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Física
Model 2

Puntuació: Preguntes 1 a 8: 1 punt cada una. 9a: 1.5 punts. 9b: 0.5 punts. 

1. Un cotxe es pot posar de 0 a 100 km/h en 5.20 segons. Si l’acceleració fos constant i 
es mantingués per recórrer els 3000 m de la pista curta de l’aeroport de Palma, a 
quina velocitat en km/h aniria al final de la pista?

2. Les monedes de dos euros tenen un diàmetre 
de 25.75 mm. Quina ha estat la velocitat angu-
lar en radians per segon d’una moneda de dos 
euros que ha recorregut 1 m sobre una taula a 
velocitat constant en 11.2 s?

3. Quines són les característiques de l'òrbita geostacionària?

4. Determina  la  distància  entre  el  punt  A i  el 
centre de masses de cinc bolles de 2 cm de di-
àmetre col·locades com mostra la figura.

5. a) Qui va descobrir la superconductivitat? b) En quin material? 

6. Com es defineix la unitat de longitud del sistema internacional?

7. Quin és l’angle crític en graus entre un medi d’índex de refracció 1.62 i l’aire?

8. Es tanca heli a 72 ºC i 1 atm hermèticament dins una botella. Fins a quina tempera-
tura en graus Celsius s’ha de refredar el gas perquè la pressió es redueixi a la meitat?

9. Dos objectes de masses 2.45 kg i 1.16 kg que es mouen amb velocitats 5.133 m/s i 
–5.700 m/s xoquen. a) Quins valors s’han d’escriure a les cel·les a, b, c, d i e? Justi-
fica la resposta. b) Quin tipus de col·lisió s'ha produït?
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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 3)
+0.3 a   = 5.34 m/s  2  

                +0.2          3000 =   a t  2   / 2   
+0.25 t = 33.51 s
+0.25 vf  = 49.7 km/h
–0.2 Si no es posen les unitats, es deixa en m/s o són incorrectes

2. (1.2.1 / Article 4)
+0.25 R = 0.002575 m
+0.25 v = 0.08929 m/s 
–0.25 ω = v/R
+0.25 ω = 3.47 rad/s
–0.2 Si no es posen les unitats o són incorrectes

3.  (1.2.3 / Article 6, pàg. 17)
Amb un màxim d’un punt

+0.5 Circular
+0.5 Període de 24 h
+0.5 Radi de 42164 km o altura de 35786 km

4. (1.2.5 / Article 8)
+0.3 Escriu Σmi xi / Σmi 
+0.4 Identifica xi (cm) = 2, 6, 8, 12, 14 o equivalent
+0.3 xcm = 42/5 cm = 8.4 cm 

5. (1.3.1 / Article 14, pàg. 38)
+0.2 Kamerlingh o Heike Kamerlingh
+0.4 Onnes
+0.4 Mercuri

6. (1.3.4 / Article 17, pàg. 45)
+0.75 És la distància que recorre la llum en 1/c, on c és la velocitat de la llum.
+0.25 Per la correcció sintàctica i ortogràfica de la resposta.
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7. (1.4.1 / Article 19)
Amb un màxim d’un punt

+0.5 Angle crític = arcsen(1/1.62)
+0.5 Angle crític = 8.12º
–0.1 Si no ha posat º
+0.2 Angle crític = 0.665 rad
+0.2 1 sen(90º) = 1.62 sen(θc)

8. (1.5 / Article 23)
+0.2 T0 = 345.15 K
+0.3 P0 / T0 = (P0/2) / T
+0.3 T = 172.6 K
+0.2 T = –100.6 ºC

9. (1.2.6 / Article 13)
a)

+0.3 a = 51.120
+0.3 b = 10.446
+0.3 c = 5.964
+0.3 d = 4.098
+0.3 e = 47.022

b)
+0.5 Col·lisió perfectament elàstica.
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