
 Volums d’ortoedre i piràmide 

 
En la figura, l’ortoedre té arestes 4 cm, 9 cm i x cm, la piràmide rectangular té arestes 
de la base 12 cm, x cm i altura x. 

a) Si 1x   quin és el volum de l’ortoedre )1(f  i quin és el volum de la piràmide )1(g . 

b) Ompliu la següent taula: 
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c) Representeu en els mateixos eixos les funcions dels dos volums. 
d) Quin tipus de funcions són?. Estudieu les seues característiques. 
e) Per a quina altura x els dos volums són iguals?. 
f) Per a quines altures x el volum de l’ortoedre és major o igual que el volum de la 
piràmide?. 
 
  



Solució: 
Si 1x  : 

El volum de l’ortoedre és:  3cm36149)1(f  . 

El volum de la piràmide és:  3cm41112
3

1
)1(g  . 

La funció volum de l’ortoedre al variar x és:  x36x49)x(f  . 

La funció volum de la piràmide al variar x és:  2x4xx12
3

1
)x(g  . 

Per construir la taula de les dues funcions, en el menú configuració farem que la taula 
puga tenir dues funcions. 
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Obrirem el menú Taula: 
Definirem les dues funcions. 

W9= 
36[= 
4[d= 
0=10=.5== 

   

    

   

 
Podem observar en la taula que si 9x  ,  324)9(g)9(f    

f(x) és una recta de pendent 36 i ordenada a l’origen 0. 

g(x) és una paràbola còncava. 

 

  



Per representar les dues funcions utilitzarem el codi QR. 

qT= 

 

 
Podem observar en les gràfiques, que si 9x  ,  )9(g)9(f    

Podem resoldre els punts on els dos volums són iguals, igualarem les funcions volums: 

)x(g)x(f  . 

2x4x36  . 

0x36x4 2  . 

Podem utilitzar el menú equacions de segon grau per resoldre l’equació: 

wz22 

 
Introduïm els coeficients i resolem: 

4=p36=0=== 

 
Els valors de les dues funcions són iguals quan 9x  , 0x  . 

En el primer cas,  

 

324)9(g)9(f  . El volum dels dos cossos és 3cm324  

0)0(g)0(f  . El volum dels dos cossos és 3cm0 , no hi ha cossos. 

  



Per resoldre, per a quines altures x el volum de l’ortoedre és major o igual que el 
volum de la piràmide, observant les gràfiques de les dues funcions: 

El volum del l’ortoedre és major o igual que el volum de la piràmide quan  9,0x . 

També podem resoldre la següent inequació: 

)x(g)x(f  . 

2x4x36  . 
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0x36x4 2

. 

Utilitzant el menú d’inequacions de segon grau de la calculador Casio 991 Classwiz: 

wx23 

p4=36=0== 

 
Aleshores, 9x0  . 

 
 


