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Referència exàmen: 2a.prova.2nq 2n bat a amp.mates. vecctors i geometria a l'espai 
LLEGIU BÉ ELS ENUNCIATS. SI TENIU QUALSEVOL DUBTE, PREGUNTEU-LO EN VEU ALTA. PODEU USAR 

CALCULADORA CIENTÍFICA NO PROGRAMABLE. FEU ELS EXERCICIS EN L’ORDRE QUE MILLOR US VAGI. 
MIREU-VOS BÉ LES OPCIONS QUE HI HA. HEU DE FER L’EXAMEN EN BOLÍGRAF NO VERMELL. POSEU ELS 

COGNOMS I EL NOM EN TOTS ELS FULLS. SI NO HEU DE FER SERVIR EL PAPER, NO EL MALBARATEU. 
READ WELL ALL THE HEADINGS . IF YOU HAVE ANY DOUBT , ASK IT OUT ALOUD . YOU CAN USE A NON PROGRAMMABLE 
SCIENTIFIC CALCULATOR . SOLVE THE EXERCISES IN THE BES ORDER TO YOU. LOOK WELLL AT ALL THE OPTIONS . YOU MAKE 
NOT ANSWER IN RED INK . WRITE YOUR SURNAMES AND YOUR NAME IN ALL THE SHEETS . 

Material recomanable per la prova 
Calculadora científica 
no programable. 

Optativitat de la prova: s’ha de triar entre l’opció A i la B.Optativitat de la prova: s’ha de triar entre l’opció A i la B.Optativitat de la prova: s’ha de triar entre l’opció A i la B.Optativitat de la prova: s’ha de triar entre l’opció A i la B.    
En totes dues opcions, s’han de respondre 2 qüestions (2 punts cadascuna) i el 

problema (6 punts) 
ADVISABLE MATERIAL FOR THE TEST: NON PROGRAMMABLE SCIENTIFIC CALCULATOR. 
OPTATIVITY OF THE TEST: HAS TO BE CHOSE BETWEEN THE OPTION A AND THE B. 

 

qualificació 



Opció A: Examen per la gent que fa el crèdit sencer 
Opció A. Q 1.  

a. Donats els vectors )4,1,1( −=u
r

, )3,1,2(=v
r

i )0,0,1(=w
r

 
1. Determineu si són vectors linealment dependents o 

independents. 
2. Calculeu la relació que hi ha d'haver entre els valors de a i 

b per tal que el vector (a, 1, b) sigui combinació lineal de 
u
r

 i v
r

. 
b. Donats els vectors  u

r
 = ( 2 , 1 , 2 )  i  v

r
 = ( 3 , –2 , –2 ),  

1. Busca’n un altre que sigui ortogonal a ells, i que tingui 
mòdul 1.   

2. La solució és única? Raona la resposta. 
 

Opció A. Q 2. Donats els vectors  ( )1,0,1u  ( )1,1,0 −v .Trobar: 

a. vu ·  

b. vu∧  

c. ( )vuu ∧·  

d. La projecció d’u sobre v  

e. L’angle que forma u  amb v  

Opció A P 1. T’acaben de nomenar cap d’explotació d’una línia aèria Air Pineda. Se 
sap que hi ha un aeroport al punt A(3,-1,2), i un altre al punt B(-1,0,2). Les unitats 
venen donades en km.  

a)Volem fer el disseny d’una ruta d’avions (línia aèria) damunt la recta que uneix A i B. 
Quina recta hauran de seguir els avions? Quina distància hi ha entre els aeroports? 

b) La normativa aèria indica que, per motius de seguretat, la distància mínima entre una 
central nuclear i una línia aèria és de 2 km. Compleix la normativa la nostra línia aèria, si se sap 
que al punt R (0,1,3) hi ha una central nuclear?  

c) Hi ha una altra línia aèria, Manolo’s Airlines, que segueix una línia  que passa per l’aeroport 
C(1,-1,3) i pel D(1,5,4). Trobar l’equació d’aquesta línia aèria en forma contínua i implícita. 

d) Una tercera línia aèria Fly Recerca, fa la línia CB. Quin angle formen aquesta línia aèria 
amb la de Manolo’s Airlines i amb la d’Air Pineda? 

e)Si es prolonguen Air Pineda i Manolo’s Airlines, hi ha possibilitat de xoc entre avions? En 
cas de respondre negativament, trobar la distància mínima entre avions de les dues companyies. 

 f) El grup ecologista “la cadernera”, t’acaba d’informar que hi ha una migració d’una 

au molt rara, Alumnus Silenciosus, i que segueix el pla π: x + 4y  –11 =0. Hi ha possibilitat que 
el teu vol es trobi amb les aus? Cas de respondre afirmativament, dir en quin punt, i trobar quin 
angle forma la trajectòria de l’avió amb el pla. Cas de respondre negativament, buscar la 
distància mínima. 

g) Se sap que el triangle format pels punts ABR està damunt un pla i és molt fèrtil. Quina 
superfície representa? 

h) Hi ha un núvol en forma de paral·lelepíped amb vèrtex als punts ABRC. Quin volum 
ocupa? 

i) Si els avions de les tres companyies surten a la vegada dels aeroports A, C, C, i s’escriuen 
les equacions paramètriques de les línies aèries, el paràmtre t (o λ) pot representar el temps?. 
Raona la resposta. 

 (si hi ha algun apartat que no es resol, es valorarà informació referent a com resoldre’l). 

(per a tots els casos, considerar les línies i els plans infinits) 



Opció B: Examen per la gent que fa la segona part  

 

Opció B Q 1. Donats els punts A(1,4,5), B(-2,1,3), C(2,2,2), trobar el pla que 
els conté en forma vectorial, implícita i segmentària. Trobar un parell de punts 
més que estiguin damunt el pla. Trobar també el pla paral·lel que passa per 
l’origen, i la recta perpendicular al pla que passa pel punt D(1,1,1). 
 

Opció B Q 2. Considereu les rectes 2
2
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a. Comproveu que aquestes dues rectes són paral·leles  
b. calculeu l'equació del pla π que les conté.  
c. Calcular la distància entre les dues rectes r i s. 
d. Trobar la distància de l’origen de coordenades al pla π 
e. Trobar l’equació del pla paral·lel a π que passa per B(-2,3,0) 

Opció B P 1. T’acaben de nomenar cap d’explotació d’una línia aèria Air 

Pineda. Se sap que hi ha un aeroport al punt A(3,-1,2), i un altre al punt B(-
1,0,2). Les unitats venen donades en km.  

a)Volem fer el disseny d’una ruta d’avions (línia aèria) damunt la recta que uneix A i B. 
Quina recta hauran de seguir els avions? Quina distància hi ha entre els aeroports? 

b) La normativa aèria indica que, per motius de seguretat, la distància mínima entre una 
central nuclear i una línia aèria és de 2 km. Compleix la normativa la nostra línia aèria, 
si se sap que al punt R (0,1,3) hi ha una central nuclear?  

c) Hi ha una altra línia aèria, Manolo’s Airlines, que segueix una línia  que passa per 
l’aeroport C(1,-1,3) i pel D(1,5,4). Trobar l’equació d’aquesta línia aèria en forma 
contínua i implícita. 

d) Una tercera línia aèria Fly Recerca, fa la línia CB. Quin angle formen aquesta línia 
aèria amb la de Manolo’s Airlines i amb la d’Air Pineda? 

e)Si es prolonguen Air Pineda i Manolo’s Airlines, hi ha possibilitat de xoc entre avions? 
En cas de respondre negativament, trobar la distància mínima entre avions de les dues 
companyies. 

 f) El grup ecologista “la cadernera”, t’acaba d’informar que hi ha una migració 

d’una au molt rara, Alumnus Silenciosus, i que segueix el pla π: x + 4y  –11 =0. Hi ha 
possibilitat que el teu vol es trobi amb les aus? Cas de respondre afirmativament, dir en 
quin punt, i trobar quin angle forma la trajectòria de l’avió amb el pla. Cas de respondre 
negativament, buscar la distància mínima. 

g) Se sap que el triangle format pels punts ABR està damunt un pla i és molt fèrtil. 
Quina superfície representa? 

h) Hi ha un núvol en forma de paral·lelepíped amb vèrtex als punts ABRC. Quin volum 
ocupa? 

i) Si els avions de les tres companyies surten a la vegada dels aeroports A, C, C, i 
s’escriuen les equacions paramètriques de les línies aèries, el paràmtre t (o λ) pot 
representar el temps?. Raona la resposta. 

 (si hi ha algun apartat que no es resol, es valorarà informació referent a com resoldre’l). 

(per a tots els casos, considerar les línies i els plans infinits) 

 


