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Exercicis PAU – Social: 
Secció Matrius ,  sistemes i problemes 

PAU – CSS 2014J. 4. Siguin les matrius A i I, determineu x per tal que es verifiqui l’equació:  
A2–6A+5I=0, on 0 és la matriu en què tots els elements són 0. 

 

 
 
PAU – CSS 2014J. 3b. Siguin les matrius. A, B, I 

a) Determineu una matriu X que verifiqui A·X=I  
b) Determineu una matriu Y que verifiqui A·Y·A=B 
 

 
 
 
PAU - CSS 2015 – 4. Siguin les matrius A y B:  

a) Calculeu les matrius A + B i A · B    
b) Determineu els valors de a, bi c que fan A + B = A · B 

 
 

PAU - CSS 2015S – 4. Trobeu les matrius A i B sabent que:  
 

 
Sol: es un sistema: 

 
 
PAU - CSS 2013. 2 Siguin les matrius Ai B. 

a)  Determineu el valor dels paràmetres a i b que fa que A · B = B · A 
b)  Determineu el valor de a per al qual es verifica A2 = 2A 

 
 

 
 
 
 
 PAU CSS 2017. Considereu les matrius A, B i C, on m i n són dos nombres reals. 
  a) Comproveu que es compleixla igualtat:  

  b) Determineu i per tal que  les  matrius i commutin,  és  a  dir:  B · C = C · B  
   

Sol:  a)   
 
  b)   
 
PAU CSS 2017. 6.Considereu les matrius A y B. 

a. Calculeu el valor del paràmetre a per al qual es compleix que A·B=B·A  
b. Per al valor a=2 , trobeu una matriu X, tal que AXA = B. 

 
 
PAU - CSS 2016S – 3. a) La matriu ampliada d'un sistema de tres equacions amb tres incognites es A    
Fustifiqueu, sense resoldre'l, si el sistema es incompatible, compatible indeterminat, o determinat. 
b) Considereu ara la matriu d'un altre sistema de tres equacions amb tres incògnites B:    
Justifiqueu si es incompatible o compatible i, en aquest darrer cas, resoleu-lo.  

sol: a) R 3 perque es triangular: SCD 
         b) R 2: Indeterminat : x= 2-z;   y= 2z-1;   z=z  
  



PAU - CSS 2016 – 6b. Considereu les matrius:      
a) Calculeu les matrius A·B i B·A  
b) Justifiqueu si en algun cas és possible calcular P2  
    quan P és una matriu no quadrada. 
 

a) b) el nombre de columnes de la primera matriu, P, no coincidirà amb el nombre de files 
de la segona, que és la mateixa. 

  Per tant, mai no es pot calcular el quadrat d’una matriu no quadrada 
 
PAU - CSS 2015 –  4B. Donades les matrius A i B:   

 

Calculeu la matriu X que compleix:  . On I2 és la matriu identitat d’ordre 2. 

 Sol:  
 
 
 
 
PAU CSS 2012 S. 6. Donades les matrius A, B i C :  

a.Trobeu una matriu X tal que A·B + X = C 
b.Calculeu C3  
Sol:   

 
 
PAU CSS 2012. 3. Considerem les matrius A i B:   

a. Justifiqueu si Ès possible efectuar A·B o B·A. En cas afirmatiu, calculeu-ho. 

b. Calculeu B2 i B3. 
 Sol:  
 
 
 
 
 

PAU CSS 2018 Jun.-  Considereu les matrius de la forma:  

a.Determineu de manera que:  

b.Determineu de manera que   

Sol: 

 
 
PAU CSS 2020. Considereu les matrius:    
 a) Comproveu que es compleix que A–1=A2. 

b) Resoleu l’equació matricial A · X + B=I, en què I és la matriu identitat d’ordre 2 

 
 

PAU CSS 2021 Jun Considereu la matriu A= (
1 1
0 1

) 

a) Trobeu l’expressió general de An. Demostreu que la inversa de An és  (
1 −𝑛
0 1

) 

b) Trobeu la matriu X que satisfà l’equació matricial   A10· X – A20 = A.  
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PAU CSS 2016.- Considereu el sistema d’ecuacions lineal següent:  {
2𝑥 + 4𝑦 + 4𝑧 = 4𝑘 − 7

2𝑥 − 𝑘𝑦 =  −1
−2𝑥 = 𝑘 + 1

 

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre real k.  b) Resoleu el sist. Per al cas k=0 

a) Si k= 0: Sistema Compatible Indeterminat amb un 1 grau de llibertat Si k   0 es Compatible Determinat 
b) se deja indicado: (-1/2, - 3-2z/2 , z) 

 
PAU - CSS 2016 - 3.  Sigui el sistema d'equacions *   
 a)  Justiqueu si és compatible determinat. 
 b)  Resoleu el sistema format per les dues primeres equacions 

PAU – CSS 2014J. 1. En Pol, la Júlia i la Maria han comprat un regal. La Júlia ha gastat la meitat que la Maria, i en Pol n’ha gastat 
el triple que la Júlia 

a.Expliqueu raonadament si amb aquestes dades en tenim prou per a determinar quant ha gastat cadascund’ells. 
b.Si a més ens diuen que entre tots tres han gastat 63€, quant ha gastat cadascú?. 

 
PAU – CSS 2014J. 6b. Un  botiguer vol determinar la quantitat de bitllets de 5€, 10€ i 20€ que ha de tenir a la botiga per a atendre 

millor els clients. En total, vol tenir 1.375€ en 90 bitllets a la caixa. A més, s’ha adonat que li convé tenir el doble de bitllets de 
20€ que de 5€ i 10€ junts. Quants bitllets haurà de tenir de cada classe? 

 
 
 
 
PAU – CSS 2014S - 1. Si un venedor d’articles de luxe fa un descompte del 20% sobre el preu de venda d’un article, guanya 1.848€ 

sobre el preu de cost; si fa un descompte del 50%, perd 420€.  
a)Calculeu el preu de cost i el preu de venda de l’article. [1 punt] 
b)Quin percentatge aplica sobre el preu de cost per calcular el preu de venda? 
 

 
 
 
PAU - CSS 2016 – 2b. Dues  famílies  van  a  una  cafeteria.  La  primera  família  pren  1  refresc,  3  cafès  i 7magdalenes, i paga 

un total d’11,75 €. La segona família demana 1  refresc, 4 cafès  i 10magdalenes, i paga per tot plegat 15,5 € 
a) Digueu,  raonadament,  si  és  possible  saber  el  preu  d'un  cafè,  el  que  costa  unrefresc i el que val una magdalena 
b) Calculeu  quant  ha  de  pagar  una  família  que  prengui  un  refresc,  un  café  i  una magdalena 

 
PAU - CSS 2013 J. 4 Els beneficis d’una companyia de transport de viatgers són donats per la funció B(x) = ax2 + bx + c, on x és el 

preu que la companyia cobra per cada viatge. Sabem que si cobren 40 € per viatge, els beneficis són 19.000 €. A més, si 
augmentem el preu un 25 %, el benefici que s’obté és el màxim, 20.000 €. Tenint en compte aquestes dades, determineu els 
valor de a, b i c. 

  
PAU - CSS 2016. La butlleta guanyadora d'una loteria està formada per tres nombres.  Sabem que la suma del primeri el segon 
excedeix en dues unitats al tercer; que el primer nombre menys el doble del segon és deu unitats menor que el tercer, i que la 
suma dels tres nombres és 24.  Quina és la butlleta guanyadora? 

 
 
 
 



PAU - CSS 2016 S – 1. La Maria té el doble dels diners que tenen en Pol i la Julia junts.  En Pol te la sisena part de dinersque la 
Maria.  La Jùlia té el doble de diners que en Pol.  La Maria té el triple dels diners que la Jùlia.  

a) Amb aquestes dades,  podem saber quants diners tenen cadascun d'ells?  Trobeu el conjunt desolucions 

possibles.  b) Si en Pol té 35 euros, quants diners tenen la Maria i la Julia? 

 
 
 
 
 
PAU - CSS 2015 –  1B. El mes de gener passat, en Joan, la Carla i la Laura van invertir en borsa. La Carla va invertir el doble que 

la Laura. Aquell mes, en Joan i la Carla van tenir uns guanys del30 %, mentre que la Laura va tenir unes pèrdues del 10 %. De 
resultes d’això, van obtenirconjuntament uns guanys del 20 %.  Van acordar tornar a invertir el febrer, incrementant 
cadascú un 10 %  les seves inversions inicials.  Si el mes de febrer van invertirentre tots tres 770 €, quina quantitat havia 
invertit cadascú el mes de gener? 

 
 Sol: 
 
 
 
PAU - CSS 2013. 1b He anat a una botiga i he decidit comprar un pantaló, una camisa i unes sabates. Si faig la compra avui, em 

costarà tot plegat 120 €. A més, actualment, la camisa i les sabates costen, plegades, el doble del pantaló. Si m’espero una 
setmana, el pantaló i les sabates tindran un descompte del 20%, mentre que la camisa només en tindrà del 10%. D’aquesta 
manera pagaré 99 €. Quin és el preu inicial de cada article? 

  
 Sol: 
 
PAU - CSS 2015S – 1. Una persona decideix invertir un total de 60000€ repartits entre sentitats d’estalvidi ferents: A, B i C. 

Aquesta persona decideix que la quantitat invertida al’entitat A sigui la meitat de la quantitat total invertida a le sentitats B i 
C. Amés, sabem que l’entitat A li ha assegurat una rendibilitat del 5%, l’entitat B una rendibilitat de l10% i l’entitat C una 
rendibilitat del 2%. Calculeu les quantitats invertides a cada entitat d’estalvi si sabem que aquest inversor obtindrà uns 
beneficis totals de 4200€. 
 

 
 
 
 
PAU – CSS 2014S – 3. El propietari d’un bar ha comprat refrescos, cervesa i vi per un total de 5.000€, sense impostos. El vi val 

600€ menys que els refrescos i la cervesa plegats. Si tenim en compte que pels refrescos ha de pagar un IVA del 6%, per la 
cervesa un del 12% i pel vi un del 30%, aleshores la factura total, amb els impostos inclosos, puja a 5.924€. Calculeu quant ha 
pagat, sense IVA, per cada classe de beguda. 

 
 

PAU CSS 2017 Jun. Tenim unes quantes monedes d’un euro distribuïdes en tres piles. Passem dotze monedes de la tercera pila 
a la segona i, a continuació, en passem deu de la segona pila a la primera. Un cop fet això, les tres piles tenen la mateixa 
quantitat de monedes. a)Amb aquestes dades, podem determinar la quantitat de monedes que hi havia inicial-ment en 
cada pila? Raoneu la resposta. b)Esbrineu la quantitat de monedes que hi havia inicialment a cada pila si sabem que en total 
hi ha 51 monedes 

 
CSS 2019 J. 1 En un estudi de mercat, 500 participants han tastat tres cafès diferents, presentats com a producte A, 
producte B i producte C, i han escollit quin dels tres els ha agradat més. Sabem que el producte B ha estat escollit pel doble 
de persones que el producte A i que el producte B l’han escollit 32 persones més que els productes A i C junts. Calculeu 
quantes persones han escollit cada producte.  
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PAU Social- Secció funcions.  

Recta tangent 
PAU – Social 2014J. 2 La gràfica de la derivada f’ de la funció f és una paràbola que talla l’eix d’abscisses en els punts (5,0) i 

(1,0), i té el vèrtex en el punt (3,–4) 
a) Expliqueu raonadament en quins intervals la funció f és creixent i en quins intervals és decreixent. Indiqueu-ne els extrems 
relatius i classifiqueu-los 
b) Sabem que f(3)=2. Determineu l’equació de la recta tangent a la funció f en el punt  (3,2). 

Sol: a) f’és positiva -> creixent, a ( -,1) U (5,+). f' negativa  -> decreixent, a l’interval (1,5) màxim x=1 mínim x=5 
        b) f’(3) = 4 ->  (y - 2) =- 4(x - 3)  o   y = 4x + 14 

PAU – Social 2014J. 6. Sigui la funcix f(x)=x·ex.  a) Si la funció f té extrems relatius, determineu-los i classifiqueu-los. 
b) Calculeu la recta tangent a la gràfica de f en el punt d’abscissa x=0 

Sol:      f'(x) =  ex (1 + x) = 0 -> x = -1 -> mínim  b) f(0)=0,f’(0)=1. Pertant, lar ecta tangent és y = x 

PAU - Social 2016S – 4. Cosidereu la funció 𝑓(𝑥) =  
𝑥+1

𝑥2+3
    a) Determineu els punts en que la funció f talla cadascun dels eixos.  

Determineu també els intervals en que la funció f es positiva. b) Determineu els punts en que la recta tangent a la gràfica de 
f és horitzontal. 

a) (0 , 1/3)   i  (-1, 0). Denominador sempre positiufunció positiva quan x>-1   

b) 𝑓’(𝑥) =
−𝑥2−2𝑥+3

(𝑥2+3)2 = 0  x = -1 i x = 1    (-3, -1/6) i (1,1/2) 

PAU - Social 2016 – 3b. Sigui la funció * a) Estudieu en quins intervals f creix i en quins decreix. Determineu i classifiqueu, si 
n’hiha, els màxims o mínims de f.  b)  Escriviu l’equació de la recta tangent a la gràfica de f en el punt d’abscissa x = 2 

 

PAU - Social 2015 – 3. a) Escriviu l’equació de la recta tangent a la gràfica 𝑓(𝑥) =  
2𝑥+2

𝑥2−𝑥+2
  en el punt de tall amb l’eix de les 

ordenades.   b) Determineu els punts de la corba en els que la recta tangent és horitzontal. 

 
PAU - Social 2016 - 2.- Sigui la funció 𝑓(𝑥) =  

1

1+𝑥2 

(a)  Estudieu-ne el creixement i, si en té, determineu-ne i classiqueu els extrems relatius. 
(b)  Calculeu l'equació de la recta tangent a la gràfica defen el punt d'abscissax= 1. 

 
PAU – Social 2014J. 5b Considereu la funció f(x). 

a) Indiqueu-ne el domini i els punts on la gràfica de la funció f talla l’eix d’abscisses.  
b) Determineu-ne, si en té, les asímptotes horitzontals i verticals 

  
PAU – Social 2017 D’una funció y = f(x) sabem que la seva derivada és f’(x)= x3 – 4x. 

a) Determineu els intervals de creixement i de decreixement de la funció y = f(x) 
b) Determineu les abscisses dels seus extrems relatius i classifiqueu-los. 

 

PAU – Social 2007J. 5 Considereu la funció real de variable real 𝑓(𝑥) =  
2𝑥+𝑚

𝑥
  on m és un paràmetre real.             

a) Calculeu el valor de m per tal que la tangent a la gràfica de f(x) en el punt d’abscissa x=−3 sigui paral·lela a la recta:  x-3y+1=0. 
Calculeu també l’equació d’aquesta tangent.  
Ara fixeu el valor de m=1. b) Doneu el domini de la funció i els intervals on és creixent o decreixent.  c) Determineu les 
asímptotes.  d) Feu un esbós de la gràfica.  

Sol: a)  𝑓′(𝑥) =  
−𝑚

𝑥2   𝑓′(−3) =  
1

3
 m = −3 ;  f(-3)=3   𝑦 = 3 +

1

3
(𝑥 + 3)   ó  𝑥 − 3𝑦 + 12 = 0 

 b) AV en x=0 ; AH en y=2; decreixent en tot el domini  

PAU – Social 2014S – 5 Considereu la funció 𝑓(𝑥) =  
𝑥

𝑥2−1
  

a) Determineu-ne, si en té, les asímptotes horitzontals i verticals. b) Justifiqueu que és decreixent en tot el domini de f  

 
  



PAU - Social 2015 –  2B. La funció derivada d’una funció f és f '(x) = (x - 5) · e2x   
a) Si en té, determineu i classiqfiqueu els extrems de la funció f.  b) Si la gràfica passa per P(0,2). Equació de la recta tangent. 

Sol: a) part exponencial sempre positiva-> extrem és x = 5. Derivada és negativa abans i positiva després -> mínim 
 b) f '(0)  = - 5  -> Equació de la recta tangent: y =  - 5x + 2 

 
PAU – Social 2014S – 2. La funció derivada d’una funció f és  f(x)=e–x·(x–x2). 

a) Estudieu el creixement i el decreixement de la funció f. 
b) Si la funció f té extrems relatius, indiqueu-ne les abscisses i classifiqueu-los 

Sol: creixent a (0,1), i decreixent a (-,0)U(+,1)  b) Mínim x=0, màxim x = 1  
 
PAU - Social 2015 –  5. La funció derivada d’una funció f és:  f '(x) =  e-2x · (x -  x2)   
a) Estudieu el creixement i el decreixement de la funció f. b) Si la funció f té extrems relatius, indiqueu-ne les abscisses 

sol:    a) signe  de f’ depèn només del factor polinòmic, positiu quan xestà comprès entre 0 i 1 -> Creixent 
  b) mínim relatiu a x = 0 i un màxim relatiu a x = 1. 

PAU – Social 2014J. 3. Una cadena de televisió decideix emetre un nou programa en la franja horària de les 17:00 h a les 
21:00h. El percentatge d'audiència P de la primera emissió en funció del tempst, mesurat en hores, és definit per : 

𝑃(𝑡) =
1

5
(−𝑡3 +  49 𝑡2 −  760𝑡 +  3690)       17 < t < 21  

Els directius diuen que se seguirà emetent si en algun moment s’aconsegueix un percentatge d’audiència superior al 20 % 
a. Expliqueu intervals de temps l’audiència del programa va augmentari en quins intervals va disminuir. 
b. Envista dels resultats, se seguirà emetent el programa?Justifiqueu la resposta.  

Sol: P’(t) = 1/5(-3t2 + 98t -760) si 17 <=t<=21 màx t=20 augmenta de les 17:00 fins 20:00. A les 20:00 h màxim absolut; es deixarà 
d’emetre 

PAU - Social 2016 - 4.  Durant la darrera epidèmia d'Ebola es va considerar que, sense cap intervenció, el virus es propagava 
augmentant en un 3% diari el nombre d'afectats.  Suposeu que, en una població, avui, hi ha 25 persones infectades 

a) Escriviu la formula de la funció que dona el nombre de persones infectades en passar els dies. Quantes persones 
estaran infectades al cap de 20 dies? 
A  partir d'una data determinada, en aquesta població s'apliquen unes mesures sanitàries que permeten que el nombre 
de persones infectades disminueixi segons la funció  g(x) = 1000·(0.95)x. Si considerem controlada l’epidèmia quan el 
nombre d'afectats es igual o inferior a 10 persones, quants dies hauran de passar després d'aplicar les mesures 
sanitàries per a poder declarar controlada l’epidèmia? 

Sol: a) F(x) = 25· 1.03x   f(20) = 25·1,0320 = 45 o 56 pers. Infectades    
 B) 100·0.95x=10  0,95x=0,01  x = ln 0,01/ln 0,95 = 89,78 

PAU - Social 2016 – 1b.  Dues de les escales que se solen usar per a mesurar temperatures, l’escala Fahrenheit i l’escala  
Celsius,  estan  relacionades  linealment,  és  a  dir,  la  funció  que  ens  dóna la temperatura F en graus Fahrenheit a partir de la 
temperatura C en graus Celsius, és una recta. L’escala Celsius estableix els 0 ºC com a temperatura de congelació de l'aigua i 
els100 ºC com la temperatura d'ebullició. En l'escala Fahrenheit, aquests canvis d’estat del’aigua s’esdevenen als 32 ºF i als 212 
ºF respectivament. 

a) Escriviu  la  funció  que,  per  a  cada  temperatura  expressada  en  graus  Celsius, dóna la temperatura expressada en graus 
Fahrenheit. b)A quina temperatura coincideixen els graus Celsius amb els graus Fahrenheit? 

a) Anomenarem C la temperatura Celsius, i F la Fahrenheit. Es tracta de determinar a i b en F = a·C + b amb les dades del 
problema: a  + b · 0  = 32,   a + b · 100 =  212   a = 32, b = 1,8.   F = 1,8C + 32.   
b) C = 1,8·C + 32, i d’aquí C = -40. És a dir -40ºC equivalen a -40ºF 

PAU - Social 2016 – 4b. Sabem que la funció derivada f’ d’una funció f, polinòmica de tercer grau, talla l’eixd’abscisses en els 
punts x = -1 i x = 2. a) Justifiqueu si és possible que, a més dels dos valors citats, f’ també talli l’eix d’abscisses en un altre punt. 
b) Si ens diuen que f’(1) = 2, indiqueu i classifiqueu els màxims i mínims de la funció f. 

a) La funció derivada de tercer grau  és  de  grau  2  i,  pertant, no pot tenir més de dos valors que l’anul·lin.  
b) Com  que  -1 < 1 < 2 i f’(1) és positiva, f ha de tenir un mínim a x = -1i un màxim a x = 2 

 
PAU - Social 2016S – 2. Una empresa ven un producte a un preu de p euros.  El nombre d'unitats venudes 
depen del preu que fixem segons la funció *.  a) Demostreu que, en augmentar els preus, les vendes 
disminueixen. b) Es possible que l'empresa vengui 20 unitats del producte?  Si el preu augmenta  
qué passarà amb les vendes? 

Sol: V’(p) = -10/p2 negativa per a toto p   b) (30p-10)/p = 20  p= -1 impossible perquè lim
𝑥→∞

𝑉(𝑝) = 30 
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PAU - Social 2016S – 3. La següent fotografia matemàtica sembla indicar que les branques 
de les ulleres formen una paràbola. Tanmateix,  no  totes  les  corbes  en  forma  de  “U”  
són  paràboles.   Hem  marcat  sobre  uns  eixos  decoordenades alguns dels punts:  (0;2;5), 
(1;0), (3;1) i (5;0). Justifiqueu si la gràfica correspon a una parabola o no. 
 

f(x) =ax2+bx+c.  hauria de complir: f(1) =a+b+c= 0, f(5) = 25a+ 5b+c= 0,f(3) = 9a+ 3b+c=1.  
L'equacio de la paràbola que passa per aquests tres punts seria, doncs,f(x) =1/4x2+3/2x+5/4, que no passa per (0;0,25) 
 

PAU - Social 2015 – 2. En resoldre un sistema lineal de tres equacions amb tres incògnites, x,y, z, hem trobat que les solucions 
compleixen les condicions següents: La suma de les solucions és 6. La segona és la mitjana aritmètica de les altres dues. El valor 
de la tercera és la suma dels valors de les altres dues. Escriviu el sistema d’equacions que satisfà les condicions anteriors, 
resoleu-lo  i indiqueu si és compatible determinat o indeterminat. 

Sol:   x + y + z = 6  ;  y = x+z/2  ;  z = x+y    -> x = 1 , y = 2 , z = 3                                                           

PAU - Social 2015 –  3B. El preu, expressat en milers d’euros, del robí africà és el doble del quadrat del seu pes en grams, 
mentre que el preu del robí tailandès és quatre vegades el cub del seu pes engrams.  Ens  han  enviat un  paquet  amb  dos  
robins,  un  de  cada  classe,  que en  total pesen2 grams. a) Si els dos robins pesessin el mateix, quin preu hauríem de 
pagar?  
b) Quant ha de pesar cada robí perquè el preu del paquet sigui mínim? Quin és aquest preu mínim? 

Sol: a)    P(x) = 2x2 + 4x3   P(1)=6 6000 €    
b) P(x) = 2(2 -  x)2 + 4x3 = 4x  P'(x) =  12x2 + 4x  = 0  x = -1 i x = 2/3   2/3 g, 4/3 g.  P(2/3) = 4.74 mil·lers d’euros 

 
PAU - Social 2015 –  5B. La  gràfica  adjunta  mostra  la  funció f’, derivada d’una funció f.  

a) Determineu  en  quins  intervals  la  funcióf  és creixent, i en quins és decreixent. Si n’hi ha, 
classifiqueu  els  extrems  de  la  funció  f.  
b) Indiqueu per a quins valors de x la recta tangent a f és horitzontal. 

Sol: a) creixent quan f’ > 0, és a dir, a l’interval (  1,  ) Mínim en x   = -1 
 b) f’(x) = 0, a x = -1 i a x = 2 és horitzontal. 

PAU - Social 2015S – 1. Un  hotel cobra 45€ per habitació i nit. Per aquest preu, té ocupades 165 
habitacions cada nit. S’ha fet un estudi a partir del qual s’ha deduït que, per cada euro que s’apugi el preu de l’habitació, 
se n’ocuparà una menys cada nit. a)Si x és la quantitat que s’apuja el preu de l’habitació per sobre dels 45€ inicials, 
determineu la funció que dóna els ingressos diaris de l’hotel segons el valor de x. Indiqueu també els ingressos màxims 
que pot obtenir l’hotel.  
b)Indiqueu entre quins preus obtindrà ingressos l’hotel. 

Sol: a)  I(x) =(165 -  x)(45 - x) = - x2 + 120x + 7425  I'(x) = - 2x + 120  = 0  x= 60  I(60) = 11025   
b) I(x)>0 si -45 < x < 165.  Per tant el preu de l’habitació , que és x+45 , haurà d’estar entre 0 € i 210 €. 

 
PAU - Social 2015S – 2.  Determineu els valors de a, b i c que fan que la funció f(x)=x3+ax2+bx+c passi pel punt (0,4) i tingui 

extrems relatius en els punts d’abscissa x=1  i x=3.  Classifiqueu aquests extrems. 

 
PAU - Social 2015S – 3. S’ha observat que el nombre d’entrades que es venen al cinema d’un poble està lligat al 

sou mitjà x de la població, expressat en milers d’euros, segons la funció N(x).  
a) Determineu el sou mitjà de la població que correspon a la màxima venda d’entrades i justifiqueu la resposta 
b) Si suposem que els sous de la població creixen indefinidament, com incidiria aquest fet en la venda d’entrades del cinema? 

 
PAU - Social 2015 –  6B. Considereu el triangle devèrtexs A(-2,0), B(0,3)iC(2,-1) 

a) Determineu  les condicions  que  ha  de complir  un  punt  per  a  no  ser  fora  del triangle 
b) Justifiqueu analíticament si els puntsP(1,1), Q(-1,1)iR(-1,2) són interiors, exteriors o sobre els costats del triangle 

 
  



PAU - Social 2013. 1. Un equip científic ha estudiat l’evolució de la població d’una petita illa de la Polinèsia. Com a conclusió, ha 
determinat que, per tal d’obtenir una bona estimació de la població, cal fer servir l’expressió:  P(t)  =  400 +  18t  - 6t2  on t 
indica els anys transcorreguts des del principi de l’estudi. Es demana:  
a. Determineu la població de l’illa quan va començar l’estudi, i passat un any. Quina ha estat la taxa de creixement en 

aquest període?  b. Fins a quants anys després del començament de l’experiment va créixer la població de l’illa? Quin va 
ser el nombre màxim d’habitants? 

Sol : a. P(0) = 400, P(1) = 412. La taxa de creixement en aquest període haurà estat de 12/14=3%  b. P'(t) =18 - 9 t = 0 ->  
t = 4. Per a t<4 la derivada és positiva, i per a t>4 és negativa. Per tant, es tracta d’un màxim. A més, P(4) = 424. La població va créixer 
durant 4 anys, i va arribar a ser de 424 habitants. 

PAU - Social 2013. Una empresa agrícola ha recollit un total de 40 tones de fruita que produeixen un benefici de 0,80 euros/kg. 
Cada setmana que passa es produeix una pèrdua de 400 kg. de fruita, però el benefici augmenta en un cèntim per kg.  

a.  Quin és el benefici obtingut si venem la fruita al cap de 9 setmanes? Quin percentatge de fruita hem hagut de llençar?  
b.   Quina setmana de venda serà la que obté un benefici màxim? 

Sol: a) 0,80 + 9.0,01 = 0,89 €/kg. benefici 36400 · 0,89 = 32396 ; Ha calgut llençar 9 % ;  
b) B(x) = (0,80 +  0,01x)(40000 - 400x) = 32000 + 80x - 4x2  ; B’(x) = 80 – 8x = 0 -> x = 10 ; màxim  

 
PAU - Social 2013. 5b.  Segons uns estudis de laboratori, l’evolució de la població en un cultiu de bacteris al llarg del temps 

segueix la funció f(t) = 30 · (1 – e–t) + 10,  on t són els dies que han transcorregut des de l’inici de l’experiment, i f(t) és la 
població, en milions de bacteris.  
a)  Quina població hi ha en el moment de començar l’experiment? Justifiqueu si en algun moment hi arribarà a haver 40 
milions de bacteris. b)  Hi haurà algun moment en què la població sigui màxima? Justifiqueu la resposta: 

a) et=0 -> Imposible   o lim f(t)  =  40 As. Horiz.   b) f'(t) = 30 e-t >  0 no deixarà de créixer. 

PAU - Social 2013S. 6b.  La demanda d’energia elèctrica d’una ciutat, comptada a partir de la mitjanit i fins a les vuit del matí, 
és donada per la funció f(t)  , on t s’expressa en hores (h) i f(t), en milions de kilowatts hora (kW h). 
a)  A quina hora el consum coincideix amb el de la mitjanit, i quin és aquest consum?  
b)  A quina hora es donarà el mínim consum? Justifiqueu que, efectivament, es tracta d’un mínim 

 
PAU – Social 2016 1.- Una fàbrica de mobles de cuina ven 1000 unitats mensuals d'un model d'armari a 200 euros per unitat. Per 

tal de reduir-ne l'estoc, fa una oferta als compradors i estima que, per cada euro de reducció delpreu, les vendes mensuals 
del producte s'incrementaran en 100 unitats. 
a)  Quantes unitats caldría vendre per a d'obtenir el màxim d'ingressos mensuals?   b) A quant pujaran aquests ingressos?. 

 
PAU – Social 2014J. 1b. El preu en borsa d’unes accions és definit per la funció p(t)=500·e0,3t, on t indica els anys transcorreguts 

a partir del moment present.  
a) Si venem les accions d’aquí a un any, quin percentatge de benefici obtindrem?  
b) D’aquí a quants anys haurem aconseguit doblar el preu de les accions? 

 Sol: a) p(0) = 500 , p(1) = 674,93 Increment: 174,93€  =  34,98 %  b) 500 · e 3t =1000 -> 0,3t = ln2 ; t = 2,31 
 
PAU – Social 2013  Un equip científic ha estudiat l’evolució de la població d’una petita illa de la Polinèsia. Com a conclusió, ha 

determinat que, per tal d’obtenir una bona estimació de la població, cal fer servir l’expressió: 𝑷(𝒕)  =   𝟒𝟎𝟎 +  𝟏𝟖𝒕  +  𝟔𝒕
𝟑

𝟐  
indica els anys transcorreguts des del principi de l’estudi. Es demana: 
a) Determineu la població de l’illa quan va començar l’estudi, i passat un any. Quina ha estat la taxa de creixement en aquest 
període?  b) Fins a quants anys després del començament de l’experiment va créixer la població de l’illa? Quin va ser el nombre 
màxim d’habitants? 

Sol: a) P(0) = 400, P(1) = 412. La taxa de creixement 12/400 = 3% 

c) 𝑃’(𝑡)  =  18 − 9√𝑡 =0  t=4. Si t>4 𝑃’(𝑡)𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎  Si t<4 𝑃’(𝑡)𝑛𝑒𝑣𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎   màxim P(4)=424 habitants. 

 
PAU – Social 2014J. 4b. Els beneficis diaris, en centenars d’euros, d’un taller de bicicletes són definits per la funció  

f(x)=–20x2+50x–20,  on x són els centenars de bicicletes venudes. El taller només té capacitat per a fabricar 200 bicicletes al 
dia. a) Calculeu el benefici màxim diari que pot obtenir el taller.  
b) Determineu el nombre mínim de bicicletes que ha de fabricar per a no tenir pèrdues 

 a) f’(x) = -40 + 50 x = 0  x = 5/4 -> màxim  f(5/4) = 11,25  b) Punts de tall: x=1/2 i x= 2  f(x) < 0 si x < 1/2  a partir 50 
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Comunidad de Madrid. 

2000B. El número de individuos, en millones, de una población, viene dado por la función: 𝑃 (𝑡)  =
15 + t2

(t + 1)2    

donde t se mide en años transcurridos desde t = 0.  Calcúlese: 
a) La población inicial. 
b) El año en que se alcanzará la mínima población. ¿Cu ́al ser ́a el tamaño de  ́esta? 
c) ¿Cu ́al será el tama ̃ tamaño de la poblaci ́on a largo plazo 

 
 

2000B3. Se considera la función:    
a) Estúdiese si f (x) es continua en x = 2.  b) Calcúlese la ecuación de la recta tangente a f (x) 
en el punto x = 3.  c) Calcúlese sus asíntotas oblicuas. 

 

 
 
2000B4 Sea la función dependiente de los parámetros a y b:   

a) Halla los valores de a y b para que la función sea continua en el conjunto R de 
los números reales.  b) Representa gráficamente para los valores a = 0 y b = 3.   
c) Para los valores a = 0 y b = 3, halla el área de la región plana acotada limitada 
por la gráfica de la función, el eje de abscisas y las rectas x = 1  y  x = 3. 
 

 
 
2001A1. El número total de bacterias (en miles) presentes en un cultivo después de t horas viene dado por: 

N (t) = 2t(t − 10)2 + 50 
a) Durante las 10 primeras horas, ¿en qué instantes se alcanzan la población máxima y mínima? 
c) Esbócese la gráfica de N (t) en el intervalo [0, 10] 
 

 
 
  



Optimització 
PAU – Social 2013 3. En un hort hi ha plantades 50 pomeres. Cada arbre produeix 800 pomes. Per cada arbre addicional que hi 
plantem, la producció de cada arbre es redueix en 10 pomes. Quants arbres més ens cal plantar per a obtenir la producció més 
alta possible? Quina és aquesta producció? 

Sol: P(x) = (50 + x)(800 -10x)  = 40000 +300x -10x2   P '(x)  = 300 - 20x =0  x=15  màx de 42.250 pomes 
PAU - Social 2015 – 1. Un  arbre  té  un  volum  de  30  m3 i, per la qualitat de la seva fusta, es ven a 50 € per metre cúbic.  Cada  
any  l'arbre  augmenta  el  volum  en  5  m3.  Alhora,  la  qualitat  de  la fusta disminueix, i també el preu, que cada any és un 
euro per metre cúbic més barat. D’aquí a quants anys aconseguirem el màxim d'ingressos per la venda de la fusta de l’arbre? 
Quins seran aquests ingressos? 

Vol(x)  =  30+5x   ;   Preu(x) = 50–x   ;  Ing(x) = V(x)·P(x)   I(x) = (30+5x)(50–x) = 1500+220x–5x2   I’(x)= 220–10x =0  
x= 22      I(22)= 1500+220·22–5·222=3920 € 

 
PAU – Social 2014S - 2. S’han corregit unes quantes proves de selectivitat i s’han puntuat amb notes entre 0 i 10. El nombre de 

persones que han obtingut una determinada qualificació x és definit per la funció 𝑁(𝑥) = 250– (2𝑥– 9)2. 
a) Quantes persones han tret un 10 en aquesta prova? Quantes persones han tret un 6?  
b) Quina és la nota que han tret més persones? Quantes persones han tret aquesta nota? 

 Sol: a) N(10) = 129 , N(6) = 241   b) N’(x) = -4(2x-9) =0 -> x= 4,5 -> N(4.5) = 250 alumnes 
 

PAU – Social 2017J  Des d’una barca es dispara una bengalade salvament marítim ques'apaga al cap de 4 minuts. En 
aquest interval de temps, escomprova que la intensitat lumínica de  la  bengala en  funció  del  temps,  mesurada  en  
percentatges  del  0%  al  100%, queda  perfectament  descrita  per  l'expressió  on  el  temps t varia 
entre 0 i 4 minuts. 
a. Calculeu per a quin valor de t el percentatge d’intensitat lumínica serà màxim. 
b. Si desde  la  costa  la  bengala  només  és  visible  quan  la  intensitat  lumínica  és superior al 75%, quin és l’interval 

de temps en què serà visible des de la costa i, per tant, serà més factible el salvament? 
 

 
 
2.- Un equip de treballadors ha de fer la collita d’un camp de pomeres a partir de l’1 d’octubre i només poden treballar 
durant un dia. Si la collita es fa l’1 d’octubre, es colliran 60 tones i el preu serà de 2000 €/tona. Sabem que a partir 
d’aquest dia, la quantitat que es pot collir augmenta en una tona cada dia, però el preu de la tona disminueix en 20 €/dia.  
a) Determineu la fórmula que expressa els ingressos que s’obtenen en funció del nombre de dies que es deixen passar 

des de  l’1 d’octubre per fer la collita.      
b) Trobeu quants dies han de passar perquè els ingressos per la collita siguin màxims  
c) Digueu quin és el valor màxim dels ingressos per la collita. 
d) Trobeu quants dies han de passar perquè els ingressos per la collita siguin els mateixos que si es fes el dia 1 d’octubre. 

Sol:   I(t) = Q(t)·P(t) =(60+t)·(2000-20t)    b) t=20    c) I(20) 128000€    d= t=40   

2019 S.5 Un comerciant pot comprar articles a 350 € la unitat. Si els ven a 750 € la unitat, en ven 30. Sabem que la relació entre 
aquestes dues variables (el preu de venda i el nombre d’unitats venudes) és lineal i que, per cada descompte de 20 € en el preu 
de venda, incrementa les vendes en 3 unitats. Considerant que el comerciant només comprarà el nombre d’articles que sap 
que vendrà: 
a) Escriviu  la  funció  de  beneficis  a  partir  del  nombre  de  vegades  x  que  s’aplica  el  des-compte.  
b) Determineu el preu de venda que fa màxims els beneficis del comerciant i justifiqueu que és un màxim. Determineu quantes 
unitats vendrà. 

Sol: 𝐵(𝑥)=(400−20𝑥)·(30+3𝑥)=−60𝑥2+600𝑥+12.000    b) 𝐵’(𝑥)=−120𝑥+600.     750−5·20=650€    45u 

2019 S. Una botiga obre al públic des de les 10 hores fins a les 21 hores. Se sap que els ingressos per vendes, en funció de l’hora 
del dia, venen donats per la funció:     𝐼(𝑡)=−5(𝑚−𝑡)2+𝑛,      per a10≤𝑡≤21 
a) Trobeu el valor de 𝑚sabent que els ingressos màximses produeixen a les 18 hores.b) Trobeuel valor de 𝑛sabentque a les 21 
hores hi ha uns ingressos de 500€ 

Sol: 𝐼’(𝑡)=−10(𝑚−𝑡)(−1)=10(𝑚−𝑡).  m    𝐼(21)=−5(18−21)2+𝑛=500= 18   
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PAUS – Social – Sección Programació lineal 

EX. PROG LINEAL AMB SOLUCIÓ 
2013-5 Un botiguer va al mercat central amb la seva furgoneta, que pot carregar 700 Kg., i amb 500 € a la butxaca, a comprar 

fruita per a la seva botiga. Hi troba pomes a 0,80 €/Kg i taronges a 0,50 €/Kg. Calcula que podrà vendre les taronges a 0,58 
€/Kg, i les pomes a 0,90 €/Kg. Quina quantitat de pomes i de taronges li convé comprar si vol obtenir el benefici més gran 
possible?.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PAU – Social 2014S – 4. Una companyia aèria programa una oferta d’un màxim de 5.000 places, entre turista i preferent. Per 

cada plaça de classe turista obté uns guanys de 30€, mentre que per cadascuna de classe preferent el benefici és de 40€.  
Per raons tècniques no és possible oferir més de 4.500 places en classe turista, i el nombre de places de preferent no poden 
superar la tercera part de les de classe turista. 
Calculeu quantes places de cada classe cal oferir per a maximitzar els guanys.  

 
 
PAU – Social 2014J. 2b.  Una empresa d’informàtica fabrica ordinadors portàtils i de taula i ven tots els que fabrica. L’empresa 
té capacitat per a fabricar 3.000 ordinadors. Per qüestions de mercat, el nombre d’ordinadors de taula no pot ser inferior a la 
meitat del nombre de por-tàtils, però tampoc no pot superar el nombre de portàtils. L’empresa guanya 100€ per cada 
ordinador de taula, i un 20% més en la venda de cada portàtil. Quants ordinadors de cada classe ha de fabricar per a 
maximitzar els beneficis? 

 
 
PAU – Social 2014J. 5.  Hem de fertilitzar els terrenys d’una finca utilitzant dos adobs, A i B. El cost de l’adob A és de 0,9€/kg, i 

l’adob B costa 1,5€/kg. L’adob A conté un 20% de nitrogen i un 10% de fòsfor, mentre que l’adob B en conté un 18% i un 
15%, respectivament. Per a fertilitzar els terrenys correctament ens cal un mínim de 180kg de nitrogen i 120kg de fòsfor. 

a) Si anomenem x els kilograms d’adob A i y els kilograms d’adob B, escriviu el sistema d’inequacions que satisfà les 
condicions anteriors.  

b) Quina és la despesa mínima que hem de fer si volem fertilitzar els terrenys de la finca correctament? 

 
 



* PAU - Social 2000 sep  En una refineria es produeixen dos tipus de fertilitzants a partir de quatrecompostos: nitrogen, àcid 
fosfòric, potassi soluble i guano. A la taula següent s'expressa la composició per bidó d'aquests dos fertilitzants: 

 Nitrogen Àcid fosfòric   Potassi Guano 
Fertilitzant 1             20 litres               30 litres                30 litres               20 litres 
Fertilitzant 2             10 litres               10 litres                60 litres               20 litres 

L'empresa disposa de 900 litres de nitrogen i de 1.400 litres de guano, i les quantitats dels altres dos components no estan 
limitades, encara que a causa del gran estoc existent d'aquests dos productes cal utilitzar almenys 600 litres d'àcid fosfòric i 
1.800 litres de potassi. Cada bidó del fertilitzant 1 suposa un benefici de 6 € (pessetes), i de 5 € (pessetes) cada bidó de l'altre 
fertilitzant. Trobeu quina quantitat de fertilitzant de cada classe cal produir per obtenir un benefici màxim. 
 

 
 
PAU - Social 2013S. 5b. Un florista disposa de 50 margarides, 80 roses i 80 clavells, i en fa rams de dues classes: per a uns fa 

servir 10 margarides, 20 roses i 10 clavells, i per als altres fa servir 10 margarides, 10 roses i 20 clavells. La primera classe de 
rams es ven a 40 €, mentre que la segona es ven a 50 €. Quants rams de cada classe ha de fer si vol ingressar el màxim 
possible? 

 
PAU - Social 2013. 6b Tinc un problema: fabrico televisors LED, que em deixen un benefici de 100 € cadascun, i televisors de 

plasma, que em donen la meitat de benefici unitari. No puc produir més de 30 televisors al dia, i la diferència entre la 
producció dels LED menys els de plasma és, com a màxim, de 4 unitats. Quants he de produir de cada per a guanyar el 
màxim? 

 
 
PAU - Social 2015 –  6. Una  refineria  de  petroli  produeix  gasolina  i  gasoil.  En  el  procés  de  refinació  que  s'hi porta  a  

terme  s'obté més  gasolina  que  gasoil.  A  més,  per  a  cobrir  la  demanda  cal produir  com  a  mínim  3  milions  de  litres  
de  gasoil  al  dia,  mentre  que  la  demanda  de gasolina és de 6,4 milions de litres al dia, com a màxim.La gasolina té un 
preu d’1,9 €/L, i el gasoil val 1,5 €/L. Tenint en compte que es ven la totalitat de la producció, determineu quants litres de 
gasolina i de gasoil cal produir al dia per a obtenir el màxim d’ingressos. 
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PAU - Social 1991. Es volen plantar fruiters de dues varietats en un terreny de 40 Has. Els beneficis anuals produïts per la 
primera varietat son 120 €/ha i les necessitat anuals d’aigua: 2500 m3/Ha. La segona varietat produeix uns beneficis de 150.000 
€/Ha però necessita 400 m3/Ha. D’aigua. Calculeu cuántes Hectàrees s’han de destinar a cada varietat si les reserves anuals 
d’aigua són de 120.mmm m3 i es volen obtenir el màxims beneficis anuals. 

 X+y<40 ;  45x+4y <= 120   B= -4/5x  x= 26,3   y= 13,4     z=5200.000    
 
PAU - Social 2016 – 6. Tenim quatre rectes:  la rectar1passa pels punts (1;0) i (0;1); la rectar2passa per (-1;0) i (0;-1).r3 passa 

per (-1;0) i per (0;-1).  Finalment, r4passa per (1;0) i (0;-1). (a)  Escriviu les inequacions que compleixen els punts de la 
frontera i de l'interior del quadrat que determinen aquestes quatre rectes i dibuixeu-lo. (b)  Determineu el valor 
màxim de k que fa que la rectay= 2x+k tingui algun punt en comu amb el quadrilater anterior. 

 
PAU - Social 2016S – 5.  quadrilàter  A(1,2) B(2,4) C(6,6) D(2,0) 
a) Definiu les condicions que han de complir els punts del quadrilàter ombrejat, incloent-hi 
la frontera.  
b) Justifiqueu analíticament si el punt P= (4;3) pertany al quadrilàter 

 
 
* PAU - Social 2016 – 5b. Considereu la regió del pla limitada per les rectes següents:  

 y  = x +  1 ,      y  = -  x +  1 ,      y =   x  - 1 ,      y = -  x – 1 ;  
a) Dibuixeu-la i calculeu-ne els vèrtexs  
b) Considereu  ara  la  família  de  rectes y = 2x + k. Calculeu  
en  quin  punt  de  la  regió s’obté el valor  més  gran de k,  i  
determineu aquest valor 

 
 
 
 
PAU - Social 2015S – 5. Considereu la regió del pla limitada per les rectes: y =2x+2,   y = –2x+2,    y =2x–2,    y = –2x–2 

a) Dibuixeu-la i calculeu-ne els vèrtexs  
b) Considereu ara la família de rectes y=x+k. Calculeu en quin punt de la 
regió s’obté el valor més gran de k i determineu. 

 
 
 
 
 
 

PAU - Social 2009S – 5. Un llibreter vol fer una comanda de dos classes de llibres a dos editors, A i B. L’editor A ofereix lots de 5 
llibres d’assaig i 5 novel·les per 50 €. L’editor B ofereix lots de 5 llibres d’assaig i 10 novel·les per 150 €. El llibreter vol comprar, 
com a mínim, 2500 llibres d’assaig i 3500 novel·les. Per un compromís adquirit amb l’editor B, no pot comprar a l’editor A més 
de 3 vegades el que compra a l’editor B. Determineu quants lots haurà de comprar a cada editor per minimitzar a el cost i 
poder complir el seu compromís.  

  



2019. En una fàbrica es disposa de 80 kg d’acer i 120 kg d’alumini per a fabricar bicicletes de muntanya i de passeig, que es 
vendran a 200 € i 150 €, respectivament. Per a fabricar una bicicleta de muntanya són necessaris 1 kg d’acer i 3 kg d’alumini, i 
per a fabricar-ne una de passeig, 2 kg de cada un dels dos metalls.  
a) Determineu la funció objectiu i les restriccions, i dibuixeu la regió factible.  
b) Calculeu quantes bicicletes de cada tipus s’han de fabricar per a obtenir el màxim benefici i digueu quin és aquest benefici. 

 
 

2019. L’empresa d’esport d’aventura Xtrem prepara per a la darrera setmana de juny dos paquets: el paquet bàsic (PB) i el 
paquet súper (PS). El PB inclou una baixada de ràfting, una baixada fent barranquisme i un salt de pont, i té un preu de 50 €. 
D’altra banda, el PS inclou tres baixades de ràfting, dues fent barranquisme i un salt de pont, i el preu és de 120 €. 
 Per limitacions climàtiques i de personal, només es poden fer 12 baixades de ràfting, 9 fent barranquisme i 8 salts de pont. 
 Per a fer la promoció turística, es vol saber quina combinació de paquets proporciona més ingressos. 
a) Trobeu les inequacions que han de complir totes les possibles combinacions de paquets. Dibuixeu la regió del pla en què es 
troben aquestes possibles solucions i trobeu la funció que dona els ingressos en funció del nombre de paquets de cada 
tipus. b) Trobeu el nombre de paquets de cada tipus que ha d’oferir l’empresa per a obtenir 
els ingressos màxims i digueu quins serien aquests ingressos. 

 
2019S. Un forn artesà fa dos tipus de panets, els integrals i els de cereals. En l’elaboració, a més a més de la farina 
corresponent, es fa servir llevat de massa mare i aigua. La quantitat de llevat de massa mare i d’aigua que s’utilitza en 
l’elaboració de cada panet depèn de si es tracta d’un panet integral o de cereals. 
 Volem saber quants panets de cada tipus es poden fer. Després de comprovar la 
quantitat de massa mare i d’aigua de què es disposa, i tenint en compte que la quantitat 
de panets de cereals no pot superar la de panets integrals, s’obté la regió següent amb 
totes les possibilitats.  
En el gràfic, l’eix de les x representa el nombre de panets integrals, i el de les y, el nombre 
de panets de cereals. a) Escriviu les inequacions que donen lloc a aquesta regió factible. b) 
Si els panets integrals es venen a 8 € cada unitat i els de cereals a 10 €, quants panets de 
cada tipus cal vendre per a obtenir els màxims ingressos? Quins són aquests màxims 
ingressos? 
 
 
 
 
 
Asturias Junio 94: Un fabricante de coches lanza una oferta especial en dos de sus modelos, ofreciendo el modelo A a un precio 
de 1,5 millones de ptas. y el modelo B a2 millones de ptas. La oferta está limitada por las existencias, que son 20 coches del 
modelo A y 10 coches del modelo B, queriendo vender al menos tantas unidades del modelo A como del modelo B. Por otra 
parte, paracubrir los gastos de esta campaña, los ingresos obtenidos con ella deben ser, al menos, de 6 millones. 
a) ¿Cuántas unidades de cada modelo se podrán vender? Plantea el problema y representa gráficamente su conjunto de 
soluciones. b) ¿Cuántos coches deberá vender de cada modelo para maximizar sus ingresos? ¿Cuál es su importe? 
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EXERCICIS PROG. LINEAL SENSE SOLUCIO 
PAU - Social 2000 sep  En una refineria es produeixen dos tipus de fertilitzants a partir de quatrecompostos: nitrogen, àcid 

fosfòric, potassi soluble i guano. A la taula següents'expressa la composició per bidó d'aquests dos fertilitzants: 
 Nitrogen Àcid fosfòric   Potassi Guano 

Fertilitzant 1             20 litres               30 litres                30 litres               20 litres 
Fertilitzant 2             10 litres               10 litres                60 litres               20 litres 
L'empresa disposa de 900 litres de nitrogen i de 1.400 litres de guano, i les quantitats dels altres dos components no estan 
limitades, encara que a causadel gran estoc existent d'aquests dos productes cal utilitzar almenys 600 litresd'àcid fosfòric i 
1.800 litres de potassi. Cada bidó del fertilitzant 1 suposa un benefici de 6 pessetes, i de 5 pessetes cada bidó de l'altre 
fertilitzant. Trobeu quina quantitat de fertilitzant de cada classe cal produir per obtenir un benefici màxim. 

 
 
 
PAU - Social 2013S. 5b. Un florista disposa de 50 margarides, 80 roses i 80 clavells, i en fa rams de dues classes: per a uns fa 

servir 10 margarides, 20 roses i 10 clavells, i per als altres fa servir 10 margarides, 10 roses i 20 clavells. La primera classe de 
rams es ven a 40 €, mentre que la segona es ven a 50 €. Quants rams de cada classe ha de fer si vol ingressar el màxim 
possible? 

 
 

PAU - Social 2013. 6b Tinc un problema: fabrico televisors LED, que em deixen un benefici de 100 € cadascun, i televisors de 
plasma, que em donen la meitat de benefici unitari. No puc produir més de 30 televisors al dia, i la diferència entre la 
producció dels LED menys els de plasma és, com a màxim, de 4 unitats. Quants he de produir de cada per a guanyar el 
màxim? 

 
 

PAU - Social 1991. Es volen plantar fruiters de dues varietats en un terreny de 40 Has. Els beneficis anuals produïts per la 
primera varietat son 120 €/ha i les necessitat anuals d’aigua: 2500 m3/Ha. La segona varietat produeix uns beneficis de 
150.000 €/Ha però necessita 400 m3/Ha. D’aigua. Calculeu cuántes Hectàrees s’han de destinar a cada varietat si les 
reserves anuals d’aigua són de 120.mmm m3 i es volen obtenir el màxims beneficis anuals. 

 
 
PAU – Social 2014J. 5.  Hem de fertilitzar els terrenys d’una finca utilitzant dos adobs, A i B. El cost de l’adob A és de 0,9€/kg, i 

l’adob B costa 1,5€/kg. L’adob A conté un 20% de nitrogen i un 10% de fòsfor, mentre que l’adob B en conté un 18% i un 15%, 
respectivament. Per a fertilitzar els terrenys correctament ens cal un mínim de 180kg de nitrogen i 120kg de fòsfor. 
a) Si anomenem x els kilograms d’adob A i y els kilograms d’adob B, escriviu el sistema d’inequacions que satisfà les 

condicions anteriors. 
b) Quina és la despesa mínima que hem de fer si volem fertilitzar els terrenys de la finca correctament? 

 
 
PAU – Social 2014J. 2b.  Una empresa d’informàtica fabrica ordinadors portàtils i de taula i ven tots els que fabrica. L’empresa té 

capacitat per a fabricar 3.000 ordinadors. Per qüestions de mer-cat, el nombre d’ordinadors de taula no pot ser inferior a la 
meitat del nombre de por-tàtils, però tampoc no pot superar el nombre de portàtils. L’empresa guanya 100€ per cada 
ordinador de taula, i un 20% més en la venda de cada portàtil. Quants ordinadors de cada classe ha de fabricar per a 
maximitzar els beneficis? 

 
 
PAU – Social 2014S – 4. Una companyia aèria programa una oferta d’un màxim de 5.000 places, entre turista i preferent. Per 

cada plaça de classe turista obté uns guanys de 30€, mentre que per cadascuna de classe preferent el benefici és de 40€.  
Per raons tècniques no és possible oferir més de 4.500 places en classe turista, i el nombre de places de preferent no poden 
superar la tercera part de les de classe turista. 
Calculeu quantes places de cada classe cal oferir per a maximitzar els guanys.  

 
 
PAU 2013. 5. Un botiguer va al mercat central amb la seva furgoneta, que pot carregar 700 Kg., i amb 500 € a la butxaca, a 

comprar fruita per a la seva botiga. Hi troba pomes a 0,80 €/Kg i taronges a 0,50 €/Kg. Calcula que podrà vendre les taronges 
a 0,58 €/Kg, i les pomes a 0,90 €/Kg. Quina quantitat de pomes i de taronges li convé comprar si vol obtenir el benefici més 
gran possible?.  

 


