
CRITERIS OPCIÓ B

1 (a) Estudi i càlcul correcte dels valors de k demanats: 5 punts (2 punts el càlcul del
determinant, 1 punt la resolució de l’equació de segon grau, 2 punts per indicar i
justificar els valors que fan el sistema compatible determinat).

(b) Justificar que en aquest cas el sistema és incompatible i no té solució: 3 punts.

(c) Indicar que és possible resoldre el sistema: 1 punt. Solució correcta i justificada
del sistema: 1 punt.

2 Primera part: determinació del problema i de la regió factible.

Plantejament correcte del problema de programació lineal (és a dir, determinació cor-
recta de les inequacions que determinen el problema): 3 punts. Si falta una de les
equacions, incloent les trivials: màxim 1 punt.

Càlcul correcte de la regió factible, en concordança amb les equacions determinades
prèviament, indicant-ne els vèrtexs i proporcionant-ne un dibuix: 3 punts. Si hi ha error
en algun dels vèrtexs, però els altres estan ben calculats: màxim 2 punts.

En qualsevol cas, si,no apareixen explicacions i càlculs donant suport al dibuix i la
determinació dels vèrtexs: 0 punts.

Segona part: determinació de l’extrem de la funció.

Establiment de la funció a optimitzar: 1 punt.

Càlcul i indicació de les hores de funcionament de cada centre: 2 punts.

Indicació del cost mı́nim: 1 punt.

Sense càlculs o explicacions que donin suport a les afirmacions, però la funció és correcta:
1 punt.

3 (a) Indicar que segueix una distribució N(90, 6/9): 2 punts.

(b) Justificació i càlcul correcte de la probabilitat demanada: 4 punts.

(c) Justificació i càlcul correcte de la probabilitat demanada: 4 punts.

4 (a) Expressió dels percentatges com a probabilitats: 1 punt. Càlcul de les probabilitats
condicionades necessàries: 3 punts (1 per probabilitat). Calcular la probabilitat
demanada: 2 punts.

(b) Càlcul correcte de les probabilitats demanades: 2 punts per probabilitat.
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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 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-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 conti-
nuació. En aquests casos, feu prevaler el vostre criteri i sentit comú.

CRITERIS OPCIÓ A

1 (a) Justificació que la matriu donada té inversa i es pot calcular: 2 punts. Càlcul
correcte de la matriu inversa amb càlculs que la justifiquen: 2 punts (sense cap
càlcul o explicació: 0 punts).

(b) Resolució correcta de l’equació matricial, per qualsevol mètode, i amb càlculs i
explicacions que justifiquin la solució donada: 6 punts. Sense explicacions però
amb càlculs correctes: 3 punts. Qualsevol altra situació: 0 punts.

2 (a) Dibuix i solució correcta amb justificacions i seguint les indicacions de l’enunciat:
5 punts. Si falta qualque indicació de recta o de vèrtex, cal restar mig punt per
recta i/o vèrtex. Nota mı́nima: 0 punts. Si hi ha error en el càlcul d’algun dels
vèrtexs, però els altres estan ben calculats: màxim 3 punts.

(b) Solució correcta de l’apartat: 3 punts, un punt per qüestió.

(c) Determinació correcta del màxim de la funció: 2 punts.

3 (a) Càlcul correcte de la derivada simplificada: 2 punts. Resolució correcta de l’equació
R′(x) = 0: 1 punt. Discriminació amb justificació de la solució x = −1: 1 punt.
Estudi justificat del creixement i decreixement: 2 punts.

(b) Indicació que el màxim es troba a x = 1: 1 punt. Càlcul del valor màxim: 1 punt.

(c) Justificació i resposta correcta a la pregunta: 2 punts.

4 (a) Càlcul correcte de la probabilitat demanada: 2 punts.

(b) Càlcul correcte de la probabilitat demanada: 3 punts.

(c) Càlcul correcte de la probabilitat demanada: 2 punts.

(d) Càlcul correcte de la probabilitat demanada: 3 punts.


