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TEMA1
NOMBRES REALS (R)
Classificació dels nombres:
Naturals: N
1,2,3,4,5...
És un conjunt infinit i es representa en una semirecta.
Enters: Z
...-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5...
És un conjunt infinit i es representa en una recta.
Racionals: Q
Són aquells que es poden expressar en forma de fracció de dos nombres enters. És un
conjunt infinit i els enters estan continguts ja que:
Si p és un nombre enter aleshores p=
-

Expressió decimal d’un número racional:
Enters: 4/2 = 2
Decimals finits: 7/4=1,75
Decimals no finits:
Periòdics purs: 4/9=0,44444...=
Periòdics mixtes: 18/110=0,1636363636...=

-

Expressió fraccionària d’un número decimal:
Enter: 2=2/1
Decimal finit: 4,7=47/10
Decimal no finit:
Periòdic pur: 8,333...= (83-8)/9
Periòdic mixt: 4,78888...=(478-47)/90

Irracionals: I
I=R-Q Són els decimals no periòdics: e,
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Reals: R
És el conjunt format per tots els números (racionals i irracionals). Els números reals
omplen la recta numèrica, per això a la recta numèrica se l’anomena recta real.
Conjunts de números reals: Intervals i semirectes
Interval obert (a,b)
Interval tancat [a,b]
Interval semiobert (a,b], [a,b)
Semirecta (-∞, b), (-∞,b], (a,+∞), [a,+∞)
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Aproximacions:
Si volem treballar amb el número irracional
no podem treballar amb totes les
seves xifres decimals perquè són infinites i aleshores fem una aproximació que pot
ser:
Per defecte: Quan el valor aproximat és més petit que el número.
Per excés: Quan el valor aproximat és més gran que el número real.
1<

<2

1,4 <

< 1,5

1,41 <

< 1,42

...
Ordre d’aproximació és el nombre de xifres triades:
0,1 = 1 dècima
0,01 = 1 centèsima
0, 001 = 1 mil·lèsima
0, 0001 = 1 deumil·lèsima
0,00001 = 1 centmil·lèsima ...
Truncament:
Prenem en nombre que resulta de suprimir les xifres a partir de l’ordre d’aproximació:
2,384678: aproximació a les dècimes per truncament és 2,3, a les centèsimes és 2,38...
( sempre per defecte)
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Arrodoniment:
Prenem l’aproximació que queda més a prop del valor exacte. Si la primera xifra que
hem de suprimir és més petita que 5, prenem l’aproximació per defecte; i si és més
gran o igual que 5, l’aproximació per excés.
2,384678: aproximació a les dècimes per arrodoniment és 2,4 perquè està més a prop
de 2,4 que de 2,3.

Notació científica:
1,42· 1018 = 1420000000000000000
1,42· 10-18 = 0,00000000000000000142
Una part entera formada per una sola xifra no nul·la, una part decimal i una potència
de 10 d’exponent enter.
Notació científica i calculadora:
Per introduir un nombre en notació científica en una calculadora es fa servir la tecla:
EXP
1,63·1018 faríem 1,63 EXP 18

Valor absolut:
El valor absolut d’un número real ens dóna “la grandària” d’aquest número. Per
exemple -3 i 3 tenen el mateix valor absolut 3.
El valor absolut d’un número real, x, és el mateix número x si és positiu, o el seu
oposat, -x, si és negatiu.
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Radicals:

Es llegeix arrel enèsima de a
n és un nombre natural i s’anomena índex de l’arrel.
a és el radicand
És compleix:
perquè
Propietats:

=

Racionalitzar:
Es realitzen les operacions adequades per obtenir una fracció equivalent que no tingui
arrels al denominador.
Expressió d’un radical com a potència:
i en general
Logaritmes:
Si a›0 i a≠1 s’anomena logaritme en base a de P, i es designa logaP, a l’exponent al que
cal elevar la base a per obtenir P.
LogaP=x

ax=P
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Per exemple:
log2 8 = 3
log2 (1/8) = -3
log2 16 = 4
log3 9 = 2
log3 81 = 4
log3 (1/81) = -4
log5 25 = 2
log5 625 = 4
log5 (1/125) = -3
log10 1000 = 3
Els números que són potències exactes de la base tenen logaritmes enters. Els altres
tenen logaritmes amb part decimal.
Log28=3

log210=3,...

log216=4

PROPIETATS DELS LOGARÍTMES
1) Dos números diferents tenen logaritmes diferents. És a dir:
Si P Q llavors logaP logaQ
A més si a > 1 i P < Q, logaP < logaQ
2) El logaritme de la base és 1: logaa = 1 , perquè a1 = a
3) El logaritme d’1 és 0, qualsevol que sigui la base: loga1 = 0 perquè a0 = 1
4) El logaritme d’un producte és igual a la suma dels logaritmes dels factors:
loga(P.Q) = logaP + logaQ
5) El logaritme d’un quocient és igual al logaritme del numerador menys el del
denominador.
Loga(P/Q) = logaP - logaQ
6) El logaritme d’una potència és igual a l’exponent pel logaritme de la base de la
potència.
LogaPn = n·logaP
7) El logaritme d’una arrel és igual al logaritme del radicand dividit per l’índex:
loga
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8) Canvi de base. El logaritme en base a d’un nombre es pot obtenir a partir de
logaritmes decimals, segons la igualtat següent:
LogaP =
Els logaritmes en base 10 s’anomenen logaritmes decimals i en lloc de posar log 10K es
posa logK
Els logaritmes en base el nombre e s’anomenen logaritmes neperians i en lloc de
posar logeK es posa lnK

EXERCICIS:
1-Digues a quin conjunt pertanyen:

2- Troba la forma decimal dels següents números racionals:

;

;

3- Troba la fracció generatriu dels següents números decimals finits:
13,74 ; 0,006 ; 1,1 ; 32
4- Troba la fracció generatriu:

5- Representa a la recta numèrica els números irracionals següents:

6- Representa a la recta numèrica els conjunts de números següents:
[ 4 , +∞ ) ; ( -∞ , -2 ) ; [ 1 , 3 ] ; ( 2, 5 ) ; [ -3 , 0 ) ; ( 5 , +∞ ) ; [ -2 , 2 ) ; ( -∞ , 0]
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7-Aproxima per truncament fins l’ordre que s’indica:
0,9876 mil·lèsimes
deumil·lèsimes
décimes
12,5483 dècimes
2π centèsimes
-0,999 unitats
-

centèsimes

8- Aproxima els mateixos números de l’exercici 7 per arrodoniment.
9-Escriu l’aproximació fins a les mil·lèsimes de π per truncament i per arrodoniment.
10- Expressa en notació científica:
0,000043
143260000000
0,00054
Número d’Avogadro: 602204500000000000000000 mol-1
Massa de la Terra: 5976300000000000000000 tones
Càrrega d’un electró: 0, 00000000000000000016021892C
Massa d’un protó en repòs: 0,000000000000000000000000016726485kg
11-Fes amb la calculadora aquestes operacions en notació científica:
1,254·10-2 · 5,1·10-4
2,5·103 + 2,5·10-3
(8,14·10-5)·(-4·103)
(6,5·107-3,2·105):( 1,28·10-2)
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12- Troba sense calculadora:

13- Simplifica, utilitzant les propietats de les potències:
a)

b)

c)

d)

14- Calcula utilitzant potències de base 2, 3 i 5:
a)

b)

c)

d)
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15- Simplifica els radicals següents:

16- Fes els següents productes i quocients i després simplifica:

·

17- Calcula:
;

;

;

;

18- Calcula:
;

;

;

;

;

19- Redueix els radicals següents a índex comú:
a)
c)

b)
d)
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20- Expressa en forma de radical:

21- Expressa en forma de potència:

22- Calcula i simplifica:
a)
b)
c)
23- Simplifica al màxim les expressions següents:
a)
b)
c)
24- Calcula:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
25- Racionalitza:
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26- Racionalitza:

27- Racionalitza:

28- Opera i simplifica:
a)
b)
29- Expressa, en forma d’interval els nombres que compleixen cada una d’aquestes
expressions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
30-Esbrina quins valors de x compleixen la següent equació:
a)
b)
c)

EXERCICIS (del llibre MATEMÀTIQUES APLICADES A LES
CIÈNCIES SOCIALS PRIMER DE BATXILLERAT Ed: Barcanova)
31-Calcula:
log381=
log0,01=
log50,2=
13

log20,125=
log2100=
log650=
32-Sabent que log2A=3,5 i log2B=-1,4 calcula: log2

i

log2

33-Esbrina la relació que hi ha entre x i y sabent que es verifica:
lny = x + ln7
34-Troba amb la calculadora: log580 i log12100, dóna la solució amb quatre xifres
decimals.
35-Troba:
log216=
log20,25=
log91=
log100,1=
log464=
log749=
lne4=
lne-1/4=
log50,04=
log6(1/216)=
36-Troba:
log260=
log1043000=
log960=
log5700=
log100,084=
lne=
log21500=
log100200=
log5200=
log10040=
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37-Sabent que log5A=1,8 i log5B=2,4 calcula:
log5

=

log5

=

38-Esbrina la relació que hi ha entre x i y:
Ln y = 2x –ln5
39-Troba amb la calculadora:
log7123=
log1/277=
log30,039=
log51023=
40-Troba sense fer servir la calculadora:
log5625=
log0,001=
ln

=

log20,25=
41-Calcula el valor de x en cada una d’aquestes expressions:
log7x=-2 ; logx16=2 ; log5x=12 ; 3x=173
42-Expressa amb un sol logaritme l’expressió:
ln b + 2ln c – ln d
43-Calcula:
log264 + log2(1/4) – log39 - log2
log2(1/32) + log3(1/27) – log21 =
44-Calcula la base d’aquests logaritmes:
logx125=3
logx(1/9)=-2
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45-Calcula el valor de x en aquestes igualtats:
log3x=2
7x=115
logx2=-2
5-x=3
46-Troba amb la calculadora:
log
ln2,3.1011=
log7,2.10-5=
log342,9=
log51,95=
log20,034=

47-Troba el valor de x en aquestes expressions:
logx = log17 + log13
lnx = ln36 –ln9
lnx = 3ln5
logx = log12 + log25 -2log6
logx =4log2 –(1/2)log25
48-Sabent que log3=0,477, calcula el logaritme (sense calculadora) de:
30, 300, 3000, 0,3, 0,03, 0,003
49-Sabent que logk=14,4, calcula el valor de les expressions següents.
log(k/100)=
log

=

log0,1k2=
(logk)1/2=
50-Calcula la base:
logx(1/4) = 2
logx2=1/2
logx0,04=-2
logx4=-1/2
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51- Troba el valor de x que verifiqui aquestes igualtats:
3x=0,005
0,8x=17
ex=18
1,5x=15
0,5x=0,004
ex=0,1
52-Calcula x perquè s’acompleixi:
x2,7=19

;

log73x=0,5 ;

32+x=172

53-Si logk=x escriu en funció de x:
logk2=
log(k/100)=
log

=
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TEMA 2
SUCCESSIONS DE NÚMEROS REALS
PROGRESSIONS ARITMÈTIQUES I
GEOMÈTRIQUES
Successions de números reals
-Continua les seqüències següents:
a) 2,4,6....

b) 1/2,1/3,1/3,1/4,1/5....

c)1/2,2/3,3/4...

d) 1,3,5,7....

e)1/2,1/4,1/6,1/8,1/10...

f) 1,4,9,16,25,36...

En aquesta activitat has pogut continuar les seqüències numèriques que t’hem donat
perquè , en cada cas, a partir dels primers números es podia deduir quins serien els
següents. Cadascuna d’aquestes colleccions de números ordenats s’anomena SUCCESSIÓ

Una SUCCESSIÓ de números reals és una collecció ordenada de números reals.
Cadascun d’aquests números s’anomena terme de la successió: a1,a2,a3,a4....

Donada la successió 2,4,6,8.... observem que a1 = 2 a2 = 4

a3 = 6 ....... an = 2n

A la fórmula an = 2n l’anomenem terme general de la successió.

El terme general d’una successió és la fórmula que permet calcular-ne els termes.
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1-Troba els sis primers termes de les successions següents:

1
n+2

an =

n

en = 2

;

;

bn =

f n = 2n+1

n-3
n+2

;

;

cn = 2n

n

g n = (-1 )

;

;

d n = 2n + 1

n

hn =(-1 ) .n

2-Troba el terme general de les successions següents:
a) 5,7,9...
b)5,8,11,...
c)1,2,4,8,16,...
d)3/2,6/3,9/4....
Progressions aritmètiques

Una progressió aritmètica és una successió de números reals tal que, a partir del primer,
cada terme s’obté sumant una constant a l’anterior. Aquesta constant s’anomena
diferència.

1- Donada la successió: 1,5,9...
A)És progressió aritmètica?
B)Quina és la diferència:
C)Escriu els 5 termes següents:
D)Calcula’n el terme general.
E) 97 és un terme de la successió?
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2- Donada la successió: 8,5,2.....
A)És progressió aritmètica?
B)Quina és la diferència:
C)Escriu els 5 termes següents:
D)Calcula’n el terme general.
E) -64 és un terme de la successió?

Si la diferència és positiva, la progressió aritmètica és creixent.
Si la diferència és negativa, la progressió aritmètica és decreixent.

TERME GENERAL: an = a1 +(n-1).d

3-De les següents successions tria les que són progressions aritmètiques i calcula, en cada
cas, la diferència i el terme general:
a) 3,5,7,...

b) -5,-1,3.......

c) 0,5 , 0,75 , 1 , ....

d) 1/2,1/3,1/4,....

e) 2,-2,2,...

f) 10,2,-6,...

g) 6,5,4,.....

h) 2,4,8,...

4-Escriu el terme general d’una progressió aritmètica que comenci per 4 i sigui tal que el sisè
terme valgui 8.
5-Esbrina si el número 123 pertany a una progressió aritmètica de primer terme igual a 5 i
de diferència igual a 3.
6-Quin lloc ocupa el número152 en la progressió de l’activitat anterior.
7-En Joan ha decidit posar-se en forma i cada dia va a nedar en una piscina. El primer dia va
fer 10 piscines . Si cada dia fa quatre piscines més que el dia anterior:
a) Calcula el terme general de la progressió aritmètica que es desprèn de l’enunciat.
b)Quants dies han de passar per tal que faci més del doble de piscines que el primer dia?
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c)Quin dia farà 34 piscines?

Racó de Història: Diuen que el gran matemàtic alemany Carl Friedrich Gauss(1777-1855)
quan només tenia 10 anys el seu mestre va posar com a exercici la suma dels 100 primers
números naturals. Amb pocs segons, el jove Gauss va dir el resultat correcte, mentre que
els companys s’esforçaven a calcular aquesta llarga suma de cent sumands. Com ho va
fer?

Per sumar els n primers termes d’una progressió aritmètica s’utilitza la fórmula:

Sn =

( a1 + an ).n
2

Demostració:
Sn = a1 + (a1 + d) + ( a1 + 2d ) + ...... + ( a1 + (n-1)d )
Sn = an + ( an - d ) + ( an -2d ) +...........+ ( an - (n-1)d)
2Sn = na1 + nan
2Sn = n(a1 + an)
Sn = n(a1 +an )/2
1- Una graderia d’un teatre té quaranta files. A la primera fila, hi caben deu espectadors. A
cada fila s’hi poden asseure dos espectadors més que a la fila anterior.
A) Quantes persones caben a la fila dotze? I a la 20? I a la última fila?
B)Quantes persones caben a les sis primeres files?
C)Calcula la cabuda total de la graderia.
2-a)Esbrina la suma dels 100 primers números naturals.
b)Calcula la suma dels 100 primers números parells.
d)Esbrina la suma dels 1000 primers números senars.
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Progressions geomètriques

Una progressió geomètrica és una successió de números reals tal que, a partir del primer,
cada terme s’obté multiplicant l’anterior per una constant anomenada raó.

1- Donada la successió:3,6,12....
A)És progressió geomètrica?
B)Quina és la raó:
C)Escriu els 5 termes següents:
D)Calcula’n el terme general.
E) 1536 és un terme de la successió?
2- Donada la successió: 80,40,20.....
A)És progressió geomètrica?
B)Quina és la raó:
C)Escriu els 5 termes següents:
D)Calcula’n el terme general.
E) 0,15625 és un terme de la successió?

TERME GENERAL: El terme general d’una progressió geomètrica de raó r és:
an = a1.rn-1

1- De les successions següents tria les que són progressions geomètriques i calcula, en cada
cas, la raó i el terme general.
A) 1,3,9,....

B) -5,10,-20,...

C)5,1,1/5,...

D)1, 0,1 , 0,01 , 0,001 ,...

E)1,2,3,...

F) 10,2,-6,....

G)2,-2,2,...

H)2,-4,8,....
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2-Entre les successions de les quals tens els termes generals a continuació, tria les que són
progressions geomètriques i calcula, en cada cas, els tres primers termes i la raó.

n

an = 2

;

bn = 3n

;

n

cn = 3.(-1 )

;

n

d n = -2.3

3-D’una progressió geomètrica , en coneixem a1=3 i a2=6. Esbrina’n la raó, el terme general i
a 8.
4-Escriu els 5 primers termes d’una progressió sabent que a1=10 i que cada terme és el 80%
de l’anterior.
Explica per què és una progressió geomètrica i calcula’n la raó.
Escriu el terme general de la progressió.
5-Imagina que poses en el primer quadre d’un tauler d’escacs un gra de blat; en el segon
quadre, dos grans; en el tercer, quatre grans; i així successivament fins a l’últim quadre. (
Problema basat en una antiga llegenda oriental)
a)Troba el terme general d’aquesta progressió geomètrica.
b)Quants grans hauries de posar a l’últim quadre de la primera fila?
c)Quants grans hauries de posar a l’últim quadre del tauler?.

6-Sabem que un tipus de bacteri dobla la seva població cada dia.
A) Si aïllem un sol bacteri i n’observem la reproducció, quants bacteris hi haurà al cap de 20
dies?
B)Escriu el terme general de la progressió geomètrica que s’ajusta a aquesta experiència.
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Suma dels n termes d’una progressió geomètrica

Sn =

an.r - a1
r -1

1- Calcula quants grans de blat hi hauria en tot el tauler d’escacs.

2-Una erupció d’un volcà ha format un riu de lava que avança cada dia un 90% del camí
recorregut el dia anterior. Suposem que continués sempre avançant d’aquesta manera, si
sabem que el primer dia va recórrer 10Km, contesta les preguntes següents:
-Quina distància va recórrer durant el desè dia?
-Quina distància va recórrer durant els deu primers dies?

PROBLEMES - SUCCESSIONS-PROGRESSIONS:

1-Una màquina d’una fàbrica perd cada any un 20% del seu valor. Quan la van comprar va
valer 40000 euros. Per quan es valorarà al cap de 10 anys de funcionament.
2-Es deixa caure una bola de goma des d’una altura de 243 metres. Cada vegada que toca a
terra rebota i recorre cap amunt una distància igual a les dues terceres parts de l’altura des
de la qual ha caigut l’última vegada.
-De quina altura ha caigut la bola quan ha tocat a terra per sisena vegada?
-Quina distància ha recorregut des que s’ha deixat caure fins que ha tocat a terra per sisena
vegada?.
3- En una fàbrica de roba d’hivern actualment hi ha 3000 abrics. Un comerciant està
disposat a quedar-se tots els abrics de la fàbrica al preu de mercat , que actualment és de
5000€, per cada dia que passa aquest preu disminueix en 80€. La fàbrica produeix 100 abrics
per dia. Calculeu quin dia ( inclòs avui) és el millor moment per vendre els abrics al
comerciant i obtenir el major valor possible, i quin és aquest valor.
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4-Volem llogar un apartament a l’estiu. Una agència A demana 200€ d’entrada per despeses
diverses i 40€ diaris. Una altra agència B en demana 100€ d’entrada i 50€ cada dia. Dibuixeu
en un mateix sistema de referència les gràfiques que donen el preu de l’apartament en
funció dels dies, i digueu a partir de quants dies d’estada resulta més econòmica l’oferta de
l’agència A.
5-Un anunci lluminós està format per un panell de bombetes que es poden encendre i
apagar . Està programat de manera que quan es posa en marxa s’encén una bombeta al
primer segon, dues bombetes més al segon segon, quatre bombetes més al tercer segon, i
així successivament cada segon s’encenen el doble de bombetes que al segon anterior.
Mentrestant, cada segon a partir del segon número 4 inclòs s’apaguen 10 bombetes.
Escriviu la fórmula que ens dóna les bombetes que hi ha enceses a cada segon, a partir del
segon número 4. Apliqueu-la per dir quantes bombetes estaran enceses al segon número
10.
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TEMA 3
MATEMÀTICA COMERCIAL
Una mica d’història
En un dels 4 llibres de la Bíblia, el llibre de Nehemies, en el qual es descriuen fets del regnat
d’Artaxerxes I, rei de Pèrsia, entre el 464 i el 424 abans de Jesucrist, es pot llegir:
“Encara n’hi havia altres que deien: ”Ens ha calgut hipotecar els nostres camps, les nostres
vinyes i les nostres cases a fi de pagar tribut al rei”(Neh.5.4)
I en un llibre encara més antic, el llibre de l’èxode, trobem:
“ Si prestes diners a algú del meu poble, al pobre que viu amb tu, no seràs per a ell com un
usurer, no li imposaràs interessos”.(Ex.22.24)
Trobem en un altre llibre, El Levític:
“ Si el teu germà s’empobreix, i la seva ma defalleix prop de tu, empara’l a títol de foraster o
d’hoste, de manera que pugui viure amb tu. No li cobris treball ni interessos. No li deixaràs
els teus diners a guany, ni li donaràs del teu menjar per usura”(Lv 25,35-37)
En aquests textos tan antics, a més del seu contingut religiós que posa Déu al costat dels
pobres, trobem una de les activitats que caracteritzen l’home, l’activitat comercial.
Les antigues civilitzacions van dur a terme intercanvis de diners i operacions financeres en
èpoques molt remotes, però el desenvolupament d’un sistema bancari molt més avançat es
deu a la civilització romana.
Roma, a mesura que imposava la seva hegemonia comercial en bona part del món antic,
establia un sistema bancari semblant al dels temps moderns. En caure l’Imperi romà tota
aquesta estructura financera va deixar de progressar fins que no hi tornà a haver un auge
comercial, durant els segles XI i XII.
La creació del Banc de Venècia, el 1157, representa el començament de l’era moderna dels
intercanvis monetaris. A Barcelona, el 1401, es va instituir la Taula de canvi per tal
d’efectuar girs monetaris. El banc d’Amsterdam, fundat el 1609, és el primer que realitza a
gran escala una de les principals operacions financeres modernes: rebre diners i conservarlos a disposició dels clients.
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Interès simple
Suposem que obrim una llibreta d’estalvis a termini a la caixa. Hi dipositem 500.000€. Al 6%
d’interès anual. Quan a passat un any, hi tenim 530.000ptes.
C0= Capital inicial=500.000€
C=Capital final=530.000€.
La diferència entre el capital final i l’inicial són els interessos: 30.000€=I
6% anual és el tipus d’interès: rèdit, taxa o tant d’interès.

EN INTERÈS SIMPLE , ELS INTERESSOS COBRATS PEL CLIENT SEMPRE VAN EN UN ALTRE
COMPTE DEL CLIENT , ES A DIR, NO S’ACUMULEN AL CAPITAL INICIAL.

EXEMPLE:
Donats els 500.000 € anteriors els dipositem en una llibreta al 6% d’interès anual simple.
Completa la taula:

Any

Capital inicial

Interessos

Capital final

1

500.000

30.000

530.000

2

500.000

30.000

530.000

3
4
I=C0 .i.n

i=tipus d’interès en tant per 1

n=temps expressat en anys.

Capital final C = C0 + I = C0 + C0.i.n = C0(1 + i.n)
EN INTERÈS SIMPLE UN 6% ANUAL EQUIVAL A UN 3% SEMESTRAL , A UN 1.5%
TRIMESTRAL ETC..PER QUÉ?
27

EXERCICIS:
1-En quina quantitat es transformaran 27.500 € col·locats a interès simple al 4,2% anual
durant 8 anys?
2-Quin capital cal col·locar al 4% anual durant cinc anys perquè produeixi un capital final de
51.000 €?.Es retiren els interessos al final de cada any.
3-A interès simple, quins interessos produiran 50.000€ invertits al 0.75% trimestral durant 4
anys?
4-Una caixa d’estalvis ofereix als clients un interès del 9% anual per una imposició a termini
de 300.000€. Els interessos s’abonen en una altra llibreta. Quants anys s’ha de tenir col·locat
aquest capital per obtenir 81.000€ d’interès?
5-Es col·loquen en una llibreta a termini 200.000€ al 7% d’interès anual. Els interessos
s’abonen en una altra llibreta.
A) Quina durada ha de tenir l’operació perquè el capital final sigui de 214.000 €?
B) Si es cobressin els interessos per semestres, quin seria el tipus d’interès semestral?
6-Es col·loquen en una llibreta a termini 60.000€ durant sis mesos. Els interessos percebuts
són de 2000€. A quin tipus d’interès anual ha estat col·locat aquest capital?

A INTERÈS SIMPLE S’OBTENEN ELS MATEIXOS INTERESSOS COLLOCANT UN CAPITAL C:
AL i% QUADRIMESTRAL QUE AL 3·i % ANUAL DURANT EL MATEIX TEMPS.
AL i% TRIMESTRAL QUE AL 4·i % ANUAL DURANT EL MATEIX TEMPS.
AL i% SEMESTRAL QUE AL 2·i % ANUAL DURANT EL MATEIX TEMPS.
AL i% MENSUAL QUE AL 12·i % ANUAL DURANT EL MATEIX TEMPS.

EXEMPLE:350.000€ al 2% quadrimestral durant 3 anys equival 6% anual
Interès quadrimestral I= 350.000 . 0,02 . 9=63.000 €
Interès anual I=350.000 . 0,06 . 3=63.000 €
Dues taxes d’interès són equivalents quan, aplicades al mateix capital inicial durant el
mateix temps , produeixen els mateixos interessos i, en conseqüència, el mateix capital
final.
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Interès compost
Moltes vegades les imposicions no són a interès simple, sinó que l’interès és compost.
Per exemple: Si dipositem 500.000€ durant 4 anys al 6% d’interès anual, quan a passat un
any hi tenim 530.000€. Els interessos s’acumulen al capital inicial i, d’aquesta manera, al
final del segon any hem de calcular el 6% dels 530.000€ Obtenim 31.000€ d’interès que es
tornen a acumular. Al final del tercer any hem de calcular el 6% de les 561.800€. I així
successivament:

Any

Capital inicial

Interessos

Capital Final

1

500.000

30.000

530.000

2

530.000

31.800

561.800

3

561.800

4

Es col·loquen 500.000€ en una llibreta a un interès compost anual del 4%, o bé a un 0,04 si
l’expressem en tant per 1. Acaba de completar la taula:

Any

Capital inicial

Capital final

1

500.000

500.000·(1,04)

2

500.000·(1,04)

500.000·(1,04)(1,04)=500.000·(1,04)2

3

500.000·(1,04)2

4
5
6
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Completa la següent taula posant C0 com capital inicial, i els interessos en tant per 1 i n el
temps en anys.

Any

Capital inicial

Capital final

1

C0

C0·(1+i)

2
3
4
5
6

CAPITAL FINAL: Cn =C0(1+i)n C0=Capital inicial i=Interès en tant per u
anys

n=Temps en

EXERCICIS:
1-Col·loquem 200.000€ a un interès compost anual del 6%. Quin és el capital al cap de 3
anys?
2-Calcula el capital que, invertit al 4% d’interès compost anual durant deu anys, es va
transformar en un capital de 148.024,4€
3-Esbrina el temps que s’ha invertit un capital de 345.000€ al 10,5% d’interès anual si el
capital final és de 568.369€
4-Una persona ha col·locat 150.000€ en un fons d’inversió durant 3 anys. El capital final és
de 210.739€. Quin tipus d’interès anual tenia aquest fons?
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5-Un banc ofereix un 6% i permet la capitalització anual d’interessos. Hi dipositem 300.000€
A) Quant tindrem al cap de 5 anys?
B)En quants anys doblaríem el capital invertit?
6-Calcula l’import que esdevindran 450.000 € al 6% d’interès compost durant 6 anys.
7-És van invertir 480.000€ a una determinada taxa d’interès i després de 7 anys han
esdevingut 720.000€. Quina va ser la taxa d’interès acordada.
Freqüència de capitalització
En els exemples anteriors d’interès compost hem suposat sempre que els interessos es
liquiden i s’acumulen al capital una vegada a l’any. De fet aquests interessos es poden rebre
en períodes de temps més curts: semestres, trimestres, mesos etc.
La freqüència de capitalització és el número de vegades que es cobren interessos al llarg de
l’any. La representarem amb la lletra k( 4 si és trimestral, 3 si és quadrimestral, 2 si és
semestral, 12 si és mensual, etc.)
El tant per cent acordat s’anomena taxa nominal de l’operació.

Es considera que en cada període ( trimestre, quadrimestre, semestre, mes, etc..) S’aplica
un interès igual a la taxa nominal dividida pel nombre de períodes de conversió que hi ha
en un any.

UN CAPITAL C0 INVERTIT A UNA TAXA NOMINAL D’INTERÈS i AMB FREQÜÈNCIA DE
CAPITALTZACIÓ k DURANT n ANYS ES TRANSFORMA EN EL SEGÜENT:
i

C = C 0  1+ 
 k
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n.k

EXERCICIS:
1-Un capital de 500.000€ s’inverteix durant 3 anys a un 7.5% anual d’interès
compost(nominal). Els interessos s’acumulen cada trimestre. Quin és el capital final?
2-Un capital de 500.000€ s’inverteix durant 3 anys a un 7.5% anual d’interès compost
(nominal). Els interessos s’acumulen mensualment. Quin és el capital final?
3-300.000€ es van transformar en 8 anys en 609838€ per conversions quadrimestrals.
Calcula quina va ser la taxa d’interès nominal de l’operació.
4-S’ingressen 900€ en una llibreta d’estalvi al 5% anual d’interès compost durant 6 anys.
Quin capital final tindrem al final dels 6 anys si:
a)Capitalització anual.
b)Capitalització trimestral.
OBSERVACIÓ!!!!!!!! Suposem que hem invertit 1000€ al 6% anual ( nominal) durant tres
anys. Si la capitalització és anual el capital final és:
Si la capitalització és semestral el capital final és:
El capital final que s’obté col·locant 1000€ al 6% anual amb capitalització semestral durant 3
anys, no és el mateix que s’obtindria col·locant el mateix capital al 3% semestral durant el
mateix temps.
OMPLE LA SEGÜENT TAULA: Interessos que produeixen 1000€ durant un any al 6% nominal
amb diferent capitalització:

Període de capitalització

Capital al cap d’un any

Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Mensual
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Interessos en un any

Observem que els interessos augmenten a mesura que augmenta la freqüència de
capitalització.
PER TANT, SEMPRE QUE ES CAPITALITZA EN PERÍODES MÉS PETITS QUE L’ANY, LA
TAXAANUAL D’INTERÈS REAL ÉS MÉS GRAN QUE LA TEÒRICA. NATURALMENT, AQUESTA
TAXA ANUAL REAL TAMBÉ AUGMENTA A MESURA QUE AUGMENTA LA FREQÜÈNCIA DE
CAPITALITZACIÓ.
AQUESTA TAXA ANUAL REAL L’ANOMENEM:
TAXA ANUAL EQUIVALENT =TAE

k

i

1
C 0  1+  = C 0 (1+ TAE )
 k

k

i

 1+  - 1 = TAE
 k

AMB L’EXEMPLE ANTERIOR CALCULA LA TAE CORRESPONENT

Període de capitalització

TAE

Anual
Semestral
Quadrimestral
Trimestral
Mensual
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EXERCICIS:
1-Ens ofereixen un producte financer al 5% nominal convertible cada trimestre. Quina és la
TAE de l’operació?
2-Calcula la TAE de les taxes nominals següents.
A)7% amb període de conversió mensual.
B)6,3% amb període de conversió semestral.
C)7,2% amb període de conversió quadrimestral.
3-Una entitat bancària ofereix en dipositar un determinat capital, un 8% d’interès nominal
anual, amb liquidació semestral d’interessos. Una segona entitat bancària ofereix un 7.5%
nominal anual, amb liquidació mensual d’interessos. En quina entitat és més convenient
col·locar el capital?
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ANUALITATS DE CAPITALITZACIÓ
SÓN QUANTITATS IGUALS QUE S’INGRESSEN AL PRINCIPI DE CADA ANY EN UNA
ENTITAT FINANCERA PER FORMAR,JUNTAMENT AMB ELS SEUS INTERESSOS
COMPOSTOS,UN DETERMINAT CAPITAL AL CAP D’UN CERT NOMBRE D’ANYS.

Una persona de 57 anys decideix,l’1 de gener de 2012, fer-se un pla de pensió per tal de
completar la jubilació que li correspondrà quan en compleixi 65. Per aquest motiu, en
començar cada any, ingressa 600€ a l’entitat financera que li ofereix millors condicions. Quin
capital haurà acumulat en el moment de la jubilació si li garanteixen un 3% anual d’interès?
Si la persona té 57 anys, es jubilarà d’aquí a vuit. Per tant, és un pla de pensions a vuit anys.
Si efectua el primer ingrés l’1 de gener de 2012, podrà disposar del capital l’1 de gener de
l’any 2020.

Data de la imposició

Anualitat Anys que capitalitza Capital a 1-1-2020

1-1-12

600

8

600 (1.03)8

1-1-13

600

7

600 (1.03)7

1-1-14

600

6

600 (1.03)6

1-1-15

600

5

600 (1.03)5

4

600 (1.03)4

1-1-16
600
1-1-17

600

3

600 (1.03)3

1-1-18

600

2

600 (1.03)2

1-1-19

600

1

600 (1.03)
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Transcorreguts el vuit anys el capital acumulat és la suma de l’última columna.
Si traiem factor comú: 600 (1.03) queda: 600 (1.03) .(1 + 1.03 + 1.03 2 + ....... . + 1.037)

C = 600(1.03 )

(1.03 )7 .(1.03 ) - 1
1.03 - 1

És la suma de termes d’una progressió geomètrica:
EL CAPITAL QUE S’OBTÉ CAPITALITZANT UNA QUANTITAT A
(ANUALITAT) A UN INTERÈS COMPOST DURANT N ANYS ÉS:

(1+ i )n - 1
C = A(1 + i)
i

EXERCICIS:
1-Una persona inicia un pla de pensió. Cada començament d’any hi dipositarà 1000€ i
l’entitat bancària li garanteix un interès compost del 3,8%. Quin capital recuperarà quan és
jubili, si ara té 35 anys?

2-Uns pares obren una llibreta pla d’estalvi juvenil per a la seva filla de deu anys. Volen
assegurar-se que als 25 anys la filla disposi d’un capital de 18.000€. L’entitat els assegura un
4% d’interès compost anual. Quina anualitat han d’ingressar al començament de cada any.?
AMB FREQÜÈNCIA MENOR DE L’ANY:

C = A(1 + i/k)

(1+ i/k )n.k - 1
i/k
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ANUALITATS D’AMORTITZACIÓ

SÓN QUANTITATS IGUALS QUE S’ABONEN AL FINAL DE CADA ANY A UNA ENTITAT
FINANCERA PER TAL DE SALDAR UN DEUTE QUE HI TENIM PENDENT. AQUESTES
QUANTITATS, JUNTAMENT AMB ELS INTERESSOS COMPOSTOS QUE COMPORTEN, HAN
D’EIXUGAR NO SOLAMENT EL DEUTE SINÓ TAMBÉ ELS INTERESSOS COMPOSTOS QUE
L’ENTITAT FINANCERA CARREGUI.
Una persona demana un préstec de 150.000€ a un banc per acabar de pagar l’apartament
que ha comprat. El banc li concedeix el préstec al 5% d’interès a tornar en 5 anys. Quina
quantitat haurà de pagar al final de cada any per cancel·lar l’esmentat crèdit?
Deute: 150.000.( 1 + 0.05 )5 €
Sigui a l’anualitat d’amortització ( quantitat que ha de pagar al final de cada any)

anys

anualitat

nombre d’anys

valor final de l’anualitat

1

a

4

a.( 1 + 0.05 )4

2

a

3

a.( 1 + 0.05 )3

3

a

2

a.( 1 + 0.05 )2

4

a

1

a.( 1 + 0.05 )

5

a

0

a

la suma de l’última columna ha de sumar el deute: 150.000.( 1 + 0.05 )5
La suma si traiem factor comú a: a( 1 + 1.05 + 1.052 + 1.053 +.............+1.054)= :

a.

(1.05 )4 .(1.05 ) - 1
1.05 - 1
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Per tant:

(1.05 )4 .(1.05 ) - 1
a.
= 150.000.(1.05 )5
1.05 - 1

En general:

a.

(1+ i )(n -1) .(1+ i) - 1
= C.(1+ i )n
1+ i - 1

(1+ i )n - 1
a.
= C.(1+ i )n
i

a.

(1+ i/k )kn - 1
= C.(1+ i/k )k.n
i/k

AQUESTA ÚLTIMA FÓRMULA AMB FREQÜÈNCIA MENOR DE L’ANY
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EXERCICIS:
1-Un noi té un préstec de 100.000€ al 6% d’interès compost anual durant 3 anys.
Quina anualitat ha de pagar?
IMPORTANT:
QUOTA D’INTERÈS: taxa d’interès i aplicada al capital pendent.
QUOTA D’AMORTITZACIÓ: anualitat menys quota d’interès
CAPITAL AMORTITZAT: Capital ja amortitzat més última quota d’amortització.
CAPITAL PENDENT: Valor del préstec menys capital amortitzat.
Un empresari té un préstec de 2.500.000€ al 8% anual durant 5 anys:
Deute 2.500.000€
Tipus d’interès:0.08 anual
Temps 5 anys
Anualitat 626141€ . Comprova-ho.

Temps

Anualitat

Quota interès

Quota

Capital

amortització

amortitzat

0

Capital
pendent

2.500.000

1

626.141

200.000

426.141

426.141

2.073.859

2

626.141

165.909

460.232

886.373

1.613.627

3

626.141

129.040

497.051

1.383.924

1.116.576

4

626.141

89.326

536.815

1.920.239

579.761

5

626.141

46.380

597.761

2.500.000
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PROBLEMES D’AMPLIACIÓ:
1- Calculeu l’interès semestral que equival a un interès anual del 12%( per comptes
d’abonar-me els interessos una vegada l’any, me’ls abonen cada sis mesos).
2-He obert un compte corrent en un banc i he oblidat quin interès anual m’han dit que em
donarien . Recordo, però , que m’han comentat que un capital qualsevol C ingressat al banc
a aquell interès , al cap de dotze anys s’hauria duplicat.
A) Quin interès compost anual em paguen?
B) Quin seria l’interès mensual equivalent?
C) A partir de demà, dia 18 de juny de 2012, penso ingressar 100€ cada mes a l’interès
mensual anterior. Quant tindré el dia 18 de juny de 2013 abans de fer l’ingrés corresponent
a aquell dia?
3-Una caixa d’estalvis ens ofereix un interès del 2,4% anual (nominal), però pagat
mensualment. O sigui, cada mes ens dóna un 0,2 % del capital dipositat. Quina és la taxa
anual equivalent (TAE) d’aquesta operació?
4- Una noia té un préstec de 100.000€ al 7% d’interès compost anual durant 6 anys. Quina
anualitat ha de pagar?
5-Quin és l’interès trimestral equivalent a un 5,60% anual?
6- Tenim un compte d’estalvi al 5,75% d’interès anual. Fins ara el banc ens abonava els
interessos a final d’any, però ara nosaltres voldríem que ens abonés els interessos
trimestralment. Quin interès trimestral equivalent ens haurà de pagar el banc?
Expliqueu detalladament el vostre plantejament.
7-Una persona va obrir un compte d’estalvi el dia 1 de gener de 2007 a l’interès (compost)
del 0,3% mensual. Va fer una imposició inicial de 120€ . Des de llavors va anar ingressant
120€ en aquest compte el dia 1 de cada més. El dia 1 de gener de 2009 ja no va ingressar els
120€, sinó que va treure tot el capital que tenia al compte. Amb el que va treure i un préstec
que li va concedir el mateix banc aquell mateix dia , es va comprar un cotxe de 9.000€.
L’import del préstec va ser justament la quantitat que li mancava per arribar al preu del
cotxe. El préstec era a l’0,6% mensual i s’havia de tornar en 18 mensualitats del mateix
import, la primera de les quals s’havia de pagar l’1 de febrer de 2009. Calculeu l’import de
les mensualitats.
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8- En un banc ofereixen dues possibilitats als seus clients per cobrar els interessos . La
primera consisteix en un 2,25% anual ( nominal) que s’ingressa mensualment ( això vol dir
que el banc ingressa cada mes al compte del client la dotzena part dels interessos que li
hauria de pagar a final d’any, a un 2,25% anual). L’altra possibilitat és un 2,4% ( nominal)
abonat trimestralment ( cada trimestre el banc ingressa la quarta part dels interessos que
hauria de pagar a final d’any, a un 2,4% anual). Quina de les dues opcions té TAE més alta?(
Dit d’una altra manera, quina de les dues opcions és més avantatjosa per al client?).
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9-Tenim un compte d’estalvi al 5,75% d’interès anual ( nominal). Fins ara el banc ens
abonava els interessos a final d’any, però ara nosaltres voldríem que ens abonés els
interessos trimestralment. Quin interès trimestral equivalent ens haurà de pagar el banc?
Expliqueu detalladament el vostre plantejament.
10-No recordo quant temps fa que vaig posar 10.000 € al banc a un interès compost anual
que ara tampoc no puc recordar. Aquest matí he anat al banc i m’han dit que si ara retirés
els diners em donaries 13.310 €, però que si espero 2 anys me’n donaran 16.105,10.
Calculeu l’interès anual que em paga el banc i els anys que fa que hi tinc els diners.
Digueu també quin interès mensual equivalent m’hauria de pagar el banc a partir d’ara si els
demano que m’abonin els interessos cada mes.
11-Una persona decideix l’1 de gener de 2012, amb 55 anys d’edat, fer-se un pla de pensió
per poder completar la jubilació que li correspondrà quan faci els 65 anys. Al començament
de cada any diposita un capital de 1000€ i l’entitat financera li garanteix un interès compost
anual del 6%. Quin capital recuperarà l’1 de gener del 2022 després d’haver fet l’última
imposició l’any anterior?
12-Teniu cert capital en un compte bancari en el qual cada quatre mesos us abonen uns
interessos d’un 2% d’aquest capital. Quina és la TAE d’aquest compte bancari?
13-Una persona vol comprar un cotxe que val 25.000€. Paga 7.500€ al comtat i finança la
resta a quatre anys i a un interès compost del 8% de TAE.
A)Si paga en quotes anuals, la primera al cap d’un any d’haver pagat els 7.500€, quant ha de
pagar cada any?
B)Quina és la taxa mensual equivalent a un TAE del 8%?
C)Si paga en quotes mensuals, quant ha de pagar cada mes?
14- Raoneu quin dels dos procediments financers següents és més favorable per a l’inversor
i calculeu quina diferència hi ha entre els capitals acumulats.
A) Ingressar 30.000€ a un interès simple del 8% anual durant 10 anys.
B) Ingressar 30.000€ a un interès compost de 7% anual durant 10 anys, amb acumulació
d’interessos cada any.
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TEMA 4
POLINOMIS
Un polinomi en x és tota expressió que pot reduir-se de la forma:
P(x)= anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + an-3xn-3 + ........ + a1x + a0
On ai són números reals i n és un número natural.
Cada sumand ak·xk és un monomi.
Als números reals an, an-1, .... a1, a0 se’ls anomena coeficients i a a0 se’l anomena terme
independent.
A la x se l’anomena variable o indeterminada.
El major exponent de la x és el grau del polinomi, en aquest cas és n.
Exemple 1:
Donat el polinomi: P(x) = 2x3 + 3x2 – 1
La variable és x.
Els monomis són: 2x3, 3x2 , -1
Els coeficients són: 2, 3, 0 i -1
El terme independent és: -1
El grau és: 3
Exemple 2:
El polinomi P(x)= 4x + 2x3 + 2x – 3x3 + 4x2 +2 no està expressat en forma reduïda.
Si el reduïm queda: P(x)= -x3 + 3x2 + 6x +2
Per a reduir-lo sumem els monomis del mateix grau, és a dir es redueixen els termes
semblants.
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Valor numèric d’un polinomi
El valor numèric d’un polinomi P(x) per x=a ( a número real) és el número que resulta al
substituir la x per a:
P(x)= anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + an-3xn-3 + ........ + a1x + a0
P(a)= anan + an-1an-1 + an-2an-2 + an-3an-3 + ........ + a1a + a0
Substituïm la x per a i fem operacions.
Exemple:
Sigui P(x)= 2x3 + 3x2 -1
P(1)= 2· 13 + 3·12 – 1 = 4
Suma i resta de polinomis
Sumar dos polinomis P(x) + Q(x) és trobar un altre polinomi que resulta de sumar els
monomis del mateix grau de cadascun dels polinomis que intervenen a la suma.
Exemple:
Sigui P(x) = 2x3 + 3x2 -1 i Q(x) = 2x3 + 3x -8
P(x) + Q(x) = 4x3 + 3x2 + 3x -9
El polinomi oposat del polinomi:
P(x)= anxn + an-1xn-1 + an-2xn-2 + an-3xn-3 + ........ + a1x + a0
és el polinomi:
-P(x)= -anxn - an-1xn-1 - an-2xn-2 - an-3xn-3 - ........ - a1x - a0
Atenció:
No és el mateix –P(x) que P(-x)
Restar dos polinomis P(x) – Q(x) és sumar al primer polinomi l’oposat del segon polinomi.
Exemple:
Sigui P(x) = 2x3 + 3x2 -1 i Q(x) = 2x3 + 3x -8
P(x) - Q(x) = (2x3 + 3x2 -1) – (2x3 + 3x - 8) = 2x3 + 3x2 – 1 - 2x3 - 3x + 8 = x2 -3x +7
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El grau del polinomi resultat de la suma o bé la resta de polinomis és més petit o igual que el
major grau dels graus dels polinomis que intervenen en l’operació.
Producte de polinomis
El producte de dos polinomis P(x) · Q(x) és un altre polinomi resultat de multiplicar cada
monomi d’un dels polinomis per cada monomi de l’altre polinomi i després reduir-ho tot.
Sigui P(x) = 2x3 + 3x2 -1 i Q(x) = 2x3 + 3x -8
P(x)·Q(x) = (2x3 + 3x2 -1)·( 2x3 + 3x -8 ) = 4x6 + 6x4 – 16x3 + 6x5 + 9x3 – 24x2 -2x3 – 3x + 8 = 4x6 +
6x5 + 6x4 -9x3 -3x + 8
El grau del polinomi que resulta de multiplicar dos polinomis és igual a la suma dels graus
dels dos polinomis que multipliquem.
Divisió de polinomis
Donats dos polinomis qualssevol D(x) i d(x) sempre es poden trobar dos polinomis Q(x) i R(x)
de manera que es verifiqui la igualtat.
D(x) = d(x)·Q(x) + R(x)

on el grau R(x) < grau d(x)

D(x) dividend
d(x) divisor
Q(x) quocient
R(x) residu
Mètode per trobar Q(x) i R(x)
1) Ordenem el polinomi D(x) en sentit decreixent respecte el grau, si faltés algun
monomi posaríem un 0 al seu lloc. Ordenem també el polinomi d(x) en sentit
decreixent respecte el grau, no importarà que falti algun terme.
2) Es divideix el monomi de major grau del polinomi D(x) entre el de major grau del
polinomi d(x) i aquest és el primer monomi Q’(x) ( el que ens dóna el grau del
quocient) del polinomi Q(x)
3) Multipliquem Q’(x) per d(x) i el resultat el restem a D(x) i així obtenim el primer
residu parcial R’(x). Si R’(x) té un grau menor que d(x) aleshores la divisió està
acabada Q’(x) = Q(x) i R’(x) = R(x).
4) Si R’(x) té un grau major o igual que d(x) dividim R’(x) entre d(x) repetint el procés
anterior fins a obtenir que el residu parcial tingui un grau més petit que d(x).
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Exemple: Sigui D(x)=2x3+3x2-5x+4
2x3
-2x3

+3x2
+4x2
+7x2
-7x2

d(x)=x2-2x+3
x2-2x+3
2x +7

-5x +4
-6x
-11x +4
+14x -21
+3x -17

Grau Q(x) = grau D(x) - grau d(x)

i grau R(x) < grau d(x)

Divisió per la regla de Ruffini
Només quan el divisor és (x-a)
Quan d(x) = x-a on a és un número real grau d(x) = 1
D(x) = (x-a) · Q(x) + R(x)
Grau Q(x) = grau D(x) – grau d(x) = n-1
Grau R(x) < grau d(x) = 1 aleshores grau R(x) = 0 per tant R(x) és un número real.
Exemple:
Sigui D(x) = x3 + 4x2 – 7x +10 ordenat en sentit decreixent
Grau D(x) = 3
1

2

4
-7
2
12
1
6
5
Coeficients quocient Q(x)

10 coeficients D(x)
10
20 = R

Quocient Q(x) = x2+6x+5
Es verifica que: D(x) = (x-a)·Q(x) + R
Teorema del residu:
Si en una divisió per Ruffini entre x-a calculem el valor numèric del dividend per x=a obtenim
el valor del residu de la divisió.
D(x) = (x-a)·Q(x) + R que per x=a ens queda:
D(a) = (a-a)·Q(a) +R
D(a) = 0·Q(a) + R

;

D(a) = 0 + R ;

D(a) = R
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Divisors d’un polinomi:
Quan una divisió de D(x) entre d(x) és exacte, R=0, aleshores d(x) és un divisor de D(x).
D(x) = d(x) · Q(x) + 0
Arrels d’un polinomi:
Un número a és una arrel d’un polinomi P(x) si P(a) = 0 és a dir quan el valor numèric de P(x)
per x=a és 0.
És a dir les arrels del polinomi són les solucions de l’equació P(x) = 0
Per tant en aquest cas x-a és un divisor de P(x) ja què:
P(x) = (x-a) · Q(x) + R
P(a) = (a-a)·Q(a) + R = R = 0 i per tant
P(x) = (x-a)·Q(x)
Trobar arrels d’un polinomi serveix per trobar divisors del polinomi P(x)
Factorització de polinomis:
Factoritzar un polinomi vol dir expressar-lo com a producte de polinomis primers.
Són polinomis primers:
-Els polinomis de primer grau llevat de factors numèrics.
-Els polinomis de grau superior a 1 que no tinguin arrels.
x-3 és primer
3x-21 no és primer però si que ho és x-7 i 3·(x-7) = 3x – 21
x2 + 4 és primer ja que no té arrels.
Mètode per descompondre un polinomi:
1- Traiem factor comú si és possible
2- Descomponem el polinomi que queda:
-

Mirem si és un producte notable

-

Si és un polinomi de segon grau trobem les seves arrels

-

Si no és cap cas dels anteriors fem la divisió per Ruffini per x-a on a es
troba entre els divisors del terme independent.
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mcd i mcm de polinomis:
Descomponem els polinomis en factors primers i fem el mateix que faríem si fossin
números.
Fraccions algebraiques:
Són de la forma:
Simplificació de fraccions algebraiques:
Es fa el mateix que amb les fraccions numèriques.

Operacions amb fraccions ( suma, resta, producte i quocient):
Es fa el mateix que amb les fraccions numèriques. El resultat de les operacions cal que es
simplifiqui.

EXERCICIS:
1- Donats els polinomis:
A(x) = 2x3 – 3x2 +2 B(x) = -3x3 – 4x2 + 2
D(x) = x3 -2x2
Calculeu:
a) A(x) – B(x) + C(x)
b) A(x) – [B(x) + C(x)]
c) A(x) + B(x) + C(x) + D(x)
d) A(x) – 2B(x) + 3C(x)
e) A(x) – 2[B(x) + C(x)]
f) x·A(x) – D(x)
g) x2·A(x) + C(x) – 2x·D(x)

C(x) = 5x2 + 7

2- Calcula el valor numèric dels polinomis de l’exercici 1 per a.
a) x= -1
b) x=1
c) x=-2
d) x=2
e) x=1/2
f) x=1/3
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3- Donats els polinomis de l’exercici 1 calculeu:
a) A(x)·[C(x) + D(x)]
b) A(x)·C(x) + A(x)·D(x)
c) A(x)·C(x) – B(x)
4- Calcula els productes notables següents:
a) (x+1)2=
b) (x+2)2=
c) (x2-2)2=
d) (x3-2x2)2=
e) (2x2+3x)2=
f) (-3x-1)2=
g) (-4x-3)2=
5- Escriu els polinomis següents com a productes notables:
a) x2 + 4x +4
b) x2 + 2x +1
c) x6 – 6x3 +9
d) 4x2 + 2x +
e) x4 + 2x2 + 1
f) x2 - 8x + 16
g) 4x2 – 4x + 1
h) x2 - 2x + 1
i) x2 - 2x - 1
6- Escriu com a producte de dos factors:
a) 9x2 – 4
b) x2 – 4
c) x2 – 1
d) x2 -9
e) 4x2 – 4
f) x2 + 2
7- Calcula:
a) (x + 1)3=
b) (x – 1)3=
c) (2x + 1)3=
d) (2x + 3)3=
e) (x + 1)4=
f) (x – 1)4=
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8- Què pots dir del grau d’un polinomi que resulta de la suma d’un polinomi de grau 3 i
un de grau 4. Posa un exemple.
9- Què pots dir del grau de la suma de dos polinomis de diferent grau.
10- Què pots dir del grau de la suma de dos polinomis de grau 4.
11- Què pots dir del grau de la suma de dos polinomis del mateix grau.
12- Què pots dir del grau del polinomi que resulta de la suma de dos polinomis de graus
m i n.
13- Què pots dir del grau del polinomi que resulta del producte d’un polinomi de grau 3 i
un de grau 5. Posa un exemple.
14- Creus que sempre que multipliquis un polinomi de grau 3 per un de grau 5 obtindràs
un polinomi de grau 8. Per què?
15- Què pots dir del grau del polinomi que resulta de multiplicar un polinomi de grau m
per un de grau n.
16- Expressa com a producte de factors els polinomis següents, primer has de treure
factor comú.
a) 2x2 – 18
b) x3 – 2x2 + x
c) x2 – x
d) x3 – x
e) x4 – x2
f) x3 – 6x2 + 9
17- Calcula les divisions següents:
a) (4x3 + 4x2 – 29x + 21 ) : (2x – 3)
b) (4x4 -9x2 + 6x - 1 ) : ( 2x2 – 3x – 1)
c) ( -6x2 + 28x2 – 40x + 25 ) : ( 3x2 – 5x +4)
d) (5x4 – 2x2 + 3x ) : ( 2x2 – 3x – 2)
e) ( -x5 - 3x2 – x + 1 ) : ( x2 + 2x + 1)
f) ( 7x4 + 2x3 – 10x2 -5) : ( x3 + 1)
18- Què pots dir del grau del quocient de la divisió d’un polinomi de grau 7 per un de
grau 3.
19- Què pots dir del grau del polinomi residu que resulta de dividir un polinomi de grau 7
per un de grau 3.
20-Pot ser 5 el grau del residu de la divisió d’un polinomi de grau 7 per un de grau 5?
21-Aplica la regla de Ruffini per calcular el quocient i el residu de les divisions de
polinomis següents:
a) (x3 – 3x2 + 2x + 4) : (x + 1)
b) (x3 + 3x2 - 6x – 8) : (x-2)
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c)
d)
e)
f)

(2x4 + x3 – 5x – 3) : (x-2)
(x4 + x2 + x + 1) : (x+1)
(x5 – 32) : (x-2)
(2x4 + 3x3 + 5x2 – 3x – 7) : (x+1)

22- Donat el polinomi A(x) = 2x3 – 5x2 – x - 6
a) Divideix A(x) entre (x-3)
b) Escriu indicada la proba de la divisió
c) Calcula el valor numèric de A(x) per x=1, x=2 i x=3 de dues maneres diferents:
-

Substituint al polinomi A(x)

-

Substituint la x al segon membre de la divisió que has fet.

23- Descompon els polinomis següents:
a)
b)
c)
d)
e)

x2-5x+6
3x2-15x+18
2x2-10x+12
8x2+2x-1
x2+x+3

24- Descompon els polinomis següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)

x2-6x-16
x2-3x+2
2x2+10x+8
10x2-3x-1
2x2+4x+7
x2+1
x2-5x+14
x3-14x+49x
x3-x
x2-10x+25
x4-2x2
x4-4x2
x2-25
x2-9x
x3-2x-3
x2+5x+10
4x2-8x+3
4x2-36
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s)
t)
u)
v)
w)
x)
y)
z)

x3+3x2+4x
9x4+12x3+4x2
2x2+4x-30
3x2+2x+1
4x2-4x+1
2x3-3x+1
6x2-5x+1
x3-3x2-6x+8

25- Descompon els polinomis següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

-2x3+2x2+18x-18
x3-6x2+11x-6
3x3-x2-7x+5
–x3+25x
x3-8
x2-4
x4-13x2+36
x4-2x3-13x2+14x+24
x4+x2-2
x4-1

26- Simplifica:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
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i)
j)
k)
l)
m)
n)
27- Calcula i simplifica:
a)

+

b)
c)

-

d)

-

e)

+

f)
g)

-

-

+

-

+

28- Calcula i simplifica:
a)
b)

·
:
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Exercicis extrets de la pàgina web toomates:
http://www.toomates.net/
1. Simplifica la següent fracció algebraica:
x3  2 x 2  x  2
x3  3x 2  x  3
2. Simplifica les següents fraccions algebraiques:
x2  1
a)
x 1
x3  x 2  3x  3
b)
x2 1
3x 2  6 x  9
c)
2x  6
2 x 2  2 x  12
d) 3
x  2 x 2  16 x  24
3. Simplifica:

2 x2  7 x  3
x2  x  6
4. Simplifica:
( x  6) 2
a) 2
x  5x  6
x4 1
b) 3
x  x2  x  1
x5  x3
c)
x7  x4
5. Determina per a quin valor o per a quins valors de m es pot simplificar:

x3  5 x 2  mx  3
x2  2x  3
6. Redueix a comú denominador les següents fraccions algebraiques:
a)

3x
,
x2

x 1
x
i
2
x 4
x2

;

b)

x 1
,
x4

7x
2x 1
i
x  16
x4
2
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7. Realitza la següent suma:
2x  6
x5
 2

2
x  3x x  4 x  3

8. Efectua i simplifica:
x 1
2


2
x 1 x 1
1
1 x
2
b)
 2


x x  2x x 1

a)

9. Calcula i simplifica:

a)

2( x  3)
3


x  2x  3 x  3

b)

x
1
x2
  2

x 1 x x  x

2

10. Calcula i simplifica:
2
1
1
a) 2



x 1 x  1 x 1

b)

2x  6 2x2  4x  6


x
x2  x

c)

x2
3
 2

x 1 x 1

d)

1 1 t
2
 2


t t  2t t  2
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Multiplicació i divisió de fraccions algebraiques:
11. Calcula el següent producte:

x
x2  1
 3

3x  3 x  2 x 2

12. Calcula el següent quocient:

2x x2  x
:

x 1 x  5
13. Efectua i simplifica:

x x2  2x2
:

x  1 x2 1
x 2  1 3x  1
b)


x  2 x2  3
x2  x  1 x
c)
: 2

x 1
x 1
a)

14. Calcula:

(2n  1)(n  2)
n2

n3
(2  n)(n  3)

15. Opera i simplifica:
1
1
a) 2
:
x 8 2  x
b) (5 x  10) :

x2
x 3
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16. Opera i simplifica:

x  2 x2  3

x 2  1 3x  1
2x
x3
b)
: 5
x 1 x 1
a)
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TEMA 5
EQUACIONS, INEQUACIONS I SISTEMES
Eines de càlcul algebraic ( equacions inequacions i sistemes)
Equacions de segon grau:
Incompletes:
a) ax2 + c = 0 hem d’aïllar x2
Exemple:
2x2 -8 = 0 ; x2 = 4; x1=2 i x2=-2
b) ax2 + bx = 0 hem de treure factor comú x
Exemple:
2x2 + 4x = 0 ; x(2x + 4 ) = 0 ; x1 = 0 i x2 = -2
Completes:
ax2 + bx + c = 0
Utilitzarem la fórmula següent:

Exemple:
x2 + x -2 = 0
x1=2 i x2 = -1

Equacions biquadrades:
ax4 + bx2 +c = 0
Són equacions de quart grau sense termes de grau imparell.
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Per resoldre-les farem el canvi x2=y, per tant x4=y2. Ens quedarà una equació de segon grau
amb la incògnita y.
Exemple:
x4 -13x2 +36 = 0; fem el canvi x2 = y i per tant tenim: y2 -13y +36 = 0
y1=9 i y2 = 4 i per tant:
x1=3; x2=-3; x3=2 i x4=-2
Equacions amb radicals:
És quan ens trobem que les x estan sota l’arrel quadrada.
En cas que només hi hagi una arrel la aïllem en un dels dos membres de l’equació i després
elevem els dos membres al quadrat.
En que cas que hi hagi dues arrels les distribuïm una a cada membre de l’equació i després
elevem els dos membres al quadrat.
En cas que hi hagi més de dues es pensarà l’estratègia a seguir.
En la solució podem tenir solucions falses per tant cal comprovar-les totes.
Exemple:
;
Les solucions serien: x1 = 1 i x2 = 3 anem a fer la comprovació substituint aquests valors a
l’equació inicial:
x1= 1

per tant la solució és bona.

x1= 3

per tant la solució és bona.

Equacions amb la x al denominador:
Es segueix el mateix procediment que en les equacions amb denominadors numèrics és a
dir reducció a comú denominador i després treure els denominadors.
En aquest procés poden aparèixer solucions falses per tant haurem de comprovar totes les
solucions.
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Exemple:
+

=
+

=

12(x-2) + 12(x-1) = 7(x-1)·(x-2) i ho resoleu com qualsevol altra equació.
Solució: 10/7 i 5 que si les comproves veuràs que totes dues són correctes.
Equacions exponencials:
Són aquelles en què la incògnita es troba en l’exponent.
Exemples:
a)

escriurem

com una potència de base 2.

aleshores 1-x2 = -3 i és resol aquesta equació de segon grau.
b)

com que no podem escriure el 2 com una potència de base tres haurem
d’aplicar logaritmes.
; (1-x2)·ln3 = ln2 ;

1-x2 =

que amb l’ajut de la calculadora

pots calcular-ho i resoldre posteriorment l’equació.
c) 2x + 2x+1 = 12 en aquests casos fem el canvi de variable: 2x = y
2x + 2x· 21 = 12 ; y + 2y = 12 aleshores 3y = 12 i per tant y = 4 el valor de x
l’obtindrem resolent la següent equació exponencial senzilla: 2 x = 4 ; 2x = 22 i per
tant x= 2
Equacions logarítmiques:
Són aquelles en les quals la incògnita es troba en una expressió afectada per un logaritme.
Es resolen tenint en compte les propietats dels logaritmes. Cal comprovar les solucions
sobre l’equació inicials tenint en compte que només existeix el logaritme de números
positius.
Exemple:
log(6x-1) – log(x+4) = logx
log

= logx

;

=x

;

6x-1 = x·(x+4)

; 6x-1 = x2 + 4x

i a partir d’aquí es resol l’equació de segon grau comprovant posteriorment les solucions
obtingudes.
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Sistemes d’equacions:
-Una solució d’una equació amb diverses incògnites és un conjunt de valors
( un per cada incògnita) que fan certa la igualtat.
-Les equacions amb més d’una incògnita normalment tenen infinites solucions.
-Un sistema d’equacions és un conjunt d’equacions de les quals pretenem trobar les seva
solució comuna ( o les seves solucions comunes).
-Per resoldre un sistema d’equacions utilitzarem les regles generals de l’àlgebra i les
propietats dels logaritmes i les exponencials a més dels mètodes coneguts de resolució de
sistemes( reducció, substitució i igualació) segons les conveniències de cada cas.
Exemple:
;

;

A partir d’aquí resolem el sistema pel mètode de substitució i obtenim les parelles de
solucions: x1 = 40 i y1 = 25 o x2=25 i y2=40
Inequacions amb una incògnita:
-Una inequació és una desigualtat entre expressions algebraiques.
-Solució d’una inequació és un valor de x amb els qual es compleix la desigualtat.
-Solució d’un sistema d’inequacions és una solució comuna a totes les inequacions que
formen el sistema.
-Resoldre una inequació o un sistema d’inequacions consisteix a trobar-ne totes les
solucions. Habitualment en tenen infinites que s’agrupen en intervals de R.
Inequacions lineals amb una incògnita:
Per resoldre una inequació lineal amb una incògnita, es procedeix de forma similar a les
equacions, però tenint en compte les desigualtats. Les seves solucions són tots els punts
d’un interval infinit.
Exemple:
a) 2x-8 < 6 ; 2x < 14 ; x < 7 per tant la solució és: (-∞, 7)
b) 2x-3 ≥ 5x – 18 ; 2x – 5x ≥ -18 +3 ; -3x ≥ -15 ; 3x ≤ 15 ; x ≤ 5
per tant la solució és: (-∞,5]
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Sistemes d’inequacions lineal amb una incògnita:
Exemple:

–

a) Per tant les solucions comunes a totes dues inequacions són: (-∞,5]
Inequacions quadràtiques:
Les solucions de les inequacions ax2 + bx + c < 0 o bé ax2 + bx + c ≤ 0 i de les
inequacions ax2 + bx + c > 0 o bé ax2 + bx + c ≥ 0 depenen de la posició de la paràbola y
= ax2 + bx + c respecte de l’eix X i que el signe sigui < , ≤, > o ≥
Exemple: x2 – 5x + 4 > 0

A la vista de la representació gràfica de la paràbola veiem que els valors positius són (-∞, 1)
U ( 4, +∞)

EXERCICIS:
1- Resol les següents equacions de segon grau incompletes:
a) x 2  8x  105
b) x2 = 25
c) x2 = - 9
d) 5x2 = 75
e) 8x2 = 32
f) x2 – 64 = 0
1
g) x2 =
16
h) - 3x2 = - 147
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3 2 25
=0
x 2
4
j) 5x2 + 3x = 0

i)

k) 4x2 – 8x = 0
l) - 2x2 + 10x = 0
m) - 7x2 - 7x = 0
n) 4x2 = 16x
6
4
o) - x2 = 5
3

2- Resol les equacions de segon grau següents:
a) x 2  5x  4  0
b) x 2  x  6  0
c) x 2  9 x  20  0
d) x 2  6 x  9  0
e) x 2  12 x  36  0
f)

x 2  2x  5  0

g) x 2  5  6 x
h)

( x  3)( x  2)  0

i)

x 2  1  4x  3

j)

x( x  1)  11  x  3

k) ( x  1)( x  3)  2 x 2  9
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3- Resol les següents equacions biquadrades:
a) x4  x2  6  0
b) x4  3x2  2  0
c) x4  11x2  18  0
d) 3x4  12 x2  9  0
e) 2 x4  12 x2  16  0
f)  x4  4 x2  45  0
g) x4  3x2  2  0
h) 3x4  x2  2  0
i) x4  10 x2 -25
j) 2 x4  6  8x2
k) 2 x4  4 x2  2  0
4- Resol les equacions amb radicals següents:
b) 2 x  3  5  0
c) 3  5x  2  7

x
6 5 2
2
1
e) 2  3x   8
2
f) 2  3x  5  0
g) 3 4 x  5  12
d)

h) 4  2

x
5
3
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a)

2x  3  5  0

5- Resol aquestes equacions:
a) x3  x2  4x  4  0
b) x4  3x3  3x2 11x  6  0
c) x(x+1)=2
d) x( x2  3x)  4( x  3)
e) x2 ( x  4)  5x

6- Resol aquestes equacions:

a)

x 4  4 x3  3x 2
 x 1
10 x  24

x3  2 x 2  6 x  12
b)
 x
x2
60
c) x( x 2  5 x  13)  77 
x
60  47 x
d) x  12 
x2
7- Resol les següents equacions exponencials:
a) 2 x  16
b) 8 x  512
c) 5 x 2  125
d) 2 x  2 x 1  2 x 1  64
e) 7 3 x  2  7 x 1
f)

5 x 1  5 x  2  5 x 

151
25

g) 3 x  3 9
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h) 9  3 x1  243
i)

2 x  2 x1  8

j)

52 x  5 x  12  0

k)

2 x  21x  3

l)

81 x  2 3 x 1 

17
16

m) 2 2 x  5  2 x  4  0
n) 9 x  3 x  6  0
o) 712 x  50  7 x  7  0

8- Resol les següents equacions logarítmiques:
a) 2 log x  log( x 16)  2
3

b) log 2 x 2  log 2  x    2
4


c) 21  log( 2 x  3)  4 log 5x  3
d) ln 2  ln(11  x 2 )  2 ln(5  x)
e) 2 log x  3  log
f)

x
10

log 2  log(11  x 2 )
2
log( 5  x)

9- Resol aquestes equacions logarítmiques:
a) log(6x-1) - log(x+4) = logx
b) log(x+6) +log(x-6) = 1
c) 2log(x+2) -log(5x+6) = 0
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d) (x-1)log2 + log8 = log4
e) Log(x-1) + logx = log10
f) lnx = ln3+2ln4-ln2
g) log39-log3x = 2
h) 5log24 + log28 =log2x
i)

log(x+1) + log5 = log(x-3)

j) log4 – 2log5 + log(x+1) - log8 = 1
k) logx3 – log
l)

= log2x

3log(x-1) – log(x2 – 1) = -log3

10- Resol les següents equacions exponencials:
a) 2 x  11
b) 5 x1  21
c) e 4 x3  123.6
d) 34 x  311x3  872
11- Resol els següents sistemes per substitució
a)

c)

x y 1



2
2
x  y  265

b)

x y  7 

x 2  y  9

d)

x 2  y 2  225

x  y  21 

x y  0



2 x 2  y 2  9

12- Resol els següents sistemes (per igualació):

y  x 2  4 x  2
a)

y  x2


y   x 2  6
b)

y  2 x  3
67

c)

y  6 x 2  x  3

y  5 x  3 

d)

y  x 2  5x

y  6


e)

y  2 x 2  4 x  1


2

y  x  x 1


f)

y  x 2  5 x  6


2
y  x  x3 


.

y  x 2  3 x  4

g)

2
y  x  4 


y  2 x 2  4

h)

2
y  2x  8


13- Resol aquests altres sistemes:
log x  log y  2
a) 
 x  y  15
2 log y  3 log x  1
b) 
log x  log y  3

 x 2  y 2  11
c) 
log x  log y  1
14- Resol les següents inequacions:
a) 2  3x 11
b) 5  2 x  9

c)

x 3 x  2

1
2
3

d)

x  2 x 1

 x 3
2
3

e) 4  2(5  x)  3(2 x  3)
f)

x  22  7  x 2  3x  1
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g) 2(3x  5)  7  6 x  3(5  3x)  4
h) 5( x  2)  3(3x  6)
i)

x3
0
2

j)

5  2x
0
2x  1

k)

3x  7
0
4  3x

l)

3x  2
0
x5

m)

43x  1
32x  1
 1  5x 
3
5

n)

1  2x 3x  5

1x
4
2

15- Resol els sistemes d’inequacions següents:
a)

x  7  3x  1

x  1  2x  4

b)

2x  1  6  x  7 

5x  3  1  6x  1

c)

d)

2x  1  x  4



3x  2  2x  2
3x  1  2  2x  31  x 

5x  2  8
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16- Resols les següents inequacions quadràtiques:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

x2  x  6  0
x 2  3x  4  0
x2  2 x  1  4
x2  x  2
 x2  10 x  24  0
 x2  7 x  12  0

Alguns d’aquests exercicis s’han extret de la pàgina web: http://www.toomates.net/
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TEMA 6
FUNCIONS ELEMENTALS

x:= metres
y = metres
Suposem que ens volem desplaçar del punt A al B però només podem desplaçar-nos en
vertical i en horitzontal. Per anar de A a B ens movem un metre a la dreta i pugem 2 m.
+
__
__
__
-

+

-

Ara anirem d’un punt qualsevol de la recta a un altre punt, seguint trajectòries horitzontals i
verticals.
a) Si des de A ens movem dos metres a l’esquerra quants metres baixem?.
b) Si des de C baixem 3 m, quants m ens desplacem cap a l’esquerra?
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c) Omple la següent taula:
x ( distància a l’origen en horitzontal)

Y ( distància a l’origen en vertical)

-3
-2
-1
0
1
2
3

d) Troba la fórmula que relaciona les x amb les y.
Exercici 1:
Sabent que el pendent d’una recta és la variació de y per unitat de x.
a) Troba els pendents de les rectes següents:

b) Escriu l’equació de cada recta.
Totes les funcions de la forma y  ax s’anomenen funcions de proporcionalitat o funcions
lineals.
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Exercici 2:
Dibuixa el gràfic de les funcions de proporcionalitat següents:
y  2x

;

y

3
x
2

;

yx

;

y  3x

Exercici 3:
Amb les dades següents escriu la fórmula de la funció lineal corresponent.
a)
b)
c)
d)
e)

Passa per (2.3)
La imatge de 3 val -1
Té pendent 3
És la bisectriu del primer quadrant.
Té pendent 0.

Exercici 4:
a) Què tenen en comú les gràfiques de les funcions lineals?
b) Què les diferencia?
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x:= metres y = metres
Suposem que ens volem desplaçar del punt A al B però només podem desplaçar-nos en
vertical i en horitzontal. Per anar de A a B ens movem 3 metres a la dreta i pugem 3 metres.
+
__
__
__
-

+

-

Ara anirem d’un punt qualsevol de la recta a un altre punt, seguint trajectòries horitzontals i
verticals.
a) Si des de A ens movem dos metres a l’esquerra quants metres baixem?.
b) Si des de C baixem 1 m, quants m ens desplacem cap a l’esquerra?
c) Omple la següent taula i troba la fórmula que relaciona les x amb les y.

x ( distància a l’origen en horitzontal)

Y ( distància a l’origen en vertical)

-3
-2
-1
0
1
2
3
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Exercici 5:
Sabent que el pendent d’una recta és la variació de y per unitat de x i que l’ordenada a
l’origen és el punt de tall amb l’eix OY.
a) Troba els pendents i les ordenades a l’origen de les rectes següents:

b) Escriu l’equació de cada recta.
Les funcions de la forma y  ax  b s’anomenen funcions afins.
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Exercici 6:
Dibuixa el gràfic de les funcions afins següents:
y  2x  3

;

y  2x  1

y  x4

;

;

Exercici 7:
Amb les dades següents escriu la fórmula de la funció afí corresponent.

a)
b)
c)
d)

Passa per (-2,0) i (0,3)
Té pendent -1 i passa per (2,3)
Passa per (-2,4) i té ordenada a l’origen -3
Passa per (-2,5) i té pendent 0
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1
y   x2
2

Exercici 8:
Hi ha moltes situacions de la vida quotidiana en que dues magnituds es relacionen per una
funció de proporcionalitat o una funció afí. Aquí en tens unes quantes. Intenta trobar la
fórmula que relaciona les dues magnituds.
a) Un pintor aplica la tarifa següent: 9€ per desplaçament i 18€ per hora treballada.
Relaciona el preu que cobra el pintor i les hores treballades.
b) Pel lloguer d’un cotxe cobren 90€ diaris més 0,10€ per km recorregut. Relaciona el
preu a pagar en un dia i els km recorreguts en aquest dia.
c) Per pagar la moto, en Marc estalvia cada setmana el 15% del que guanya. Relaciona
els diners que estalvia amb els diners que guanya.
d) Un cotxe gasta 6l de benzina per cada 100km. Relaciona els km recorreguts amb la
benzina gastada.
INTERPOLACIÓ LINEAL:
Si d’una funció coneixem només dos punts, es clar que no podem dir res o gairebé res del
seu comportament en altres punts. No obstant això, si tinguéssim motius per suposar que
entre aquests dos punts la funció és lineal ( almenys aproximadament) en podríem trobar (
exactament o aproximadament) els valors en punts intermedis valent-nos de l’equació
d’una recta:
Una funció passa pels punts A(x0,y0), B(x1,y1), és a dir, f(x0)=y0, f(x1)=y1. Si hi ha motius per
suposar que la funció és lineal en l’interval [x0,x1], llavors podem trobar el valor per a
qualsevol abscissa x, d’aquest interval de la manera següent:
Si x pertany a l’interval: (x0,x1) llavors:
f(x) =
Aquest procés s’anomena interpolació lineal
Exercicis 9:
1) Si pengem en una molla un pes de 40g, la molla s’estira fins a 12mm. I si pengem un pes
de 60g, s’estira fins a 20mm. Quina en seria la longitud si hi pengéssim un pes de 55g?
2) En una universitat determinada, l’any 1992 es van matricular 10.400 alumnes, i l’any
1997, 13.200. Estima aproximadament, quants si van matricular el curs 1994.
3) Per un consum de gas de 10m3 s’han pagat 50€ i per 16m3 s’han pagat 71€. Quant caldrà
pagar per 15m3?
4) El consum de gasolina d’un automòbil, per cada 100km, depèn de la velocitat a que va. A
60km/h consumeix 5,7l i a 90km/h en consumeix 7,2. Estima quant consumirà si recorre
100km a 70km/h.
77

FUNCIONS A TROSSOS
Exercici 10:
Fes les taules i els gràfics de les següents funcions definides a trossos:

a)

 x si x  0
y
 x si x  0

b)

x  1
  2x si

y 0
si  1  x  2
3x  1 si
x2


c)

x0
 x  1 si

y  2x  1 si 0  x  3
  3 si
x3


Exercici 11:
Representa gràficament les funcions següents:
 x si x  0
a) y  
 x si x  0
2  x si x  2
b) y  
x  2 si x  2

c) y  x
d) y  x  1
e) y  1  x
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PARÀBOLES
Les funcions polinòmiques de segon grau tenen per representació gràfica una paràbola.
Exercici 12:
Donades les funcions de segon grau:
y=x2 , y=-x2, y=2x2 , y=-2x2, y=0,5x2 , y=-0,5x2, y=3x2 , y=-3x2, y=0,1x2 , y=-0,1x2, y=4x2
Representa-les fent prèviament una taula de valors:

Anomenem VÈRTEX a l’únic punt de la paràbola que està sobre l’eix de simetria.
Quin és el vèrtex de totes les paràboles anteriors ?
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Exercici 13:
Representa gràficament les següents paràboles, fent prèviament una taula de valors.
a) y= x2
b) y= 2x2
1
c) y= x2
2
d) y=-x2
e) y=-2x2
1 2
f) y=
x
2
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Exercici 14:
Representa gràficament les següents paràboles fent prèviament una taula de valors.
a) y= x2+2
b) y=-x2+1
c) y=2x2-4
1 2
d) y=
x +3
2

Donada una funció quadràtica la seva representació gràfica sempre és una paràbola.
La fórmula general d’una paràbola és y=ax2+bx+c.
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IMPORTANT
Sabem que si a és positiu les branques van cap amunt i si a és negatiu les branques van
cap avall.
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Sabem que com més gran sigui

més estilitzada és la paràbola.

Per representar una paràbola seguirem els passos següents:
a)
b) Talls amb els eixos de coordenades:
-Eix d’abscisses : y=0 ( has de resoldre l’equació de segon grau)
-Eix d’ordenades: x=0
c) Dóna altres valors a les x que siguin simètrics respecte al vèrtex.
d) Amb tots aquests valors construeix una taula de valors.
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Exercici 15:
Representa gràficament les següents paràboles:
y= x2-5x+6
y= x2-8x+16
y= -x2-2x+3
y= -x2+4x+5
y= x2+4x
y= x2-x-2
y= 3x2+3
y= x2-8x+15
y= 3x2-3x
1
j) y= x2-x-4
2
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
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Exercici 16:
Resol analíticament i gràficament els sistemes d’equacions següents:

y  x 2  6 x  5
a) 
 y  x5

y  x 2  2
b) 
y  2x  2
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TRANSFORMACIONS DE FUNCIONS:
y = f(x) ± k

a partir de

y = f(x)

88

y = -f(x) a partir que y = f(x)

89

y = f(x±k) a partir de y = f(x)

y = f(-x) a partir de y = f(x)
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Funcions exponencials
Treballem les funcions EXPONENCIALS. Representa gràficament les següents funcions fent
prèviament una taula de valors ( dona els valors del -3 al 3) y=2x i y=2-x

Fixa’t en les gràfiques de les funcions anteriors.
a) Quines són les característiques més destacades?
b) Extreu-ne les propietats.
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Exercici 17:
Fes una taula de valors i representa les funcions següents:
a) y= e x
b) y= 3 x
x

 1
c) y=   =2-x
2
x

 1
d) y=   =3-x
3
x

1
e) y=   =e-x
e

92

Funcions de proporcionalitat inversa
Representa gràficament la funció y=

1
seguint els següents passos:
x

a) Mira si hi ha algun valor de la x que no tingui imatge. ( Recorda que no es pot dividir
entre 0)
b) Fes una taula de valors donant valors simètrics a l’esquerra i a la dreta del punt que
no té imatge.
c) Afegeix també valors de la x que estiguin compresos entre -1 i 1.
d) Mira que passa quan a la x li dones valors molt grans o molt petits
( -1000 o 1000 per exemple)
e) Fes la representació gràfica.
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Exercici 18:
Seguint els passos de l’activitat anterior representa:
a) y 

8
x

b) y 

2
x

c) y 

8
2
x

d) y 

2
3
x

94

Funcions Radicals
Representa gràficament la funció y  x seguint els següents passos:
a) Mira quins valors de la x no tenen imatge.
b) Quin és el valor més petit de la x que té imatge.
c) Fes una taula de valors a partir d’aquest valor mínim possible.
d) Fes la representació gràfica.
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Exercici 19:
Seguint els passos de l’activitat anterior representa les funcions següents:
a) y  x  1
b) y  1  x
c) y  x  1
d) y  x  2
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Funcions exponencials
Exercici 20:
Representa les funcions següents fent, en cada cas, una taula de valors:
a)
b)
c)
d)

y= (0,75)x
y= (1,5)x
y= 2x + 1
y= 2x – 3
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Exercici 21:
El gràfic d’una funció exponencial del tipus y=kax passa pels punts (0,3) i (1,36).
a) Calcula k i a.
b) És creixent o decreixent.
c) Representa’n la funció.
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Exercici 22:
Fes una taula de valors i representa les següents funcions:
a) y  4 x
 1
b) y   
4

x

Fes-ho en paper mil·limetrat.

S’anomenen funcions exponencials les que tenen l’equació y = a x sent la base a un
nombre positiu diferent de 1.
Totes són contínues en R i passen per (0,1) i (1,a)
Si a és més gran que 1 són creixents, tant més com més gran sigui a. El creixement de
qualsevol d’aquestes funcions arriba a ser molt ràpid i supera fins i tot qualsevol
potència. Per això, l’expressió creixement exponencial és sinònima de creixement molt
ràpid.
Si a és més petit que 1 ( positiu) són decreixents.
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La funció y=ex és extraordinàriament important. Tant és així, que quan es parla de la
funció exponencial, sense esmentar quina n’és la base, s’hi fa referència.
També són exponencials les funcions y=akx = (ak)x . És a dir y = akx és una funció
exponencial de base ak
En les calculadores científiques pots trobar els valors de 10x i ex
Funció inversa

( f-1 o f ) (x) = x

(f o f-1 ) (x) = x
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Exercici 23:
Troba la funció inversa de les següents funcions:
y=3x

y=x+7

y=3x-2

y=1+

Funcions logarítmiques

S’anomenen funcions logarítmiques les que tenen l’equació y = log ax, sent a un nombre
positiu diferent de 1.
Totes són contínues en (0,+∞) i passen pels punts (1,0) i (a,1) .
Si a>1 són creixents. El seu creixement és molt lent tant més com més gran sigui a. Per a
valors molt grans de x arriben a prendre valors molt menors que els de qualsevol funció
arrel y =

per gran que sigui n.
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Si 0<x<a són decreixents.
La funció y=logex és molt important. S’anomena logaritme neperià i es designa per y=lnx
o y=Lx. És la funció inversa de l’exponencial de base e.

Exercici 24:
Representa gràficament:
y=lnx ; y=log2x ; y=log0,2x
y=log3x ; y=log0,3x ; y=log0,1x
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Funcions Trigonomètriques

Donada la circumferència goniomètrica:

Si des de l’origen d’angles fem una volta complerta la distància que hem recorregut és
2π ( ja que el perímetre de la circumferència és 2πr i en el cas de la circumferència
goniomètrica el radi és 1)

Es aquest el motiu pel qual fem servir el radià com a mesura d’angles ( perquè coincideix
amb la longitud que es recorre sobre la circumferència)
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La tangent d’un angle és sinus de l’angle entre cosinus de l’angle. Pel teorema de talhes
queda justificat que la tangent de l’angle α és la longitud de BQ ja que els triangles OAP i
OBQ són semblants.
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TEMA 6
CONSIDERACIONS GENERALS D’UNA
FUNCIÓ
ESTUDI GRÀFIC DE FUNCIONS
FUNCIÓ
Quan s’estudien fenòmens naturals, experiments de laboratori, fenòmens socials físics, etc.
acostumen a aparèixer relacions entre conjunts numèrics.
Exemple:
-La distància que recorre un cotxe a velocitat constant està en relació amb el temps.
-L’edat i l’alçada de les persones.
- El pes de la fruita i el preu
-El número de sabates i el pes de les persones.
-El número de butlletes venudes i els diners recollits.
-La mida del costat d’un quadrat i la seva superfície.
-La mida del costat d’un quadrat i el seu perímetre.
Moltes d’aquestes relacions numèriques són funcions. Quines d’aquestes creus que ho són?
Posa altres exemples de relacions funcionals.
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Funció:
És aquella relació que s’estableix entre dos conjunts numèrics, de manera que a cada valor
de x d’un d’ells se li fa correspondre com a màxim un únic valor y de l’altre conjunt numèric.
La seva notació és:
f:A B
xy=f(x)
El conjunt A s’anomena conjunt origen i “x” variable independent.
El conjunt B s’anomena conjunt imatge i “y” variable dependent.
Si f: Z R la funció s’anomena real de variable entera.
Si F: RR la funció s’anomena real de variable real.
Exemple:
f(x)=3x
En algunes funcions pot passar que:
- Alguns valors de x no tinguin imatge:

y = 1/x

-Alguns valors de y no tenen origen: y=x2 -4

x=0 no té imatge.

y = -7 no té antiimatge.

- Alguns valors y tenen més d’una antiimatge: y=x2 -4
x= 2
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y=0 té dos antiimatges x=-2 i

IMPORTANT
Perquè sigui funció qualsevol x només pot tenir una única imatge.
Una funció pot quedar definida per una d’aquestes tres opcions:
-L’expressió analítica o fórmula: y = 3x
-La taula on trobem els valors més representatius de la funció:

x

y=3x

0

1

1

3

-El gràfic de la funció que està format pel conjunt de punts: {(x,y)/ y=f(x)}
Normalment partim de l’expressió analítica, construïm la taula i amb ella la gràfica.
Domini d’una funció:
El conjunt de tots els valors de la variable independent x que tenen imatge s’anomena
domini.
D= {x de R/ existeix f(x)}
Que cal tenir en compte per determinar el domini d’una funció:
1- La impossibilitat de fer alguna operació:
-Funcions racionals: hem de mirar els valors que anul·len els denominadors
Exemple: Donada la funció

=

, x=3 fa 0 el denominador per tant podem dir que x

= 3 no té imatge aleshores diem que el domini d’aquesta funció és: D= R - {3}
-Funcions irracionals d’índex parell: hem de mirar els valors de la x que fan negatiu el
radicand:
Exemple: Donada la funció y=
veiem que els valors menors que 1 no
pertanyen al domini perquè fan negatiu el radicand. Per tant podem dir que el domini
d’aquesta funció és: D= [1, )
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-Funcions polinòmiques: el domini són tots els reals.
2- El context del qual s’extreu la funció:
-L’àrea d’un quadrat en funció de la longitud del costat és: A=l2
només està definida per costats positius.
D = ( 0,)
3- Les restriccions a les quals està sotmesa la funció:
Exemples:
y=2x2 quan 0x7
y = 1/x quan x[3,5]
Exemple gràfic:

El Domini són tots els reals
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però

la

funció

Recorregut:
És el conjunt de totes les imatges.
Exemple:

El recorregut són tos els reals.
Punts d’intersecció amb els eixos:
1- Amb l’eix OX . Donem el valor y=0 i trobem els valors de x. Pot haver més d’un valor o pot
no haver-ne cap.
2- Amb l’eix OY. Donem el valor x=0 i trobem els valors de y. Com a molt pot haver-hi un
punt que talli a l’eix de les OY. Hi ha funcions que no tallen l’eix OY.
Exemple:

Amb l’eix OX : els punts (-1,0), (1,0) i (2,0)
Amb l’eix OY: el punt (0,2)
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Intervals de signe constant:
És el conjunt de tots els valors de la variable x pels quals la funció té el mateix signe o bé és
positiva per tots ells o bé és negativa.
Exemple:

Positius: (-1,1) i (2, +). Per qualsevol valor x d’aquests intervals f(x) >0
Negatius: ( -, -1) i (1,2) Per qualsevol valor de x d’aquests intervals f(x)<0
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Creixement i decreixement. màxims i mínims:
Una funció és creixent en un punt x=a si per qualsevol x<a i que està molt pròxim a a,
acompleix que : f(x)<f(a) i per qualsevol x>a i que està molt pròxim a a, acompleix que
f(x)>f(a).
Una funció és creixent en un interval si ho és en tots els seus punts.
Una funció és decreixent en un punt x=a si per qualsevol x<a i que està molt pròxim a a
acompleix que : f(x)>f(a) i per qualsevol x>a i que està molt pròxim a a acompleix que
f(x)<f(a).
Una funció és decreixent en un interval si ho és en tots els seus punts.
En un punt x= a hi ha un màxim relatiu si la funció és creixent abans i decreixent després.
En un punt x=a hi ha un mínim relatiu si la funció és decreixent abans i creixent després.
Màxim absolut: És el valor més gran que pren la funció en tot el seu domini.
Mínim absolut: És el valor més petit que pren la funció en tot el seu domini.
De vegades el màxim absolut coincideix amb algun màxim relatiu però altres vegades no. De
la mateixa manera de vegades el mínim absolut coincideix amb algun mínim relatiu però no
ho fa altres vegades. El màxim absolut i el mínim absolut poden coincidir de vegades amb
els extrems del interval que correspon al domini de la funció ( el domini és un interval no és
tots els nombres reals).
També pot passar que la funció no tingui màxim absolut perquè aquest s’assoliria a l’infinit.
De la mateixa manera de vegades pot passar que no tingui mínim absolut perquè aquest
s’assoleix al menys infinit.
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Exemple:

Màxim relatiu: ( -0.22, 2.11)
Mínim relatiu: (1.54, -0.63)
No hi ha màxim absolut
No hi ha mínim absolut
Intervals de creixement: (-∞ , -0.22) U (1.54 , +∞)
Intervals de decreixement: (-0.22 , 1.54)
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Curvatura. Concavitat i convexitat. Punts d’inflexió:
Una funció és de curvatura còncava  en un interval si la recta tangent a la funció en
qualsevol punt de l’interval queda per sota de la gràfica de la funció.
Una funció és de curvatura convexa  en un interval si la recta tangent a la funció en
qualsevol punt de l’interval queda per sobre de la gràfica de la funció.
El punt on la gràfica canvia de curvatura si és que existeix s’anomena punt d’inflexió
Exemple:

Intervals de concavitat: (0.66, +∞)
Intervals de convexitat: (-∞ , 0.66)
Punt d’inflexió: ( 0.66, 0.75)
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Funcions periòdiques:
Una funció és periòdica de període T si existeix un nombre real positiu T tal que per a
qualsevol x del domini de f es verifica:
f ( x +T ) = f (x).
Si T és un període de la funció, també ho és un múltiple qualsevol de T. El valor mínim de T
que compleix la definició anterior s’anomena període fonamental.

Tendència d’una funció:
És el comportament de les imatges de x per una funció f quan x s’acosta a un valor a.
Límit lateral per l’esquerra quan xa:

xa-

Aquest límit pot ser:
limf(x)=l
xalimf(x)=+
xalimf(x)=-
xa-
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Exemple: Observeu aquesta funció que no és altre que la funció:
y=

En aquesta funció tenim que:
lim f(x)=-1
x1lim f(x)=+
x-2lim f(x)=-
x2-
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Límit lateral per la dreta quan xa :

xa+

Aquest límit pot ser:
limf(x)=l
xa+
limf(x)=+
xa+
limf(x)=-
xa+
Exemple:

En aquesta funció tenim que:
lim f(x)=-1
x1+
lim f(x)=+
x2+
lim f(x)=-
x-2+
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* Si

limf(x)=l=limf(x)=l Diem limf(x)=l
xa-

*Si

xa+

xa

limf(x)=+=limf(x)=+ Diem limf(x)=+
xa-

*Si

xa+

xa

limf(x)=-=limf(x)=- Diem limf(x)=-
xa-

xa+

xa

Límit quan x+
Aquest límit pot ser:


lim f(x) = l
x+

Exemple:

limf(x) = 0
x+
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Exemple:

limf(x) = 3
x+


lim f(x) = +
x+

Exemple:

limf(x) = +
x+
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lim f(x) = -
x+

Exemple:

lim f(x) = -
x+
límit quan x-
Aquest límit pot ser:


lim f(x) = l
x-

Exemple:

limf(x) = 0
x-
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Exemple:

limf(x) = 3
x-


lim f(x) = +
x-

Exemple:

limf(x) = +
x-
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lim f(x) = -
x-

Exemple:

lim f(x) = -
x-
Asímptotes d’una funció
Si algun dels límits laterals de f en el punt a és + o - la recta x=a s’anomena asímptota
vertical de f.
Exemple:

En els punt x=2 i x=-2 hi ha una asímptota vertical.
Les asímptotes verticals d’aquesta funció són les rectes: x=2 i x=-2
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Si algun dels límits en l’infinit de f és l la recta y = l s’anomena asímptota horitzontal de la
funció f.
Exemple:

La recta y = 0 és una asímptota horitzontal de la funció.
Exemple:

La recta y = 3 és una asímptota horitzontal de la funció.
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Continuïtat d’una funció en un punt:
Si la gràfica de f es pot dibuixar sense aixecar el llapis del paper direm que és una funció
continua.
Si això no passa direm que són funcions discontínues.
Perquè una funció f sigui contínua en un punt a cal que es compleixi:
1) Existeixi f(a)
2) Existeixi lim f(x) quan xa i és finit.
3) El límit coincideix amb f (a).
Exemple funció continua:

Exemple funció discontinua:
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Tipus de discontinuïtats.
A) Evitable.(Existeix límit finit en un punt a però no existeix f(a) o si existeix no
coincideix amb el valor del límit.
Exemple 1:

Aquesta funció té una discontinuïtat evitable en x=0
Exemple 2:

Aquesta funció té una discontinuïtat evitable en x=2
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B)De salt o de primera espècie. (Existeixen límits laterals, són finits però diferents.)
Exemple:

Aquesta funció té una discontinuïtat de salt en x=1 i en x=4.
C)Asimptòtica(Els límits laterals són infinits.)

Aquesta funció té una discontinuïtat asimptòtica en x=-2 i en x=2
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D) de segona espècie. ( Un límit és infinit i l’altre finit o algun dels dos no existeix.)
Exemple 1:

Aquesta funció té una discontinuïtat de segona espècie en x=1 i en x=4
Exemple 2:

Aquesta funció té una discontinuïtat de segona espècie en x=0 i en x=2
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Operacions amb funcions:
(f+g)(x) = f (x) + g(x)
Suma: És la funció que assigna a cada nombre real x la suma de les imatges per la funció f i
per la funció g.
Exemple: f(x) = x2 g(x) = 2x + 1

(f+g)(x) = x2 + 2x + 1

(f-g)(x) = f(x) -g (x)
Diferència: És la funció que assigna a cada nombre real x la diferència de les imatges per la
funció f i per la funció g.
Exemple: f(x) = x2 g(x) = 2x + 1

(f-g)(x) = x2 - 2x - 1

(f.g)(x) = f(x) .g(x)
Producte: És la funció que assigna a cada nombre real x el producte de les imatges per la
funció f i per la funció g.
Exemple: f(x) = x2 g(x) = 2x + 1

(f·g)(x) = 2x3 + x2

(f/g)(x) = f (x) / g (x)
Quocient: És la funció que assigna a cada nombre x el quocient de les imatges per la funció f
i per la funció g.
Exemple: f(x) = x2 g(x) = 2x + 1

(f/g)(x) =

Composició de funcions:
Donades dues funcions f i g , la funció que assigna a cada x el valor g ( f ( x ) ) s’anomena
funció composta de f i g, i s’escriu (gf)(x)f ( x ) g ( f ( x ) )
Exemple: f(x) = x2 g(x) = 2x+1

(gf)(x) = g(f(x)) = 2x2 + 1

Funció inversa respecte de la composició:
Sigui f(x) = 4x i g(x) = x/4
Observem que : f g ( x) = x i

gf (x) = x

Anomenem g la funció inversa de f i la representem per: g = f -1 .
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Exemple 1:
La funció inversa de f(x) = x2 és f-1 =
Exemple 2:
La funció inversa de g(x) = 2x és g-1 =
EXERCICIS:
*Donats els següents gràfics estudia si són o no són funcions i en cas que ho siguin analitza
els aspectes més representatius: domini, recorregut, continuïtat, creixement, decreixement,
signe, màxims i mínims relatius, màxims i mínims absoluts, asímptotes...
1-Estudia els límits laterals en els punts x=-2, x=2 i x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
( funcions quocient de dos polinomis)
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2-Estudia els límits laterals en els punts x=-1, x=1 i x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
( funcions quocient de dos polinomis)
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3-Estudia els límits laterals en els punts x=1, x=2 i x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
( funcions quocient de dos polinomis)

4-Estudia els límits laterals en el punt x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
(funcions trigonomètriques)
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5- Estudia els límits laterals en el punt x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
( funcions trigonomètriques)
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6- Estudia els límits laterals en el punt x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
(funcions trigonomètriques)
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7- Estudia els límits laterals en el punt x=0 i en el +∞ i -∞ i també *
( funcions exponencials)

8- Estudia els límits laterals en els punts x=0, x=1 i en el +∞ i -∞ i també *
(funcions logarítmiques)
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9-Funcions polinòmiques de primer grau: estudia * en les rectes a, b i c
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10-Funcions polinòmiques de segon grau: estudia * en les tres paràboles.
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11- (Funcions polinòmiques de grau superior a tres). Estudia els límits laterals en x=0, x=1 en
el +∞ i -∞ i també *
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12-(Funcions polinòmiques de grau superior a tres). Estudia els límits laterals en x=0, x=1,
x=-1, en el +∞ i -∞ i també *
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13-(Funcions polinòmiques de grau superior a tres). Estudia els límits laterals en x=0, x=1,
x=2 en el +∞ i -∞ i també *
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14-(Funcions polinòmiques de grau superior a tres). Estudia els límits laterals en x=0, x=1,
x=2, x=-1, x=-2 en el +∞ i -∞ i també *
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15-Funcions radicals: Estudia els límits laterals en x=3, en el +∞ i -∞ i també *
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16- Funcions a trossos: Estudia els límits laterals en x=-4, x=3, x=6, en el +∞ i -∞ i també *

17-Funcions a trossos: Estudia els límits laterals en x=-4, x=-1, x=3, en el +∞ i -∞ i també *
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TEMA 7
ESTUDI ANALÍTIC DE FUNCIONS
ASÍMPTOTES
Verticals:
Si algun dels límits laterals de f en un punt a és +∞ o -∞ la recta x=a s’anomena asímptota
vertical de f.
Horitzontals:
Si algun dels límits en l’infinit de f és l aleshores la recta y=l s’anomena asímptota
horitzontal de la funció f.
LÍMITS DE FUNCIONS ELEMENTALS
Quan x tendeix a infinit (+∞):
Polinomis:
El límit és +∞ o -∞ depèn del signe del coeficient de major grau ( si és positiu +∞ i si
és negatiu -∞)
Si ho veu comprovar empíricament agafeu una funció polinòmica i aneu donant
valors a x cada cop més grans, mireu que passa.
Quocient de polinomis:
-Si grau numerador > grau denominador el límit és +∞ o -∞ ( per
determinar-ho prenem els coeficients de major grau del numerador i del
denominador i dividiu: (+/+, +/-, -/+ o -/-) el resultat serà el signe de l ’∞
- Si grau numerador < grau denominador el límit és 0
- Si grau numerador =grau denominador el límit és el quocient dels
coeficients de major grau dels polinomis numerador i denominador.
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Quan x tendeix a infinit (-∞):
Es fa el mateix que quan x tendeix a +∞ però canviant la x per –x.
Per tant trobar límits al menys infinit és redueix a saber calcular límits al infinit.
Altres funcions:
Exponencials: si a>1
Comparació d’infinits:
Si

=

i

=

f(x) és un infinit d’ordre superior a g(x) si:
=

o el que és el mateix,

=

Són infinits del mateix ordre si:

=

-

Donades dues potències de x, la de major exponent és un infinit d’ordre superior.

-

Donades dues funcions exponencials de bases majors que 1, la de major base és
un infinit d’ordre superior.

-

Qualsevol funció exponencial de base major que 1 és un infinit d’ordre superior a
qualsevol potència de x.

-

Les potències de x són infinits d’ordre superior a les funcions logarítmiques.

-

Dos polinomis de mateix grau o dues funcions exponencials de la mateixa base
són infinits de mateix ordre.
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Operacions amb expressions infinites( límits quan x tendeix a infinit): fem les
corresponents operacions amb els límits:

però hem de tenir en compte les possibles indeterminacions.
Hi ha casos en que coneixent els valors del límits de les funcions que intervenen en
una operació no podem saber el límit del resultat.. Cal efectuar una investigació més
profunda que ens permeti arribar al valor d’aquest límit.
Les indeterminacions són:
;

;

0/0

;

;

;

;

aleshores resolem operacions, multipliquem i dividim pel conjugat...
La indeterminació del tipus: 1∞ la resoldrem de la següent manera:
=
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;

Quan x tendeix a a ( a és un valor real):
Substituïm el valor de a en la funció ( és a dir calculem f(a) ) i aquest és el valor del límit en
cas que doni un valor real. És a dir si la funció és continua en un punt (no es trenca) el límit
i la imatge coincideixen.
Això no sempre és així. Podem aplicar-ho a polinomis, quocients de polinomis, operacions
amb funcions polinòmiques, exponencials, logarítmiques, etc.)Cal anar molt en compte amb
les funcions a trossos, aquí cal mirar molt bé els diferents trossos de la funció i els punts
d’enllaç)
-Quocients de polinomis:
*Si dona

el límit és infinit però el signe de l’infinit depèn si ens acostem per la

dreta o per l’esquerra.
Per saber-ho substituïm valors molt propers al valor a tant per la dreta com per
l’esquerra i veurem el signe de la tendència.
*Si dona

és divideix per Ruffini : P(x) : (x-a) i Q(x) : (x-a) tantes vegades com faci

falta. És a dir simplifiquem el quocient fins que al tornar a substituir l’expressió per
x=a obtinguem el valor del límit.
-Polinomis, exponencials, logarítmiques...:
Com que són funcions contínues no tenim cap problema i el límit en el punt
coincideix amb la imatge del punt.
-Operacions amb funcions:
Es fa substituint i operant amb les funcions segons convingui. ( multiplicar i dividir
pel conjugat, resolent operacions, etc...)
Si ens trobem amb la indeterminació 1∞ fem el mateix que quan el límit tendia cap a
.
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CONTINUÏTAT
Una funció és continua quan:

-La funció ha d’estar definida en a és a dir existeixi f(a).
-Existeixi
-El límit coincideixi amb el valor de la funció.
De manera intuïtiva diem que la funció no està partida o trencada. És com un fil que li
donem forma.
Continuïtat en un interval:
Es diu que una funció és continua en un interval ( finit o infinit) de R si és contínua en cada
punt de l’ interval
Àlgebra de funcions continues:
Si f(x) i g(x) són funcions continues aleshores:
f(x)+g(x) ; f(x)·g(x) ;

si g(a)≠0 ; f(g(x)) també són funcions contínues.
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Tipus de discontinuïtats:
-Evitable:
Existeix
valor del límit.

però no existeix f(a) o bé existeix però no coincideix amb el

Exemple:

-De salt o de primera espècie:
Existeixen límits laterals , són finits però diferents.
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-Asimptòtica:
Els límits laterals són infinits.

-De segona espècie: un límit és infinit i l’altre finit o algun dels dos no existeix.
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Continuïtat de les funcions elementals:
-Les funcions constants i les funcions polinòmiques són sempre contínues.
-Els quocients de polinomis f(x) =

són contínues en tots els punts llevat dels

punts que anul·len els denominadors.
-Funcions amb arrels: si l’índex és senar són sempre contínues però si l’índex és
parell només són contínues per aquells valors que fan no negatiu el radical.
-Les funcions exponencials, logarítmiques, trigonomètriques ( sinx i cosx) són
contínues en el seu domini.

EXERCICIS:
1- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-∞.

Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
2- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-∞.

Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
3- Troba els límits de la funció: f(x) = x2-5x+1 en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0, x= ,
x=+∞ i x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i
per l’esquerra).
4- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-∞.

Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
5- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-

∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
6- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-∞.

Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
7- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-

∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
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8- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2,

9- x=-2, x=0, x=1, x=-1, x=4, x=-4, x=+∞ i x=-∞. Troba també els límits laterals en
els punts anteriors, per la dreta i per l’esquerra).
10-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
11- Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
12-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=1, x=-1, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
13-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=5, x=-5, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
14-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
15-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=1, x=-1, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
16-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=4, x=-4, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
17-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=1, x=-1, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
18-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3, x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i

x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts anteriors, per la dreta i per
l’esquerra).
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19-Troba els límits de la funció: f(x) =

en x=3,

x=-3, x=2, x=-2 x=0 x=+∞ i x=-∞. Troba també els límits laterals en els punts
anteriors, per la dreta i per l’esquerra).
20-

Donada la funció f(x) =

troba els punts que anul·len el

denominador i calcula els límits en cadascun d’ells.
21-Donada la funció f(x) =

troba els punts que anul·len el

denominador i calcula els límits en cadascun d’ells.
22- De les següents funcions calcula: les asímptotes verticals i horitzontals, el
domini i els talls amb els eixos i després fes un petit esbós de la funció.
a) f(x) =
b) f(x) =
c) f(x) =
d) f(x) =
e) f(x) =
f)

f(x) =

g) f(x) =
h) f(x) =
i)

f(x) =

j)

f(x) =

k) f(x) =
l)

f(x) =

m) f(x) =
n) f(x) =
o) f(x) =
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23-

Troba els límits en els punts de discontinuïtat:

y=

y=

24-

y=

Estudia les següents funcions:

a) f(x) =
b) f(x) =
c) f(x) =
d) f(x) =
e) f(x) =
f)

f(x) =

g) f(x) =
h) f(x) =
i)

f(x) =

j)

f(x) =

k) f(x) =
l)

f(x) =

m) f(x) =

n) f(x) =
o) f(x) =
p) f(x) =

157

q) f(x) =
r) f(x) =
s) f(x) =
t) f(x) =
u) f(x)=4x-x2
v) f(x)=x2-2x-8
w) f(x)= (x-2)2-1

x) f(x)=x·(x+1)·(x-3)
y) f(x)=(2x+1)·(x-3)·x
z) f(x) =
aa) f(x) =

bb) f(x) =

cc) f(x) =

25- Exercicis senzills per fixar bé els conceptes apresos Estudia aquestes funcions
i fes un petit esbós:
a)

f(x) =

b)

f(x) =

c)

f(x) =
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d)

f(x) =

e)

f(x) =

f)

f(x) =

g)

f(x) =

h)

f(x) =

i)

f(x) =

j)

f(x) =

k)

f(x) =

l)

f(x) =

m) f(x) =

n) f(x) =

o) f(x) =
p) f(x)=2

Altres exercicis:
1- Calcula els límits a l’infinit de les següents funcions comparant els exponents del
numerador i del denominador:

f(x) =
f(x) =
f(x) =
f(x) =
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2- Sense operar, digues el límit, quan x
a) (x2 -

)

b) (x2-2x)
d) 3x-2x

c)
e) 5x -

3- Digues el límit, quan x

, de les expressions següents:

f)

, de les expressions següents:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
4- Estudia la continuïtat de les funcions següents i representa-les gràficament:
f(x) =

f(x) =

f(x) =

5- Calcula el valor de k perquè les funcions següents siguin contínues:
f(x) =

f(x) =
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f(x) =

f(x) =

f(x) =

f(x) =

f(x) =
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TEMA 8
INICIACIÓ AL CÀLCUL DE DERIVADES
Si mireu aquesta pàgina web: http://www.fca.unl.edu.ar/Intdef/Historia1.htm veureu una
mica l’evolució del càlcul diferencial.

Quina de les dues funcions creus que creix més ràpidament la vermella o la verda?
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I d’aquestes dues?:

TAXA DE VARIACIÓ MITJANA:
S’anomena taxa de variació mitjana TMV d’una funció y=f(x) en un interval [a,b] el quocient:
=

= T.V.M [a,b]

La T.V.M de f(x) en [a,b] és el pendent del segment que uneix els punts A ( a, f(a)) i B
(b.f(b)):
T.V.M [a,b] =
Sovint l’interval es designa mitjançant l’expressió [a, a+h] anomenem així un extrem, de
l’interval , a, i la seva longitud, h.
En aquest cas.la taxa de variació mitjana s’obté així:
T.V.M [a,b] =
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Si una funció és creixent en [a,b], la seva taxa de variació mitjana és positiva; i si és
decreixent , negativa.

EXERCICIS:
1- Troba la T.V.M de la funció f(x) = x2 en els intervals:
[1,2], [2,5], [3,6], [1,4], [1,6]

2- Troba la T.V.M de la funció f(x) = x2 -3x + 4 en els intervals anteriors:
[1,2], [2,5], [3,6], [1,4], [1,6]
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CREIXEMENT D’UNA FUNCIÓ EN UN PUNT. DERIVADA

El creixement d’una funció en un punt ve donat, de manera natural, pel creixement ( el
pendent) de la recta tangent a la corba en aquest punt.
Així la mesura del creixement de la funció anterior en els punts on hi ha traçades les
tangents ve donada per el valor de la pendent de cadascuna de les rectes tangents.
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Relació del creixement en un punt amb la T.V.M:

La T.M.V d’una funció en un interval s’interpreta com el pendent de la corda corresponent.
Segons això serà:
T.V.M [a,b1] = pendent de AB1
T.V.M [a,b2] = pendent de AB2
T.V.M [a,b3] = pendent de AB3
.........................................................
.........................................................
La recta tangent s’obté com a límit de les secants AB1, AB2, AB3,.... quan Bi tendeix a A
Derivada d’una funció en un punt:
El creixement d’una funció en un punt es mesura pel pendent de la recta tangent a la gràfica
de la funció en aquest punt. Es defineix:
=
significa el pendent de la recta tangent a la gràfica de la funció y=f(x) en el punt
d’abscissa a.
Si existeix f’(a) es diu que f(x) és derivable en a.
Derivades laterals:
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Es defineix la derivada per l’esquerra de f en a:

Es defineix la derivada per la dreta de f en a:

Ambdues són anomenades derivades laterals.
Punt angulós:

Funció derivable:

Derivabilitat i continuïtat:
Una funció pot ser contínua en un punt i no ser derivable. És el que passa en els punts
angulosos i en els punts de tangent vertical( perpendicular a l’eix X)
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Punts angulosos:

Punts de tangent horitzontal:

Un altre exemple seria en el 0 la funció f(x)=
Si una funció és derivable en un punt, necessàriament és continua en el punt.
Funció derivada:
La funció que associa a cada abscissa x el valor del pendent ( derivada) de la funció f en el
punt x s’anomena funció derivada de f. L’anomenem f’(x).
Per obtenir la funció derivada de la funció f em de calcular aquest límit:

=f’(x)
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Si una funció, f, és derivable en tots els punts d’un interval I, la funció f’ definida en I,
s’anomena funció derivada de f en I.
Si f’ és derivable, la seva derivada s’anomena f’’ ( o f segona)
Així successivament, es defineixen f’’’, f’v, fv, ....fn ( f tercera, f quarta, f enèsima)

EXERCICIS: (utilitzant límits)
1- Troba la derivada de la funció y= x2-3x en els punts d’abscisses x=1 i x=2
2- Troba la derivada de la funció y =

en els punts d’abscisses x=1, x=-1 i x=3
3

2

3- Troba la derivada de la funció y= x -5x +3x-1 en els punts d’abscisses x=0, x=2 i x=-3.

EXERCICIS: (utilitzant límits)
1-Troba la funció derivada de la funció f(x)=x2+2x
2-Troba la funció derivada de la funció: f(x)=x3 +1
3-Troba la funció derivada de la funció: y =
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Regles de derivació:
Funció
y= K

Funció derivada
y’=0

y=x

y’=1

y=xn

y’=nxn-1

y=k·f(x)

y’=k·f’(x)

y=f(x) + g(x)

y’=f’(x) + g’(x)

y=sinx

y’=cosx

y=cosx

y’=-sinx

y=tgx

y’ =

y=ex

y’=ex

y=ax

y’=ax·lna

y=lnx

y’ =

y=log ax

y’ =

y = f(x)·g(x)

y’ = f’(x)·g(x) + f(x)·g’(x)

y=

y’=
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·

EXERCICIS:
1-Deriva successives vegades fins obtenir la funció nul.la.
y = x4+7x3 -3x +6
2-Deriva les següents funcions:

3-Deriva les següents funcions:
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Derivades de funcions compostes; regla de la cadena:
D(g◦ f)(x) = D(g(f(x)) = g’(f(x))·f’(x)
Regles de derivades compostes: Sigui u funció real
Funció
y= K

Funció derivada
y’=0

y=u

y’=1·u’

y=un

y’=nun-1·u’

y=sinu

y’=(cosu)·u’

y=cosu

y’=(-sinu)·u’

y=tgu

y’ =

y=eu

y’=eu·u’

y=au

y’=au·lna·u’

y=lnu

y’ =

y=log au

y’ =

·

EXERCICIS:
1- Calcula les derivades de les següents funcions:
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·u’

)

Estudi de la derivabilitat d’una funció definida a trossos:
Donada una f(x) =

de manera que g(x) sigui derivable en un interval (p,a) i

h(x) sigui derivable en un interval (a,q)
Per saber si f(x) és derivable en x=a farem els passos següents:

1) Comprovarem si f és continua en a ( comprovant els límits laterals)
2) Calcularem la derivada per la dreta del punt a i la derivada per l’esquerra del punt a i
comprovarem que coincideixen. f’(a-)=f’(a+) en cas que això passi aquest és el valor
de la derivada en el punt a
Exercici1:
Donada la funció:

Estudia la derivabilitat en x=2
Exercici2:
Donada la funció:

Calcula m i n perquè la funció sigui derivable en x=1
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Exercici3:
Estudia la continuïtat i la derivabilitat:
en x=1
f

en x=0
en x=3
en x=1
en x=2
en x=2
en x=1

Exercici4:
Calcula els paràmetres pq la funció sigui contínua i derivable:

APLICACIONS DE LES DERIVADES
Algunes pàgines interessants:
http://ca.wikipedia.org/wiki/Derivada
http://iespmbroseta.edu.gva.es/04a_matematiques/carpeta_arxius/B2Bsol_t10.pdf
http://www.iescanpuig.com/ewccp/lib/exe/fetch.php?media=mnunez:tema_9._aplicacions
_de_les_derivades_t_2n_bat_hs_pdf.pdf
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http://es.scribd.com/doc/4059357/aplicacions-de-les-derivadesexer-resolts
Recta tangent a una corba en un dels seus punts:
La obtenció de la recta tangent a una corba en un dels seus punts és l’aplicació més
immediata de les derivades, perquè, com sabem, f’(a) és el pendent de la recta tangent a la
gràfica de la funció y=f(x) en el punt d’abscissa a.
Si f(x) és derivable en x=a, l’equació de la recta tangent a la gràfica de y=f(x) en x=a és:
y=f(a) + f’(a)·(x-a)
Exercicis:
1-Troba l’equació de la recta tangent a la gràfica en x=3
f(x)=
2-Troba l’equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f(x)=x3+x2+2 que és paral·lela a
la bisectriu del primer i tercer quadrant.
3-Troba la derivada de les funcions següents en els punts indicats:
a) y=x2
b)
c)

en x=3
en x=5
en x=13

4-Dibuixa la paràbola y=x2-5x+8 En quin punt de la gràfica la tangent és paral·lela a la
bisectriu del primer i tercer quadrant?
5-En quin punt de la gràfica de la funció y =x2-6x+8 la tangent és paral·lela a l’eix
d’abscisses?
6-Troba les equacions de les rectes tangents a la funció
7-Troba les equacions de les rectes tangents a la funció

en els punts x=1 i x=4
en els punts d’abscisses x=1 i

x=-1
8-Calcula la derivada de
l’equació de la recta tangent per x=1

després el valor de la derivada quan x=1 i per últim

9-Calcula les equacions de les rectes tangents en els punts que s’indiquen:
y=x3-2x+1 en x=1
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en x=6
en x=4
10- En quins punts la derivada de La funció y=2x3-3x és 3
EL CÀLCUL DIFERENCIAL EN L’ESTUDI DE LES FUNCIONS - REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE
FUNCIONS – OPTIMITZACIÓ:
Monotonia i extrems relatius:
-creixement
f és creixent en un punt a si per a tots els punts en un entorn de a ( molt a prop de a) es
compleix que f(x)<f(a) per a x<a i f(a)<f(x) si a<x
si f és derivable i creixent en a aleshores f’(a)>0
una funció és creixent en un interval I quan per a dos nombres qualsevol d’aquest interval a
i b tals que si a<b aleshores f(a)<f(b)
Si f és derivable en tot l’interval aleshores f’ >0 en tots els punts de l’interval
-decreixement
f és decreixent en un punt a si per a tots els punts en un entorn de a ( molt a prop de a) es
compleix que f(x)>f(a) per a x<a i f(a)>f(x) si a<x
si f és derivable i creixent en a aleshores f’(a)<0
una funció és decreixent en un interval I quan per a dos nombres qualsevol d’aquest interval
a i b tals que si a<b aleshores f(a)>f(b)
Si f és derivable en tot l’interval aleshores f’ <0 en tots els punts de l’interval
els intervals de creixement o decreixement s’anomenen intervals de monotonia
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-Màxim
Una funció té un màxim local o relatiu en un punt a quan la imatge d’aquest punt supera la
dels nombres que té al seu voltant.

-Mínim
Una funció té un mínim local o relatiu en un punt a quan la imatge d’aquest punt és més
petita que la dels nombres que té al seu voltant.

Els màxims i els mínims locals o relatius reben el nom d’extrems locals de la funció
Si f és creixent en un interval a l’esquerra d’un punt a i decreixent en un interval a la dreta
del punt a aleshores hi ha un màxim local de f en el punt a.
Si f és decreixent en un interval a l’esquerra d’un punt a i creixent en un interval a la dreta
del punt a aleshores hi ha un mínim local de f en el punt a.
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Si α és agut tgα >0 per tant derivada +

Si α és obtús tgα<0 per tant derivada-

Si f ‘(x) >0 en un interval I la funció és creixent a I
Si f ‘(x) >0 en un interval I la funció és decreixent a I
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Si f ‘(x) >0 per x>a
 En x=a la funció té un mínim local
Si f ‘(x) <0 per x<a

Si f ‘(x)>0 per x<a
 En x=a la funció té un màxim local
Si f ‘(x)<0 per x>a

Si una funció té màxims o mínims relatius i es derivable en ells, aleshores la derivada
s’anul.la en ells.( Perquè en ells la recta tg és horitzontal)
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Però els punts on la derivada s’anul·la no són sempre màxims o mínims , dit d’un altre
manera els punts que anul·len la primera derivada poden ser:
* Màxims relatius
* Mínims relatius
*Punts d’inflexió de tg horitzontal
(Cas de la funció y=x3)

Concavitat i convexitat:
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Concavitat:
Una funció derivable en un interval I és còncava en aquest interval quan les rectes tangents
al gràfic de la funció en un punt qualsevol de I estan situades sobre el gràfic.
Convexitat:
Una funció derivable en un interval I és convexa en aquest interval quan les rectes tangents
al gràfic de la funció en un punt qualsevol de I estan situades sota el gràfic.
Els intervals de concavitat i convexitat estan separats per punts que s’anomenen punts
d’inflexió en les quals la recta tangent travessa el gràfic.

(b seria un punt d’inflexió)
Si f ‘(x) és creixent en un interval I aleshores f(x) és còncava en I
Si f ‘’(x) >0 aleshores f ‘(x) és creixent i aleshores f(x) és còncava

Valor de les pendents en: x=-3, -2,-1,0,1 i 2 és: -6,-4,-2,0,2,4 ( es veu que van augmentant,
per tant la derivada va creixent)
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Si f ‘(x) és decreixent en un interval I aleshores f(x) és convexa en I
Si f ‘’(x) <0 aleshores f ‘(x) és decreixent i aleshores f(x) és convexa.

Valor de les pendents en: x=-3, -2,-1,0,1 i 2 és: 4,2,0-2,-4 ( es veu que van disminuint, per
tant la derivada va decreixent.
Cada punt d’inflexió està situat entre dos intervals de sentit de curvatura diferent i per tant
la derivada segona s’anul.la en ells.
Per tant diem que si un punts és d’inflexió la derivada segona s’anul.la en ell.
Però els punts on la segona derivada s’anul.la no són sempre punts d’inflexió, poden ser:
-Punts d’inflexió
-màxims o mínims si la 1ª derivada també s’anul.la
-Cap dels anteriors.
Exemple: y= x4+2x el punt 0 no anul.la la primera derivada però si la segona i no és cap
punt d’inflexió. En aquest punt 0 la funció és còncava.
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Aplicació a la identificació de màxims i mínims:
Si f’(a)=0 i existeix f’’(a) aleshores:
f’’(a)>0 vol dir que f té un mínim relatiu en a
f’’(a)<0 vol dir que f té un màxim relatiu en a
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE FUNCIONS:
1-Domini:
Son els punts on la funció està definida.
Domini de les funcions elementals:
-Funcions constants i funcions polinòmiques : Domini tots els R
-Quocient de polinomis y=p(x)/q(x) el domini són tots els reals menys els valors que anul·len
el denominador . D= R - {x/ q(x)=0}
-Funcions amb arrel:

El domini són tots els reals menys els valors que fan negatiu el radical.

El domini són tots els reals.
-y=ex el domini són tots els reals.
-y=lnx el domin són tots els R+
-y= sinx i y=cosx el domini són tots els reals.
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2-Talls amb els eixos
Trobem els punts de tall amb els eixos de coordenades
Farem una taula de valors on posarem, la imatge de 0 i l’antiimatge de 0.
x
0

y
0

3-Asimptotes verticals
Tenim que trobar els punts a per als quals limf(x) =  quan xa ( per la dreta o per
l’esquerra) i l’asímptota vertical és la recta x=a
-En les funcions polinòmiques no hi ha asímptotes verticals.
- En les funcions quocients de polinomis els possibles valors de a pels quals hi ha una
asímptota vertical en x=a són els ceros del denominador.
-En la funció y=lnx en el punt x=0
- En les funcions y= ln(p(x)) en els punts on p(x)=0
-En y=tg(f(x)) resolem f(x)= π/2+kπ

4-Comportament a l’infinit ; Asímptotes horitzontals i obliqües
Comportament a l’infinit és mirar que passa quan x tendeix a  i a - , es a dir cal estudiar.
limf(x) quan x 
Diem que y= l és una asímptota horitzontal si existeix i és finit algun límit dels anteriors, és a
dir quan limf(x)=l quan x 
En les funcions racionals si y=l és una asímptota horitzontal quan x+  també ho és quan
x- , això no passa en altres funcions com per exemple aquelles que tenen radicals o
exponencials.

Si el limf(x)=± quan x  és possible que hi hagi una asímptota obliqua ( quan el grau
del numerador és un grau més gran que el grau del denominador hi ha asímptota obliqua):
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És la recta y= mx+n on: m= lim(f(x)/x )quan x  i n= lim [f(x)-mx] Quan x 
En les funcions racionals si y=mx+n és asímptota quan x+  també ho és quan
x-

5- Màxims i Mínims Creixement i Decreixement
Fem la primera derivada i l’igualem a 0 : f ‘(x) =0
un cop tenim aquest punts els posem sobre la recta i mirem el signe de la derivada entre
aquests punts i així podem saber si són màxims , mínims o punts d’inflexió de tangent
horitzontal.
Exemple:
y=x²-4x+5
y ‘= 2x-4

; 2x-4=0 ; x=2

Per tant el x=2 és un mínim.
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D’aquesta manera coneixem també els intervals de creixement i de decreixement.
( cal tenir en compte que si la derivada té denominador i aquest és un quadrat per tant
sempre positiu els punts que anul·len el numerador son els que separen el creixement
del decreixement, si el denominador no és un quadrat cal tenir en compte els punts
que anul·len el denominador , que són els punts de discontinuïtat o asímptotes
verticals també poden separar els intervals de creixement i de decreixement)
6-Concavitat , Convexitat ; Punts d’inflexió
Fem la segona derivada i l’igualem a 0 : f ‘’(x) =0
Un cop tenim aquests punts els posem sobre una recta i mirem que passa amb els
signe de la segona derivada entre aquests punts, així podrem saber si son punts
d’inflexió o no( ja hem dit abans que si també anul.la la 1ª derivada podria ser o un
màxim ,o un mínim o punt d’inflexió de tangent horitzontal, però que si no anul.la la
1ª derivada pot ser un punt d’inflexió o no ser-ho.)
Exemple: y= x3 -x² +1 ; y’=3x²-2x ; y’‘= 6x-2 ; 6x-2=0 ; x=2/6 ; x=1/3

( En les funcions que hi ha denominadors si aquests és un quadrat els punts que
anul·len el numerador son els que poden separar la concavitat de la convexitat, però si
el denominador no és un quadrat els punts que anul·len el denominador també poden
separar la concavitat de la convexitat aquests són els punts de no continuïtat o
asímptotes verticals )
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7-Simetries:
Si una funció compleix que f(x)=f(-x) és simètrica respecte l’eix y
Si una funció verifica f(-x)=-f(x) llavors la seva gràfica és simètrica respecte de l’origen
de coordenades.
8-Periodicitat:
Les funcions periòdiques que treballarem són les trigonomètriques.
9-Altres aspectes a tenir en compte
-Les asímptotes horitzontals o obliqües poden tallar la funció per tant cal resoldre el
sistema:

- Cal mirar els límits en els extrems de l’interval de definició de la funció , és dir si el
domini de la funció és (a, b) Cal mirar el límf(x) Quan xa+ i quan xbSi el domini és (a,+) Cal mirar el limf(x) quan xa+
Els altres casos són similars.
10-Funcions amb valors absoluts
-Per representar una funció del tipus:
y=
representarem la funció y=f(x) i després passarem per simetria tot el tros de la corba
que estigui per sota de l’eix x.
-Si les funcions inclouen valors absoluts com ara:
y=
y=
el que farem serà posar-les com a funcions a trossos i estudiar-les com a tals.
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OPTIMITZACIÓ:
La optimització de funcions consisteix en trobar el màxim absolut o del mínim
absolut de la funció d’estudi.
Aquest problema és de molta importància teòrica i pràctica en moltes ciències( física ,
economia, sociologia...)
Comencem trobant primer el domini de definició real del problema que ens
plantegem, i un cop ho tenim buscant els valors per als quals la funció pren el màxim o
mínim absolut.
El màxims o mínims absoluts poden estar en:
-Els màxims o mínims relatius de la funció , es a dir en els punts on s’anul.li la primera
derivada.
-En els punts on la funció no és continua.
-En els punts on la funció no és derivable.
-En els extrems de l’interval real de problema que ens plantegem.
Resum utilitat de la funció derivada:
Quan una funció ens ve donada per la seva expressió analítica y=f(x) la seva derivada
f’(x) ens dona la inclinació ( el pendent) de la corba en cada punt.
-Càlcul de la derivada d’una funció en diversos punts:
Per trobar la derivada d’una funció en un punt calculem l’expressió general de
f’(x) i substituïm la x pel punt que vulguem.
-Obtenció de les abscisses en les quals la derivada té un valor determinat:
Per esbrinar els valors de x per als quals és f’(x) = k obtenim l’expressió general
de f’(x) i resolem l’equació f’(x)=0.
-Obtenció de les abscisses dels punts singulars:
S’anomenen punts singulars els punts de tangent horitzontal, es a dir els punts
en què la seva derivada és 0. Entre aquests punts trobem els màxims i mínims
relatius però en poden haver-hi d’altres. Les abscisses dels punts singulars són
les solucions de f’(x)=0.
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-Obtenció de trams on la funció creix o decreix:
Si f’(x) > 0 la funció és creixent i si f’(x)<0 la corba és decreixent. Per tant
resolen aquestes inequacions s’obtenen els intervals on la corba creix o decreix.
EXERCICIS:
1- Donada la funció:
f(x)=x3-4x2+1
Troba:
a) Els pendents de les rectes tangents a les abscisses en els punts -1,1 i 3.
b) Les equacions d’aquestes rectes tangents.
c) Les abscisses dels possibles màxims i mínims relatius.
d) Els intervals de creixement i decreixement.
2- Escriu l’equació de la recta tangent a la corba: y =

en x=2

3- Escriu l’equació de la recta tangent a la corba: y =

en x=0

4- Escriu l’equació de la recta tangent a la corba: y =

en x=1

5- Troba els màxims i mínims i els intervals de creixement i decreixement de la
funció: y=-(x3/3)+3x2-8x+16
6- Troba els coeficients a, b i c de la funció: f(x)=ax2+bx+c sabent que passa per
(0,5) i que té un punt de tangent horitzontal en (2,-3)
7- Determina els intervals de creixement i decreixement de la funció:
y=x3-3x2
8- Exercicis trets de Toomates: http://www.toomates.net/
Deriva les següents funcions (1):
9- f(x) = 5 x6 – 3 x5+ 3 x3 – 2
10- f(x) = sin x - cos x
11- f(x) =3 cos(x)
1213- f(x) = sin(x)·(3x+1)
14- f(x)=
15- f(x) = cos(3x)
16f(x) = 2x
17- f(x) = l n (3x - 1)
18- f(x) =
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Deriva les següents funcions (2):
19- f(x) = x6 – 2 x5– 2
20- f(x) = sin x + ln (x)
21- f(x) = 4 tan(x)
2223- f(x) = (x3+5x+2)·(3x+1)
24- f(x)=
25- f(x) = cos(x2+1)
26f(x) = ex
27- f(x) = l n (3x - 1)
28- f(x) =
Deriva les següents funcions (3):
29- f(x) = 5x4 + 2 x8– 2
30- f(x) = log( x) + ln (x)
31- f(x) = 4
3233- f(x) = (x3+5x+2)·(3x2+x)
34- f(x)=
35- f(x) =tan(x2+5x+1)
36f(x) = ex
37- f(x) = l n (x - 1)
38- f(x) =
Deriva les següents funcions(4):
39- f(x) = 8x6 – 10 x5+3x2+5x+2
40- f(x) = x + ln (x)
41- f(x) = 5 tan(x)
4243- f(x) = (x3+8x-2)·(x-1)
44- f(x)=
45- f(x) = sin(4x2+1000)
46f(x) = 8x
47f(x) = (3x - 1)2010
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48- f(x) =

EXERCICIS:
1. Calcula les següents derivades:
a) f ( x)  3x 2  5x  1
b) f ( x)  sin( x)
c) f ( x)  x
d) f ( x)  3 x
2. Calcula les seguetas derivades:
a) f ( x)  x  cos( x)
b) f ( x) 

x2
x 1

3. Calcula les següents derivades:

 

a) f ( x)  sin x 2

b) f ( x)  sin 2 ( x)
4. Troba l’angle  (en graus) de la funció f ( x)  x 2 en x=1
5. Troba el punt x on el pendent de la funció f ( x)  x 2  6 x  5 és igual a 2.
6. Determina la recta tangent g ( x)  ax  b a la funció anterior f ( x)  x 2  6 x  5 ,en
x=-1.
7. Determina els extrems de la funció f ( x)  x 2  6 x  5 .
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8. Demostra raonadament que la funció f ( x) 

9. Troba el màxim de la funció f ( x) 

ln( x)
.
x
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1
és sempre decreixent.
x 1

EXERCICIS:
Representa les següents funcions racionals (sense fer servir la segona derivada):

(2 x  1) 2
1: f ( x) 
4x 2  1

2: f ( x) 

3: f ( x) 

4: f ( x) 

5: f ( x) 

8: f ( x) 

x3  x 2  4x  4
2x3

9: f ( x) 

x3
( x  2) 2 ( x  1)

x4  3
x

x
x 1
2

x

x

 4x
2

10: f ( x) 



1

2

2x  1
2



 x 1

2

6: f ( x) 

( x  2) 2
x 1

7: f ( x) 

3x 2  x  3
x2 1
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3
x  3x
3

EXERCICIS:
1-Representa gràficament les següent funcions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

y=x3-3x2
y=x3-3x+2
y=x4+4x3
y=x3-9x2+24x-20
y=12x-x3
y=-x4+x2
y=x5-6x3-8x-1
y=x4-8x2+2

2-Quina és la derivada de f(x)=2x-8 en qualsevol punt?
3-Quant ha de valer x perquè la derivada de f(x)=x2-6x+5 sigui igual a 2?
4-En quin punt la recta tangent a la gràfica de la funció f(x)=
recta y=2x+8

x2-6x+5 és paral·lela a la

5-En quins punts la recta tangent a y=x3-4x té el pendent igual a 8?
6-Escriu les equacions de les rectes tg a la corba: y =

que són paral·leles a la recta

2x+y=0
7-Troba els punts de tangent horitzontal de la funció: y=x3-3x2-9x-1
8-En quins punts d’y= y =

la recta tangent és paral·lela a la bisectriu del segon quadrant?

Existeix cap punt de tangent horitzontal en aquesta funció?
9-L’equació de la recta tangent a una funció f(x) en el punts d’abscissa x=2 és
4x-3y+1=0. Quin és el valor d’f’(2) ? I de f(2)?
10-Troba una funció de segon grau sabent que passa per (0,1) i que elpendent de la recta
tangent en el punt (2,-1) val 0.
11-Troba el vèrtex de la paràbola y=x2+6x+11 tenint en compte que en aquest punt la
tangent és horitzontal.
12-Detemina la paràbola que és tangent a la recta y=2x-3 en el punt (2,1) i que passa pel
punt (5,-2)
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13-Troba el valor de x per al qual les tangent a les corbes y=3x2-2x+5 i y=x2+6x siguin
paral·leles i escriu les equacions d’aquestes tangents.
14-Troba el valor d’x per al qual les tangents a les corbes y=3x2-2x+5 i y=x2+6x siguin
paral·leles i escriu les equacions d’aquestes tangents.
15-Troba a,b i c en f(x)=x3+ax2+bx+c de manera que la gràfica d’f tingui tangent horitzontal
en x=-4 i en x=0 i que passi per (1,1)
16-Quina relació hi ha entre f i g? I entre f’ i g’?

17-existeix cap punt de la funció y=4x-x2en què la tangent sigui paral·lela a la recta que
passa pels punts (0,0) i (3,3)? En cas afirmatiu troba’l.
18-Si f’(2)=0 quina de les afirmacions següents és correcta?
a) La funció té màx o mín en x=2
b) La recta tangent en x=2 és horitzontal
c) La funció passa pel punt (2,0)
19-Un banc llança al mercat un pla d’inversió la rendibilitat R(x), del qual, en milers d’euros,
ve donada en funció de la quantitat que s’inverteix, x, en milers d’euros, per mitjà de
l’expressió següent:
R(x)=-0,001x2+0,04x+3,5
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a) Quina quantitat de diners s’hi ha d’invertir per obtenir-ne la màxima rendibilitat?
b) Quina rendibilitat se n’obtindrà?
MÉS EXERCICIS
Representa gràficament les següents funcions:
1: y = x3-9x
2:y=x3+3x2
3:y=(x+1)2·(x-2)
4:y=x4-x2
5:y=x4-6x2+5
6:y=
7:y=
8:y=
9:
10:y=
11:y=
12:y=
13:y=
14:y=
15:y=
16:Determina el paràmetre c perquè el mínim de la funció:
y=x2+2x+c tingui d’abscissa x=8
17:Donada la funció y=x3+ax2+5 busca el valor de a perquè tingui un extrem relatiu en x=2 i
digues de què es tracta.
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18:La funció y=3x2+mx+8 té un mínim a x=1. Calcula m i el valor del mínim.
19:Busca els valors de a i b perquè la funció y=x3+ax2+b tingui un mínim relatiu igual a 3 en
x=2.
20:Busca el valor de b i m perquè la corba y=x3+bx2+mx+1 tingui una inflexió al punt (0,1) i el
pendent de la recta tangent valgui 1.
21:Busqueu a i b perquè la funció: f(x)=x3+ax+b tingui un mínim en el punt (1,1)
22:La funció que determina la corba de demanda d’un producte és: f(x)=-2x+16, on x és la
quantitat de producte fabricat per unitat de temps i f(x) és el preu en dòlars per unitat.
L’ingrés total es defineix com el producte x·f(x)
Dibuixa les funcions f(x) i g(x)=x·f(x) en el primer quadrant.
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