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Matemàtiques  (més grans de 25 anys)  
Model 1 

 

 
 
 
Heu de resoldre tres dels quatre problemes següents . Els quatre 
problemes valen igual. Cada problema val deu punts,  la nota 
final serà el resultat de dividir la suma de les pu ntuacions 
obtingudes en cada problema entre tres.  Heu de justificar totes 
les respostes. 
 
 
P1)  

a)  Determinau els valors de a i b per als quals la matriu 

 no admet inversa.  
 (5 punts) 

b)  Determinau si el sistema  

                              
és o no compatible (determinat o no) quan  i    (5 
punts) 
 
P2)  

a)  Determinau el valor de p en la funció   
perquè la recta tangent a aquesta funció en el punt  x = 1 sigui 

paral·lela a la recta . (5 punts) 
                          

b)  Calculau el valor de la integral   (5 punts) 
 
P3) 

a) Determinau el punt d’intersecció de la recta  amb el 

pla  (6 punts) 

b) Calculau b  en el punt     perquè sigui un punt del 

pla  
 (4 punts) 
 
P4) 

Dels successos  A i B se sap que: 

 
 



 
Convocatòria  
2015  

a)  Calculau 

 i . (7 punts) 

b)  Són els 
successos A i B independents? (3 punts) 

(Nota: per  denotam el succés complementari de A) 



 
Convocatòria  
2015  

Matemàtiques  (més grans de 25 anys)  
Model 1. Criteris específics de correcció 

 
 
 
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 del 
determinant de  2 punts . 
Resolució correcta de l’equació det( A) = 0 2 punts . 
Indicació dels valors per als quals no existeix inv ersa
 1 punt .  

b)  Estudi 
correcte per a a = 1  2 punts .  
Estudi correcte per a a = -2  3 punts . 
              

P2)   
a)  •••• Càlcul correcte de f’(t)  1 punt . 

•••• Càlcul correcte de f’(1) 1 punt . 
•••• Indicació de l’equació f’(1) = -1  2 punts . 
•••• Solució de l’equació f’(1) = -1  donant el valor de p 1 
punt . 

b)  •••• Càlcul correcte de la primitiva 3 punts . 
•••• Aplicació de la regla de Barrow 2 punts . 
 

P3)   
a)  •••• 

Determinació del valor de λ 3 punts . 
•••• Determinació del punt demanat 3 punts . 

b)   
•••• Determinació correcta i justificada del valor de b  4 
punts . 

P4)   
 

a)  Càlcul correcte de:  : 4 punts ,  : 3 punts .  
b)  Indicar que els successos són independents 3 punts . 
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Matemàtiques  (més grans de 25 anys)  
Model 1. Solucions 

 

 
 
 
P1)  

a)  Tenim que 

 
Per tant, la matriu A no admet inversa quan a = 1 i a = -
2. 

 

b)  Quan  el sistema queda reduït a l’equació  
i, per tant, és compatible indeterminat.  

 Si ara agafam  , tenim per l’apartat a) que el rang 

de la matriu A és  menor que 2, i com que  el 
rang serà 2. Però el rang de la  matriu ampliada és  3, ja que 

 
 Per tant, en aquest cas el sistema és incompatible.   
P2)    

a)  Com que , tenim que   i, 

per tant,   , i aquesta és el pendent de la 

recta tangent a la funció  en el punt . 

Com que la recta tangent és paral·lela a la recta , 
les dues rectes han de tenir el mateix pendent, per  tant: 

 
 

b)  Ens demanen calcular la integral  .  

 
/ 

P3)  a)  Ens demanen calcular el punt de la recta que 

satisfà l'equació del pla  per tant: 
 

 
El punt serà: 
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b)  Si el punt  ha de pertànyer al pla donat, ha de 
satisfer la seva equació, per tant: 

 
                        
P4)    

 
a)     

.  
  

b)  Els successos A i B són independents si  

 
En aquest cas aquesta identitat se satisfà, ja que:  

.  
 
 


