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1) Un quadrat de l'espai té tres dels seus vèrtexs consecutius situats en els punts de
coordenades enteres P(3,–2,4), Q(a,–1,a+1), R(2,–3,0). S és el 4t vèrte x.

uuur uuur
a) Tenint en compte que els vectors QP i QR han de ser perpendiculars,

calculeu el valor del nombre "a".
b) Trobeu el seu centre (C) del quadrat. (recordeu que els diagonals d'un
paral·lelogram es tallen en el punt mig)
c) Calculeu el quart vèrtex d'aquest quadrat (S).
d) Calculeu l'àrea d'aquest quadrat.
(0,5*4=2 punts)

2) Els punts A(1,1,1), B(2,–1,1), C(0,2,2) i D(–1,–2,2) són vèrtexs d'un paral·lepíped
que queda determinat per aquest 3 costats concurrents AB, AC i AD tal com
mostra el dibuix.
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a) Calculeu els altres vèrtexs.
b) Comprova que totes les diagonals (AA', BB, etc.) es tallen en el seu punt mig.
Quin és?
c) Calculeu el volum d'aquest paral·lepíped.
d) Equació del pla que passa pel punts A, B i D
e) Equació de la diagonal que uneix A i A'
(1+0,25+0,75+0,5*2=3 punts)

3) Donades les rectes r:

 x + y − 2z = 0
x −1 y
z+4
=
=
i s: 
2
−2
3
2x − y + z = 6

a) Trobeu un punt i un vector director de cadascuna d'elles.
b) Estudieu la seva posició relativa.
(1,5*2=3 punts)

 x+y+z
− x − 2y + z

4) Donada la recta r: 

=1
=0

i el pla β : 2 x + y + mz = n

a) Determineu "m" i "n" per a que la recta estigui continguda en el pla.
b) Doneu un punt i un parell de vectors directors del pla β .
(0,75*2+0,5=2 punts)
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1) Un quadrat de l'espai té tres dels seus vèrtexs consecutius situats en els punts de
coordenades enteres P(3,–2,4), Q(a,–1,a+1), R(2,–3,0). S és el 4t vèrte x.

uuur uuur
a) Tenint en compte que els vectors QP i QR han de ser perpendiculars,

calculeu el valor del nombre "a".
b) Trobeu el seu centre (C) del quadrat. (recordeu que els diagonals d'un
paral·lelogram es tallen en el punt mig)
c) Calculeu el quart vèrtex d'aquest quadrat (S).
d) Calculeu l'àrea d'aquest quadrat.
(0,5*4=2 punts)

2) Els punts A(1,1,1), B(2,–1,1), C(0,2,2) i D(–1,–2,2) són vèrtexs d'un paral·lepíped
que queda determinat per aquest 3 costats concurrents AB, AC i AD tal com
mostra el dibuix.
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a) Calculeu els altres vèrtexs.
b) Comprova que totes les diagonals (AA', BB, etc.) es tallen en el seu punt mig.
Quin és?
c) Calculeu el volum d'aquest paral·lepíped.
d) Equació del pla que passa pel punts A, B i D
e) Equació de la diagonal que uneix A i A'
(1+0,25+0,75+0,5*2=3 punts)

3) Donades les rectes r:

 x + y − 2z = 0
x −1 y
z+4
=
=
i s: 
2
−2
3
2x − y + z = 6

a) Trobeu un punt i un vector director de cadascuna d'elles.
b) Estudieu la seva posició relativa.
(1,5*2=3 punts)

 x+y+z
− x − 2y + z

4) Donada la recta r: 

=1
=0

i el pla β : 2 x + y + mz = n

a) Determineu "m" i "n" per a que la recta estigui continguda en el pla.
b) Doneu un punt i un parell de vectors directors del pla β .
(0,75*2+0,5=2 punts)

