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Premis extraordinaris de batxillerat. Convocatòria 2013-2014 

 

Les proves es divideixen en dos exercicis. Per a cada un disposeu de 2 hores i 30 minuts. Caldrà que 

controleu el temps, perquè cada exercici consta de dues parts. 

 Primer exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: comentari de text literari en llengua catalana. 

Part b: comentari de text històric en llengua castellana. 

 Segon exercici (2 hores i 30 minuts): 

Part a: llengua estrangera. 

Part b: matèria de modalitat. 
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Instruccions 

 La prova consisteix a resoldre tres exercicis. 

 Cal anotar les respostes en fulls a part, que haureu de lliurar al tribunal. També se us en proporcionaran 

d’altres per fer-hi esborranys, que també caldrà presentar al final de la prova. 

Material 

 Regle graduat. 

 Calculadora (no s’autoritza l’ús de les que portin informació emmagatzemada o puguin transmetre-la). 

  

Qualificació: 

 

 

 

 

 

 

Codi d’identificació:  
 

_______________________________________________ 
 
 
Seu de la prova: 
 

_______________________________________________ 
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Exercici 1 [3,5 punts] 

a) Estudieu la posició relativa de la recta  

   i el pla . 

b) Estudieu, per a cada posició relativa, si la recta , el pla  i el punt  poden 

determinar un cub, en què A sigui un vèrtex del cub,  el pla determinat per una cara 

i  la recta determinada per una aresta.  

 

 

Exercici 2 [3 punts] 

En una circumferència de radi 2 cm es consideren els rectangles de manera que un dels 

seus costats és tangent a la circumferència i l’oposat és una corda de la circumferència. 

a) Determineu el rectangle d’àrea màxima i calculeu-la. 

b) Calculeu l’àrea de la porció del rectangle d’àrea màxima interior a la circumferència. 

 

 

Exercici 3 [3.5 punts] 

Tres homes A, B i C, i les seves mullers D, E i F, van al mercat i compren uns objectes. 

Cada persona paga per cada objecte un nombre d’euros igual al nombre d’objectes que 

compra. Cada home gasta 63 € més que la seva muller. L’home A compra 23 objectes més 

que la dona D i l’home B compra 11 objectes més que la dona E. 

Quina és la muller de cada un dels homes? La solució és única? 

 


