de la probabilitat demanada   

per als més grans de 25 anys (2013) 

dividir la suma de les

           2 punts.  
(A)=0 i obtenció dels valors de k        2 punts. 

i 1 .            1 punt. 
          1 punt. 

    4 punts.

                     2 punts. 
                     3 punts. 
          3 punts. 
          2 punts.  

        5 punts. 
        5 punts. 
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P1)  
a) Sabem que una matriu quadrada admet inversa si el seu determi

Aleshores, com que

qualsevol valor de 

b) Com per l’apartat a) 
sistema no nul, el sistema és compatible 
del sistema obtenim que

P2)   

a) Com que la funció és contínua en tot el seu domini 
límits laterals han de valer el mateix i han de coi

b) Ens demanen

/ 

P3)  Com que és un paral·lelogram es pot imposar la igualtat 
 són les coordenades del punt D, 

Una de les diagonals té per extrems els punts 
per aquests dos punts és 

L’altra diagonal passa per B(2,1) i D(1,2) i la sev

Les distàncies demanades 
  
P4)   

a)    

b)

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de

Matemàtiques 
Solucions 

Model 1 

una matriu quadrada admet inversa si el seu determi
Aleshores, com que  tenim que 

 d’on  i  Per tant, la matriu 
qualsevol valor de  que no sigui 1 o 3.  

per l’apartat a) el sistema és un sistema amb determinant de
no nul, el sistema és compatible determinat Aleshores

del sistema obtenim que

Com que la funció és contínua en tot el seu domini i 
límits laterals han de valer el mateix i han de coincidir amb 

calcular l’integral .

un paral·lelogram es pot imposar la igualtat 
coordenades del punt D, 

Una de les diagonals té per extrems els punts  i 
aquests dos punts és 

L’altra diagonal passa per B(2,1) i D(1,2) i la seva equació es pot escriure

Les distàncies demanades són:   i   

      

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2013) 

una matriu quadrada admet inversa si el seu determinat és no nul. 
 implica que 

Per tant, la matriu A admet inversa per 

amb determinant de la matriu del 
Aleshores, fent la resolució 

, tenim que els 
ncidir amb   Per tant : 

, és a dir, si 
 . 

 . La recta que passa 

a equació es pot escriure

. 
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P1)  
a) Sabem que una matriu quadrada admet inversa si el seu determi

Aleshores, com que

qualsevol valor de 

b) Com per l’apartat a) 
sistema no nul, el sistema és compatible 
del sistema obtenim que

P2)   

a) Com que la funció és contínua en tot el seu domini 
límits laterals han de valer el mateix i han de coi

b) Ens demanen

/ 

P3)  Com que és un paral·lelogram es pot imposar la igualtat 
 són les coordenades del punt D, 

Una de les diagonals té per extrems els punts 
per aquests dos punts és 

L’altra diagonal passa per B(2,1) i D(1,2) i la sev

Les distàncies demanades 
  
P4)   

a)    

b)
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Matemàtiques 
Solucions 

Model 1 

una matriu quadrada admet inversa si el seu determi
Aleshores, com que  tenim que 

 d’on  i  Per tant, la matriu 
qualsevol valor de  que no sigui 1 o 3.  

per l’apartat a) el sistema és un sistema amb determinant de
no nul, el sistema és compatible determinat Aleshores

del sistema obtenim que

Com que la funció és contínua en tot el seu domini i 
límits laterals han de valer el mateix i han de coincidir amb 

calcular l’integral .

un paral·lelogram es pot imposar la igualtat 
coordenades del punt D, 

Una de les diagonals té per extrems els punts  i 
aquests dos punts és 

L’altra diagonal passa per B(2,1) i D(1,2) i la seva equació es pot escriure

Les distàncies demanades són:   i   
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una matriu quadrada admet inversa si el seu determinat és no nul. 
 implica que 

Per tant, la matriu A admet inversa per 

amb determinant de la matriu del 
Aleshores, fent la resolució 

, tenim que els 
ncidir amb   Per tant : 

, és a dir, si 
 . 

 . La recta que passa 

a equació es pot escriure

. 
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