XXIV OLIIMPÍADA M
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NIVEL
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1. L
L’ESCALA
A I LES RECTES
R
S
Al p
poliesporttiu on hem
m dinat hii ha un caamp de bà
àsquet. Peer a il·lum
minar
la pista hi haa un fana
al al mateeix centree, que té a la part superior tres
focu
us. Els vo
olem canv
viar per u
un únic focus
f
de major pootència qu
ue li
don
ne llum a tota
t
la pissta.
aa. El focu
us situat dalt
d del fan
nal s’ha d’inclinar
d
un cert aangle resp
pecte
de la vertical per a q
que enfo
oque directamentt a la pista.
p
Determ
mineu quiin ha de ser eixee angle. Demaneu
D
al profe
essor
respon
nsable un clinòmetrre si neceessiteu esttimar algu
un angle.
b
b. El focu
us envia la llum en
n línia recta cap a la pista, i com vo
olem
que solls enfoque la pistaa delimitada per less línies grrogues, ell feix
de recttes de llu
um han d
de tenir com
c
a mà
àxim una determin
nada
apertura. Determ
mineu l’an
ngle màxim que ha
a de tindrre eixe feiix de
rectes per a que
q
s’il·lu
umine tota la pissta des d
de la cistella
esquerrra a la dreta.

.
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2. L
LES ESCA
ALES DE
EL PAVE
ELLÓ
Des del camp
p de bàsqu
uet aneu cap el pavelló cobert i pegu
ueu-li la volta.
v
Trob
bareu unes escales que don
nen accéss al pavelló. Obserrveu que cada
c
escaala és dob
ble, pel qu
ue en reallitat tenim
m 4 escale
es: 1, 2, 3 i 4. Cadasscun
de vvosaltres podeu utilitzar
u
u
una de lees quatre
e escales per pujar o
baixxar.
aa. Per pu
ujar per una
u escalaa de man
nera orde
enada un a solució
ó pot
ser: Joaan, Vicen
nt, Ana i M
Mireia. O bé Ana, Joan, Viccent i Mireia.
Calculeeu totes les man
neres possibles que
q
teniu
u els qu
uatre
membrres de l’eq
quip per pujar dallt del pavelló per u
una qualssevol
de les escales.
e
b
b. Una vo
olta estigu
ueu els qu
uatre daltt, cadascu
un de vosaaltres esccull a
l’atzar una de le
es escaless: per exeemple, Joa
an baixa p
per l’esca
ala 1,
Vicent per la 2, Ana i Miireia per la 3 i nin
ngú per laa 4; o bé Joan
baixa per
p la 3, Vicent
V
i An
na per la 2, Mireia per la 4 i ningú per la
podeu baaixar.
3. Indiiqueu de quantes
q
m
maneres possibles
p
cc. Si esco
olliu a l’attzar l’escaala per a baixar, quina és laa probabiilitat
que baixeu els quatre
q
perr la mateixa escala?
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3. O
OCTÒGO
ONS A L’A
AVINGU
UDA DEL
LS FURS
Sorttint del poliesportiu del Plàà de l’Arc creuem el
e carrer “Plà de l’Arc”
pel pas de viianants, entrem
e
al carrer del Farmaccèutic J. M
Marqués Gil, i
er a l’esqu
uerra, quee és l’Avin
nguda dells furs.
gireem pel priimer carre
Segu
uim per l’Avingud
da dels ffurs fins l’encreuament am
mb el ca
arrer
Messtre Serraano. Observeu que la intersecció dels dos carrrers té fo
orma
octo
ogonal, i tenim
t
messurades aalgunes diimensionss d’eixe o ctògon:
16 m

16 m

Deteermineu la superrfície quee ocupa l’espai occtogonal d’interse
ecció
entrre els dos carrers.
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4. P
PARC DE
E LA BOM
MBILLA
A
Si seeguim peer l’avingu
uda dels F
Furs arrib
barem a un
u parc n
nomenat Parc
de la Bombilla. Observ
veu la cu riosa font en la qu
ue hi ha trres basse
es en
form
ma de trap
pezi.
Suposem quee la profu
unditat dee les tres basses
b
éss de 16 ceentímetres. Hi
ha u
un sortido
or que ve
essa l’aigu
ua a la baassa superrior a unaa velocita
at de
1,5 llitres per segon. Sii inicialmeent les trees basses estan buuides, calcculeu
el teemps que tardaran
n en ompliir-se les 3 basses.

ó Matemàtica
a de la Comunnitat Valencia
ana “Al−Khwa
arizmi”
Societtatd’Educació

Pàg.
P 5

XXIV OLIIMPÍADA M
MATEMÀTIC
CA - FASE PR
ROVINCIALL

GRUP

LLÍRIA
18
1 DE MAIG D
DE 2013 – PR
ROVA DE CAM
MP
NIVEL
ELL B (2on ciccle ESO)

5. P
PLAÇA DE
D LES TERMES
T
ROMAN
NES
A co
ontinuació
ó cal segu
uir per l’aavinguda dels Furss, arribeu
u fins al cantó
de M
Mercadon
na i gireu a l’esqueerra. Cal creuar
c
el carrer Pllà de l’Arcc pel
sem
màfor, i deeixant a la
l dreta eel Col·leg
gi Francissco Llopiss, entreu a la
plaçça de les Termes
T
Ro
omanes.
a. O
Observeu que nom
més entrrar pel
cam
mí de Murra, observ
vareu less runes
de lles antigu
ues Term
mes Romanes, i
baixxant cap a la pla
aça hi h
ha tres
ram
mpes que suaumen
nt us perrmeten
anarr baixant..
Deteermineu el pendent de la rampa
del ccentre.
b. Q
Quan arrribeu a la Plaça de les
Term
mes Rom
manes ob
bservareu
u unes
circumferènccies con
ncèntriqu
ues al
terrra. Determ
mineu la superfíccie que
ocup
pa la corona circular ssituada
entrre la circu
umferènciia més intterior i
la que envoltta per forra. Observveu les
líniees dibuixaades a la foto.
f
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