
 

Prova d’accés a la Universitat 

 
Cada problema val deu punts, la nota final serà el resultat de 

puntuacions obtingudes en cada problema entre tres

 

P1)   

a) Expressió i utilització 
Càlcul correcte del determinat det(
Determinació correcta de la 
Donar una matriu correcta X

b) Plantejament c
Solució correcta del sistema d’equacions
          

P2)  
a)  a.1)  •••• Càlcul correcte de 

•••• Comprovar 

 a.2)  •••• Càlcul correcte de 
  •••• Resolució correcta de l’equació 
  •••• Justificació correcta del caràcter màxim del punt 
  •••• Càlcul correcte 

b) •••• Dibuix correcte
•••• Càlcul correcte dels punts de tall amb l’eix d’abscisses
•••• Càlcul correcte de 
•••• Expressió correcta de l’àrea com una integral
  
 

P3)  •••• Determinació de l’
        •••• Justificació i d
        •••• Indicació del vector director de la recta                                             
        •••• Expressió correcta de
 
P4) a)  •••• Expressió correcta de la probabilitat 

•••• Expressió del 2% dels cotxes que 
   
b) Càlcul correcte de la probabilitat demanada

corresponents
c) Càlcul correcte de la probabilitat demanada

succés complementari de A
  

d) Expressió i explicació correcta de cada percentatge
 

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. 

i utilització correcta de la identitat det(A⋅B) = det(A)
Càlcul correcte del determinat det(A⋅B) = 6 i del det(B) = 3/2

Determinació correcta de la matriu transposada Ct
                

Donar una matriu correcta X     
Plantejament correcte del sistema d’equacions   
Solució correcta del sistema d’equacions   

    

Càlcul correcte de P’(t)    
Comprovar que la població sempre creix, ja que  

P’(t)>0 per a tot t>0   
Càlcul correcte de P’’(t)     
Resolució correcta de l’equació P’’(t) = 0  
Justificació correcta del caràcter màxim del punt  
Càlcul correcte de la taxa de creixement en el màxim       

Dibuix correcte       
Càlcul correcte dels punts de tall amb l’eix d’abscisses  
àlcul correcte de la primitiva    

Expressió correcta de l’àrea com una integral i càlcul correcte de 
      

Determinació de l’equació implícita del pla, per qualsevol mètode    
determinació correcta del valor de n   

Indicació del vector director de la recta                                             
Expressió correcta de l’equació contínua de la recta                        

Expressió correcta de la probabilitat de A i de B  

Expressió del 2% dels cotxes que té defectes en ambdós com
      

Càlcul correcte de la probabilitat demanada com a P(A∪B)
corresponents        
Càlcul correcte de la probabilitat demanada com a P((A∪B)
succés complementari de A∪B, substituint els valors corresponents

      
Expressió i explicació correcta de cada percentatge   1 punt per percentatge

 

per als més grans de 25 anys (2011) 

dividir la suma de les 

det(A)⋅det(B)  1 punt.  
3/2 1 punt. 

  1 punt. 
 1 punt. 
 3 punts.  
            3 punts. 

 1 punt. 
 
 1 punt. 
 1 punt. 
 1 punt. 
  1 punt. 

de la taxa de creixement en el màxim       1 punt. 
 1 punt. 

  1 punt.  
 1 punt.  

àlcul correcte de l’àrea   
 1 punt. 

quació implícita del pla, per qualsevol mètode    4 punts.  
 3 punts.  

Indicació del vector director de la recta                                             1 punt.  
l’equació contínua de la recta                         2 punts.  

1 punt. 
com a P(A∩B)  
 1 punt. 

B) substituint els valors 
 3 punts. 

B)c), on (A∪B)c és el 
s valors corresponents   

 3 punts. 
1 punt per percentatge. 



 

Prova d’accés 

 
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.

 

P1)   a) Siguin A i B dues matrius quadrades d’ordre 2

la matriu A val 4, det���
     Donada la matriu C

     Escriu una matriu X, que no sigui la identitat, de tal manera que X
 
 b) Una nació importa 21.000 vehicles mensuals de les marques X, 
milions d'euros respectivament. Si el total de la importació ascende
s'importa el 40% de la suma de les altres dues marques, quants vehicles de cada marca entren en el país?
   
 

P2) a) Donada la funció  

   

que ens dóna la població, 
a.1) És sempre cr
a.2) Determinau 

val la taxa de creixement

 b) Calculau l’àrea 
aproximat de l’àrea demanada
 
P3) Calculau l’equació implícita��1. �2, �3� i � � �1,3,5
          Determinau l’equació
que passa pel punt P=(2,3,5)
 

P4) En una determinada fàbrica d'automòbils, el 6% dels cotxes tenen defectes en el motor, el 8% tenen 
defectes en la carrosseria i el 2% té defectes en ambdós. Sigui A succés "
B el succés "el cotxe té defecte en la carrosseria". Es demana:

a) Expressar les dades proporcionades 
successos A i B.      

b) Quina és la probabilitat que un cotxe tingui almenys un defecte?
c) I la probabilitat que un cotxe no sigui defectuós?
d) Expressau i interpretau

 

 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

Siguin A i B dues matrius quadrades d’ordre 2×2, tals que A⋅B=�20� � � 4, quant val det��� el determinant de la matriu B? 

Donada la matriu C=�1 �1 02 3 4� escriu la seva matriu transposada

Escriu una matriu X, que no sigui la identitat, de tal manera que Xt=X.

Una nació importa 21.000 vehicles mensuals de les marques X, Y, Z, al preu de 1,2; 1,
milions d'euros respectivament. Si el total de la importació ascendeix a 33.200 milions, i de la marca X 
s'importa el 40% de la suma de les altres dues marques, quants vehicles de cada marca entren en el país?

      

Donada la funció   ���� � 180 �  ����,�� �� �  
, en milers de persones, d’una localitat en un instant de temps 

És sempre creixent la població en qualsevol instant t? 
Determinau l’instant en què la funció P’(t) (dita taxa de creixement)

la taxa de creixement en aquest punt?    

Calculau l’àrea del recinte limitat per la corba y=-x2+x+2 i l’eix d’abscisses
aproximat de l’àrea demanada.       

l’equació implícita del pla que passa pel punt P=(2,3,5) i és paral·lel als vectors 5�.  Calculau n perquè el punt A=(1,n,6) pertanyi al pla trobat. 
Determinau l’equació contínua de la recta que té per vector director el vector normal del pla trobat i

=(2,3,5).       

En una determinada fàbrica d'automòbils, el 6% dels cotxes tenen defectes en el motor, el 8% tenen 
carrosseria i el 2% té defectes en ambdós. Sigui A succés "el cotxe 

té defecte en la carrosseria". Es demana: 
Expressar les dades proporcionades a l'enunciat com a probabilitats relacionades amb els 

            
és la probabilitat que un cotxe tingui almenys un defecte?   

I la probabilitat que un cotxe no sigui defectuós?                
Expressau i interpretau els resultats obtinguts als apartats b) i c) en percentatge de 

 

per als més grans de 25 anys (2011) 

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 

Heu de justificar totes les respostes. 

�2 00 3�. Si el determinant de 

            (2 punts) 

escriu la seva matriu transposada Ct.            (1 punt) 

=X.            (1 punt) 

Y, Z, al preu de 1,2; 1,5 i 2 
ix a 33.200 milions, i de la marca X 

s'importa el 40% de la suma de les altres dues marques, quants vehicles de cada marca entren en el país? 
            (6 punts)   

d’una localitat en un instant de temps t>0. Es demana: 
                        (2 punts) 

taxa de creixement) és màxima. Quant 
          (4 punts) 
                          

l’eix d’abscisses. Feu un dibuix 
            (4 punts) 

és paral·lel als vectors !"� �
pertanyi al pla trobat.              (7 punts) 

l vector normal del pla trobat i 
           (3 punts) 

En una determinada fàbrica d'automòbils, el 6% dels cotxes tenen defectes en el motor, el 8% tenen 
cotxe té defecte en el motor" i 

probabilitats relacionades amb els 
             (2 punts) 

              (3 punts) 
              (3 punts) 

en percentatge de cotxes.       
            (2 punts) 



 

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

 
P1)  

a) Sabem que en general det��� · det��
per tant, com que det(A)=4, tenim l’equadet��� � �$ � %&. 
'� � ( 1 2�1 30 4
Les matrius X que satisfan 
perquè una matriu sigui simètrica
qualsevol matriu simètrica i quadrada ens serveix com 

b) Siguin x, y i 
respectivament, que entren a
equacions són les

 Que es pot posar com

 Sistema que resoldrem fent servir el mètode de Gauss: 

 ( 1 11,2 1,51 �0,4
               ��)&*�)%+,,,,,- (100
 El sistema associat és 

           Que ens proporciona les

                     ./ � 21.000
           que es corresponen amb les quantitats de vehicles de cada marca que entren 
 país.  
 

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

 

Matemàtiques 
Solucions 
Model 1 

Sabem que en general  det�� · �� � det��� · det���, aleshores��� � 01� �2 00 3� � 6, 

com que det(A)=4, tenim l’equació 4 · det���
 2343  . 

Les matrius X que satisfan    Xt=X    reben el nom de matrius simètriques
perquè una matriu sigui simètrica necessàriament ha de ser quadrada, així que 
qualsevol matriu simètrica i quadrada ens serveix com a exemple.  

 
 z el nombre de vehicles de cada una de les marques

respectivament, que entren al país. De l’enunciat pod
n les següents: 

4 / 5 . 5 6 � 21.0001,2 / 5 1,5 . 5 2 6 � 33/ � 0,4 �. 5 6�
sar com a: 

7 /    5 . 5 6 � 21.0001,2/ 5 1,5. 5 26 � 33.200/ � 0,4 . � 0.4 6 � 0 8 
Sistema que resoldrem fent servir el mètode de Gauss:  12�0,4921.00033.2000 3 )&*�,&)�)%*)�+,,,,-  (1 1 10 0,3 0,80 �1,4 �1,49�

- ( 1 13 87 79 21.00080.000105.0003 %)%*;)&+,,,,- (1 1 10 3 80 0 �359 2180�245
El sistema associat és  

7 / 5 . 5  6 � 21.000      3. 5 8 6 � 80.000 �35 6 � �245.000 8 
Que ens proporciona les solucions següents: 6 � *&$�.���*%� � 7.000,

�  <�.���*<·;.���% � 8.000,000 � 7.000 � 8.000 � 6.000,
 

que es corresponen amb les quantitats de vehicles de cada marca que entren 

 

Prova d’accés a la Universitat per als més grans de 25 anys (2011) 

� aleshores 

� � � 6, d’on s’obté que 

reben el nom de matrius simètriques, i 
ser quadrada, així que 

exemple.    

de cada una de les marques, X, Y, Z 
enunciat podem extraure que les 

00033.2008 

9 21.0008.000�21.0003  
9 21.00080.000245.0003 

que es corresponen amb les quantitats de vehicles de cada marca que entren al  



 

 

 

P2)    

a) a.1) Com que 

 
 i P’(t)>0 per a 

 a.2) La taxa de creixement ve donada per
dóna quan la seva derivada

�==��� �
   

 �==��� � 0 >  3,
         Es té que si  

          �==��� ? 0, aleshores a

Quan � � @�
(milers de persones per any).

b) Calculem la intersecció de la paràbola 

. � 0  ⇒  � /
aleshores x=2
L’àrea que es demana ve determinada per la integral

Així, com que

tenim que l’àrea demana

A ��/&&
*�

 

Dibuix aproximat de l’àrea 
demanada:  

 
 

  

�=��� � 165 · 0,02 ��0,01 �& 5 1�& � 3,3 ��0,01 �& 5 1
a tot t, la població anirà sempre en augment. 

taxa de creixement ve donada per �=���, i el màxim d'aquesta taxa 
la seva derivada �==��� � 0. Per tant 

� � � 3,3 �0,01 �& 5 1�& �  3,3 � · 2 �0,01 �& 5 1�0,01 �& 5 1�$
�  3,3 �1 � 0,03 �&��0,01 �& 5 1�%  

,3 �1 � 0,03 �&� � 0 >  1 � 0,03 �& � 0 > � � B@�
Es té que si  � ? @ ��,�%  C 5,7735, �==��� D 0 i que si 

, aleshores a � � @ ��,�%  s’assoleix el màxim de �=�
@ ��,�%  C 5,7735, el ritme de creixement és 

(milers de persones per any). 
Calculem la intersecció de la paràbola . � �/2 5 / 5 2  amb l’eix d’abscisses:

/& 5 / 5 2 � 0    ⇒   /& � / � 2 � 0 , 0=EF   / �
x=2 o x=-1. 

L’àrea que es demana ve determinada per la integral

A ��/& 5 / 5 2�0/&
*�  

Així, com que 

A��/& 5 / 5 2� 0/ � � /%3 5 /&2 5 2/ 5 '
enim que l’àrea demanada és: 

� 5 / 5 2�0/ �    8� /%3 5 /&2 5 2/GHI*�
& � J� 83 5 42 5

� � 93 5 32 5 6 � �18 5 9 5 366 � 276 � 92
Dibuix aproximat de l’àrea 

 

1�& 
 

i el màxim d'aquesta taxa es 

1� · 2 · 0.01�  

@ �,�%  C 5,7735. 

i que si � D @ ��,�%  C 5,7735, 

���. 
creixement és �=�5,7723� � 10,7 

amb l’eix d’abscisses: 

� 1 B √1 5 82  �  1 B 32 ,  
L’àrea que es demana ve determinada per la integral 

' , 
5 4M � J13 5 12 � 2M

� 4.5 !&. 

 



 

 
 
P3)  Equació implícita del pla demanat:
 

Desenvolupant el determina�/ � 2�
 �/
 
i, per tant, l’equació del pla 

El punt A=(1,n,6) ha de satisfer l’equació 1 � 0, d’on F � 3. 
 
El vector director de la recta és el vector normal del pla que és 
ha de passar pel punt 
 

                        
P4)  

a) Si A és el succés "el cotxe té defecte en el motor" i B el succés "el cotxe té 
defecte en la carrosseria"
termes de les probabilitats de A i B són:  

El 2% dels cotxes que 
la intersecció dels successos A i B

e) Ens demanen calcular la
 P(A∪B)=P(A) + P(B) 

f) S'està demanant la probabilitat del succés 
defecte", que es correspon amb (A
tant, 
     P((A∪

g) L'apartat b) ens indica que el 12% dels cotxes presenta 
indicats. 
L'apartat c) ens indica que el 88% dels cotxes no p
tipus indicats.
 

 
 

Equació implícita del pla demanat: 

9�1 1 / � 2�2 3 . � 3�3 5 6 � 59 � 0 

Desenvolupant el determinant pels elements de la tercera columna� N�2 3�3 5N � �. � 3� N�1 1�3 5N 5 �6 � 5� N�1�2
� � 2���1� � �. � 3� ��2� 5 �6 � 5���1� �

i, per tant, l’equació del pla ve donada per / � 2. 5 6 � 1 � 0. 
 

ha de satisfer l’equació / � 2. 5 6 � 1 � 0, per tant

El vector director de la recta és el vector normal del pla que és F"� �
pel punt P=(2,3,5), l’equació contínua de la recta és 

/ � 21 � . � 33 � 6 � 55 . 
succés "el cotxe té defecte en el motor" i B el succés "el cotxe té 

defecte en la carrosseria", tenim que les dades proporcionades a
termes de les probabilitats de A i B són:   

P(A)= 6/100=0.06,  P(B)=8/100=0.08  
2% dels cotxes que té defectes en ambdós es correspon amb la 

la intersecció dels successos A i B, així 
P(A∩B) = 2/100=0.02.   

Ens demanen calcular la probabilitat del succés unió de A i
B)=P(A) + P(B) - P(A∩B) = 0.06 + 0.08 - 0.02 = 0.14 

S'està demanant la probabilitat del succés que "el cotxe no posseeixi cap 
que es correspon amb (A∪B)c , el succés complementari de A

∪B)c) = 1 - P(A∪B)=  1-0.12 = 0.88 
L'apartat b) ens indica que el 12% dels cotxes presenta 

) ens indica que el 88% dels cotxes no presenta defe
. 

columna � N 13N � 0, 
� 0. 

, per tant,  1 � 2F 5 6 �
� �1, �2,1� i, com que 

succés "el cotxe té defecte en el motor" i B el succés "el cotxe té         
tenim que les dades proporcionades a l’enunciat en 

  
es correspon amb la probabilitat de 

   
probabilitat del succés unió de A i B, llavors  

0.02 = 0.14 -0.12=0.12 
"el cotxe no posseeixi cap 

, el succés complementari de A∪B, i per 

L'apartat b) ens indica que el 12% dels cotxes presenta algun dels defectes 

resenta defectes de cap dels 

 


