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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici [2 punts en total]: 
a)  Dibuixeu el triangle isòsceles equivalent al quadrilàter donat, de manera que tingui un

vèrtex en el punt P i que el costat oposat a aquest vèrtex sigui paraŀlel al segment R i passi 
pel punt C. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [1,5 punts]

b)  Determineu el valor real del segment R, tenint en compte que el dibuix està a escala 1:125,
i escriviu-lo a la casella situada a la part inferior del full. [0,5 punts]

Escala 1:125
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici [2 punts en total]:
a)  Determineu el triangle ABC inscrit en la circumferència de centre O, de manera que tingui

la mediatriu del costat AB sobre la recta R, que el costat AB faci 10 cm, que l’angle CAB 
sigui de 75° i que el punt A estigui situat per sota i a l’esquerra del punt O. Deixeu cons-
tància del procés gràfic seguit. [1,5 punts]

b)  Determineu el valor real del radi de la circumferència de centre O, tenint en compte que el
dibuix està a escala 1:75, i escriviu-lo a la casella situada a la part inferior del full. [0,5 punts]
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici [2 punts en total]: 
a)  Determineu gràficament el polígon simple ABCD d’acord amb les dades facilitades,

situant el vèrtex B per damunt del segment AC. Deixeu constància del procés gràfic 
seguit. [0,75 punts per la determinació de cadascun dels vèrtexs B i D]

b)  Determineu el valor real del segment AC, tenint en compte que el dibuix està a escala 1:75,
i escriviu-lo a la casella situada a la part inferior del full. [0,5 punts]

Angle ABC = 75°

Angle BCD = 105°
Costat CD = 8 cm
Costat AB = 5 cm Escala 1:75
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Determineu gràficament el polígon ABCD d’acord amb les dades donades, situant-
lo per damunt del costat AB. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [2 punts: 0,75 punts per

la determinació de cadascun dels vèrtexs C i D, i 0,5 punts pel dibuix del polígon]

Angle ABC = 90°

Angle ADB = 75°

Angle DCB = 60°
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Dibuixeu els dos triangles equilàters de 6 cm de costat que recolzen els vèrtexs 
sobre els costats del triangle ABC. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [2 punts]
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Dibuixeu un quadrilàter semblant al definit pels vèrtexs ABCD, de manera que el 
costat AB recolzi sobre la recta R, el vèrtex D estigui situat en el punt P i el vèrtex B quedi per 
sota del punt P. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [2 punts]
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Determineu gràficament el polígon ABCD d’acord amb les dades donades, situant-
lo per damunt del costat AB. Deixeu constància del procés gràfic seguit. [2 punts en total:

0,75 punts per la determinació de cadascun dels vèrtexs D i C, i 0,5 punts pel dibuix del polígon]

Angle DAB = 60°

Angle ABC = 75°

Angle CDA = 135°
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Determineu un hexàgon regular, semblant al donat, de manera que tingui un cos-
tat de 3 cm i que els vèrtexs A i B recolzin sobre el segment R, i el vèrtex C, sobre el segment S. 
Deixeu constància del procés gràfic seguit. [2 punts]
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici: Determineu la figura simètrica a la donada respecte de l’eix E. Indiqueu els pro-
cessos gràfics que són necessaris per a trobar els centres dels arcs que formen la nova figura.  
[2 punts]
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici [2,5 punts]: 
a)  Determineu el triangle ABC de manera que l’angle CAB sigui de 45°, el punt P sigui l’in-

centre del triangle, la magnitud del costat AB sigui la indicada en l’enunciat gràfic i el punt 
B estigui situat a la dreta del punt P. [2 punts]

b)  Determineu la circumferència circumscrita al triangle ABC. [0,5 punts]

Deixeu constància del procés gràfic seguit.

Angle BAC = 45°
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Dibuix 1. Opció A

Tema: Geometria plana.

Exercici [2 punts]: 
a)  Determineu gràficament un pentàgon regular, semblant al donat i amb la mateixa orien-

tació, de manera que la distància entre els vèrtexs A i B sigui de 6 cm i aquests vèrtexs esti-
guin situats sobre els segments R i S, respectivament. Deixeu constància del procés gràfic 
seguit. [1,5 punts]

b)  Determineu la mida real del segment AB del pentàgon, si el dibuix està a escala 1:75, i
escriviu-la a la casella situada a la part inferior del full. [0,5 punts]
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