Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Jaume Balmes

Departament de Matemàtiques
2n BATX MA

Vectors i Geometria I

Nom i Cognoms:

Grup:

Data:

1) En certa referència ortonormal els punts A(–1,2,3), B(0,1,b), C(5,0,–1) i D(0,d,4)
determinen un tetràedre. Trobeu:
a) El valor de "b" sabent que la cara ABC
és un triangle isòsceles, amb costats
iguals AB i BC.
b) Per aquest valor de "b" calculeu l'angle
B del triangle de la cara ABC.
c) El valor de "d" sabent que la cara
ACD és un triangle rectangle amb
l'angle recte en A.
d) Per aquests valors de "b"
i "d",
calculeu el volum del tetràedre ABCD

D

C

B

A

(0,75*3+1=3,25 punts)

2) Trobeu l'equació de la recta s que passa pel punt S(1,–1,1) i que és paral·lela a la
recta r: X=Y=Z
(0,75 punts)

3) Donades les rectes r i s

 x = 1 + 2t
2z − 8

r: 2 x − 10 = y − 3 =
i s:  y = 1 + 3t ∀t ∈ R
3
 z = 1 + 4t

a) Trobeu un punt i un vector director de cadascuna de les rectes.
b) Estudieu la seva posició relativa.
c) Existeix algun pla que conté aquestes dues rectes? Cas afirmatiu, trobeu les
equacions paramètriques d'aquest pla.
(1,5+1,5+0,5=3,5 punts)

4) Considereu
uur la recta r de l'espai que passa pel punt R(1,1,3) i té per vector

director v r =(1–a, a, 1). Sigui π el pla que té per equació 2x+y–z=1
a) Discutiu la posició relativa de la recta r respecte el pla π (paral·lela,
continguda o amb un punt d'intersecció) depenent del valor del paràmetreuur"a".
b) Si la recta r fos perpendicular al pla quina relació tindrien els vectors v r i el

r

vector normal al pla π ( V⊥π )?. Hi ha alguna de les rectes r que sigui
perpendicular al pla π ?
(1,5+1=2,5 punts)
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1) En certa referència ortonormal els punts A(–1,2,3), B(0,1,b), C(5,0,–1) i D(0,d,4)
determinen un tetràedre. Trobeu:
a) El valor de "b" sabent que la cara ABC
és un triangle isòsceles, amb costats
iguals AB i BC.
b) Per aquest valor de "b" calculeu l'angle
B del triangle de la cara ABC.
c) El valor de "d" sabent que la cara
ACD és un triangle rectangle amb
l'angle recte en A.
d) Per aquests valors de "b"
i "d",
calculeu el volum del tetràedre ABCD

D

C

A

B

(0,75*3+1=3,25 punts)

2) Trobeu l'equació de la recta s que passa pel punt S(1,–1,1) i que és paral·lela a la
recta r: X=Y=Z
(0,75 punts)

3) Donades les rectes r i s

 x = 1 + 2t
2z − 8

r: 2 x − 10 = y − 3 =
i s:  y = 1 + 3t ∀t ∈ R
3
 z = 1 + 4t

a) Trobeu un punt i un vector director de cadascuna de les rectes.
b) Estudieu la seva posició relativa.
c) Existeix algun pla que conté aquestes dues rectes? Cas afirmatiu, trobeu les
equacions paramètriques d'aquest pla.
(1,5+1,5+0,5=3,5 punts)

4) Considereu
uur la recta r de l'espai que passa pel punt R(1,1,3) i té per vector

director v r =(1–a, a, 1). Sigui π el pla que té per equació 2x+y–z=1
a) Discutiu la posició relativa de la recta r respecte el pla π (paral·lela,
continguda o amb un punt d'intersecció) depenent del valor del paràmetreuur"a".
b) Si la recta r fos perpendicular al pla quina relació tindrien els vectors v r i el

r

vector normal al pla π ( V⊥π )?. Hi ha alguna de les rectes r que sigui
perpendicular al pla π ?

(1,5+1=2,5 punts)

