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Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 

 

Física 
Model 1 

 
 
Puntuació: Preguntes 1 a 6 i cada apartat de les preguntes 7 i 8: 1 punt. 
 

1. Una roda de bicicleta de 25 cm de radi dóna 78 voltes en 19.4 segons. A quina velo-
citat es mou la bicicleta? Expressa el resultat en 
m/s i en km/h. 

2. La figura adjunta mostra el gràfic de la velocitat 
d'un mòbil en funció del temps. Quin espai ha re-
corregut el mòbil en 4 hores? Com queda aquest 
espai representat en el gràfic? 

3. Escriu tres factors perquè el valor de g no sigui el 
mateix a tota la superfície del planeta. 

4. Quin ha de ser el mòdul de la força F perquè anul·li el moment de la força de 5,90 N 
al voltant del punt central? 

 

 

 

5. De què depèn la quantitat de llum reflectida a la superfície d’un medi transparent? 

6. Què és l’efecte fotoelèctric? Qui el va descobrir? I qui el va explicar? 

7. Els resistors R1 = 7300 Ω, R2 = 2830 Ω, R3 = 12400 Ω i R4 = 14100 Ω es connecten 
de la manera següent: R1 i R2 es connecten en sèrie, R3 i R4 es connecten en sèrie i, 
finalment, els dos parells de resistors es connecten en paral·lel.  
a) Dibuixa un esquema que mostri les connexions.  
b) Calcula la resistència equivalent del conjunt. 

8. Considera una rampa de 15º d’inclinació i altura 0.9 m, i un objecte de 0.15 kg i mida 
negligible que puja per la rampa i arriba a dalt amb una velocitat de 70 km/h.  
a) A quina altura màxima des del nivell de la base de la rampa arribarà l’objecte en 
l’aire si es negligeix la fricció amb l’aire? 
b) Quines són les components de la velocitat en km/h quan l’altura és màxima? 
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Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2012) 

 

Física 
Solucions i criteris de correcció 

Model 1 

 
Amb el número de pregunta es dóna l’apartat del temari i l’article de la guia al qual pertany la pregunta. 
Totes les respostes han d’estar justificades per tenir la puntuació indicada.  
 

1. (1.2.1 / Article 4) 
 +0.3 ω (rad/s)= 78×2π / 19.4 
 +0.2 v = ω R 
 +0.3 v = 6.316 m/s 
 +0.2 v = 22.74 km/h.  
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

2. (1.2.2 / Article 5) 
 +0.6 Espai = 80 × 1 + 80 × 2 / 2 = 160 km 
 +0.4 És l’àrea entre l’eix i la línia v(t) 
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

3.  (1.2.7 / Article 6, pàg. 16) 
 +0.4 Per la latitud 
 +0.3 Per l’altura del lloc 
 +0.3 Per la constitució de l’escorça terrestre local 
 

4. (1.2.5 / Article 8) 
 +0.5 F × 5.5 = 5.90 × 8.5 
 +0.5 F = 9.12 N 
 –0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes 
 

5. (1.4.1 / Article 19, pàg. 49) 
 +0.5 de la polarització de la llum 
 +0.5 de l’angle d’incidència 
 

6. (1.4.4 / Article 18, pàg. 47) 
 +0.5 És l’emissió d’electrons d’un metall per l’acció de la llum 
 +0.25 Heinrich Hertz o Hertz 
 +0.25 Albert Einstein o Einstein 
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7. (1.3.3 / Article 15) 

  +1  
 +0.25 Ra = R1 + R2 = 10130 Ω 
 +0.25 Rb = R3 + R4 = 26500 Ω 
 +0.5 Requivalent = 7329 Ω 
 
8. (1.2.4. / Article 12) 

a) 
 +0.5 Opció 1: Planteja l’equació de conservació de l’energia 
 +0.25 Opció 2: 0 = v0 sin(α) – g t 
 +0.25 Opció 2: hmàx = h + v0 sin(α) t – g t

2/2 
 +0.5 hmàx = 2.19 m 
  

b) 
 +0.4 vx = v0 cos(α) 
 +0.3 vx = 67.6 km/h  
 +0.3 vy = 0 
  

 
 


