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PROGRAMAZIO LINEALA 

1. Aurkitu  z = x - y funtzioaren balio minimoa aldagaiek ondoko murrizketak bete behar badituzte: 
01y2x0,yx21,x2,y2x ≥++≥−≤≤+  

Soluzioa: (0,2) puntuan lortzen du bere balio minimoa, z=-2 

2. Izan bedi ondoko inekuazioek mugatzen duten eskualdea: 
2y0,3x0,01yx ≤≤≤≤≥−+  

Kalkulatu eskualde horretako zein puntutan hartzen dituen z = 5x + 2y funtzioak bere balio maximo 
eta minimoa 

Soluzioa: (3,2) puntuan hartzen du bere balio maximoa, z=19 
(0,1) puntuan hartzen du bere balio minimoa, z=2 

3. Bitxigile batek bi motako bitxiak egiten ditu. A motako bitxi bat egiteko gramo bat urre eta 1’5 
gramo zilar behar dira eta 48 eurotan saltzen da. B motakoa 60 eurotan saltzen da eta 1’5 gramo 
urre eta gramo bat zilarrez egina dago. Metale bakoitzeko 750 gramo besterik ez badu, zenbat 
bitxi egin beharko du mota bakoitzetik irabazirik handiena lortzeko? 

Soluzioa: mota bakoitzeko 300 bitxi egin beharko ditu. 

4. Lantegi batean bi motako lanparak egiten dira, A eta B. A motako lanpara bakoitza muntatzeko 3 
ordu behar dira eta margotzeko ordubete. Mota honetako lanpara bakoitzaren salmentak 40 euroko 
irabazia sortzen du. B motakoen kasuan aldiz, ordubete behar da muntatzeko eta 2 ordu 
margotzeko eta lanpara bakoitzaren salmentak 30 euroko irabazia sortzen du. Astean muntai zein 
margotze-tailerrean 100 ordu lan egiten direla jakinik, kalkulatu mota bakoitzeko zenbat lanpara 
egin behar dituen lantegiak astero irabazirik handiena lortzeko. 

Soluzioa: lantegiak A motako 20 lanpara eta B motako 40 egin behar ditu. 

5. Mendiko bizikletak zein paseoko bizikletak egiteko 80 kg altzairu eta 120 kg aluminio dago eta 
bizikleten salmenta-prezioak 200 eta 150 euro izango dira, hurrenez hurren. Paseoko bizikleta 
bakoitza egiteko kg bat altzairu eta 3 kg aluminio behar da, eta mendiko bizikleta bakoitza egiteko 
2kg altzairu eta beste 2 kg aluminio. Zenbat bizikleta egin behar da mota bakoitzetik irabazirik 
handiena lortzeko? 

Soluzioa:30 mendiko bizikleta eta 20 paseko egin behar dira 


