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1. Donats els vectors A (1, 2, -1) i B (0, 4, 1), trobeu
els seus mòduls, cosinus directors, el seu producte
escalar, l’angle que formen, els seus versors i el del
seu producte vectorial.

2. Donats els vectors A (1, 2, -3) i B (0, 5, 0), trobeu
el vector del pla XZ que es perpendicular al vector
A i te per mòdul el valor del producte escalar dels
vectors A i B.

3. Donats els vectors A (2, -1, -1) i B (-1, 3, -1), que
tenen el punt d’aplicació comú en l’origen de coor-
denades, trobeu els cosinus directors i el mòdul del
vector que te l’origen en l’extrem d’A i l’extrem en
l’extrem de B.

4. Donats els vectors ~A = (6,−1, 0) i ~B = (3, 0,−2),

trobeu l’angle format pel vector ~A ∧ ~B i el vector(
~A ∧ ~B

)
− ~A.

5. Trobeu l’angle que forma el vector ~A = (3,−1, 2)

amb el vector producte vectorial dels vectors ~B i ~C
de mòduls 5 i 9 dirigits en la direcció dels semieixos
negatius de OX i OZ.

6. Els vectors ~A = (1, 0,−1), ~B = (0, 2, 3) i ~C =
(−2, 4, 1), tenen el seu origen comú en l’origen de
coordenades. Trobeu l’àrea del triangle format pels

extrems d’aquests vectors i el volum del tetràedre
que formen amb l’origen de coordenades.

7. Calcular vectorialment l’angle format per dues di-
agonals interiors d’un cub.

8. Donats els vectors ~A = (4,−1, 3) i vecB =

(1,−2, 2), calcular un vector ~V de mdul 7 perpen-
dicular al pla format per A i B.

9. Desitgem volar en un avió a 500 km/h cap el E, la
velocitat del vent és 80 km/h. Quina ha de ser la
velocitat i el rumb del nostre avió?:

(a) si el vent bufa cap el S;

(b) si el vent bufa cap el SE; c) si el vent bufa cap
el SO.

10. Donat el següent vector que representa la posició
d’un mòbil que és mou en un pla, en qualsevol ins-
tant:

(a) calcula l’expressió vectorial que li correspon a
l’instant t = 1 i t = 4

(b) Troba l’expressió vectorial del desplaçament
que hi ha hagut entre aquests dos instants (di-
ferència entre les dues posicions).


