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• $GPLQLVWUDFLy�L�ILQDQFHV�
• &RPHUo�LQWHUQDFLRQDO�
• *HVWLy�FRPHUFLDO�L�PjUTXHWLQJ�
• 6HUYHLV�DO�FRQVXPLGRU�
• *HVWLy�GHO�WUDQVSRUW�
• 5HVWDXUDFLy�
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• ,QWHJUDFLy�VRFLDO
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1.- a) Classificar el següent sistema d’equacions lineals segons el valor del paràmetre N
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b) Resoldre, si és possible, el sistema per 2=N

2.- Donats els punts )3,4();1,2( −%$
a) Escriure l’equació pendent - ordenada a  l’origen de la recta que els uneix
b) Determinar si el punt )1,1(&  està alineat amb els dos punts donats

3.- Trobar el valor de N  perquè la funció 1)( 3 +−= N[[[I  tingui un extrem relatiu
(màxim o mínim) en el punt 1=[ . Determinar si es tracta d’un màxim o un mínim

4.- Resoldre la següent equació logarítmica:  [[ log26loglog 3 +=

5.- Representar la gràfica de la següent funció calculant els punts de tall amb els eixos

de coordenades i les asímptotes 
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6.- Col·loquem 20 000 �HQ�XQ�FRPSWH�IL[�GXUDQW����DQ\V�
a) ¿Quin serà  l’ interès simple que ens hauran de donar perquè es converteixin

en 26 000 "
b) Amb un  interès compost de l’1,5 % ¿En quant es convertiran  els  20000 �VL

el període de capitalització és d’un any?

7.- Representar gràficament les solucions del següent sistema d’ inequacions lineals :
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- Has de resoldre  cinc dels set  exercicis que es proposen  a continuació.

- Has d’ explicar de forma comprensible el procés de resolució en cada cas.

- Cada exercici té una puntuació de 2 punts. Si l’exercici té dos apartats, cada apartat val
1 punt.


