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MATEMÁTICAS 2º E.S.O. 
 
Contidos 
Divisivilidade e números enteiros 

• A relación de divisibilidade 
• Números primos e números compostos 
• Mínimo común múltiplo e máximo común divisor de dous ou máis 

números 
• O conxunto dos números enteiros 
• Operacións con números enteiros 
• Resolución de problemas 

 
Sistema de numeración decimal e sistema sesaxesimal 

• O sistema de numeración decimal 
• Operacións con números decimais 
• O sistema sesaxesimal 
• Operacións no sistema sesaxesimal 
• Resolución de problemas 

 
As fraccións 

• Os significados dunha fracción 
• Equivalencia de fraccións 
• Operacións con fraccións 
• Potencias de números fraccionarios 
• Resolución de problemas 
• Os números racionais 

 
Proporcionalidade e porcentaxes 

• Razóns e proporcións 
• Magnitudes directamente proporcionais 
• Magnitudes inversamente proporcionais 
• Proporcionalidade composta 
• Porcentaxes 
• Interese bancario 
• Resolución de problemas 

 
Álxebra 

• A linguaxe alxébrica 
• Expresións alxébricas 
• Monomios 
• Polinomios 

• Operacións con polinomios 
• Os produtos notables 

 
Ecuacións 

• Ecuacións 
• Ecuación de segundo grao 
• Problemas alxébricos 

 
Sistemas de ecuacións 

• Ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas 
• Sistema de ecuacións lineais 
• Métodos para a resolución de sistemas de ecuacións lineais 

 
Teorema de Pitágoras. Semellanza 

• Teorema de Pitágoras 
• Figuras semellantes 
• Semellanza de triángulos 
• Aplicacións da semellanza 

 
Corpos xeométricos 

• Poliedros 
• Corpos de revolución 

 
Medida do volume 

• Unidades de volume no SMD 
• Principio de Cavalieri 
• Volume de corpos xeométricos. Cálculo 
• Resolución de problemas 

 
Funcións 

• As funcións e os seus elementos 
• Funcións lineais 

 
Estatísticas 

• Proceso para realizar unha estatística 
• Variables estatísticas 
• Representación gráfica de estatísticas 
• Parámetros estatísticos 

 
 
 Mínimos esixibles 

• Recoñecer se un número é múltiplo ou divisor doutro e aplicar os criterios de divisibilidade. 
• Descompoñer un número en factores primos e recoñecer os números primos menores de 100. 
• Diferenciar con claridade os conxuntos numéricos  e . 

• Operar con soltura con números positivos e negativos en expresións sinxelas con operacións combinadas. 
• Calcular mentalmente o máximo común divisor e o mínimo común múltiplo de números sinxelos. 
• Ler e escribir números decimais (ata as millonésimas). 
• Diferenciar decimais exactos e decimais periódicos. 
• Realizar a representación na recta de números con dúas cifras decimais. 
• Aproximar un número ás décimas e ás centésimas. 
• Sumar, restar, multiplicar e dividir números decimais. 
• Utilizar as equivalencias entre as distintas unidades do Sistema Sesaxesimal. 
• Asociar certas fraccións sinxelas (1/2, 1/4, 3/4…) ao seu correspondente número decimal, e viceversa. 
• Pasar á forma fraccionaria calquera decimal exacto. 
• Calcular a fracción dunha cantidade enteira. 
• Calcular o total, coñecida a fracción e a parte. 
• Simplificar fraccións con números pequenos. 
• Recoñecer fraccións equivalentes. 
• Comparar fraccións de igual denominador ou de igual numerador. 
• Reducir a común denominador fraccións sinxelas. 
• Sumar, restar, multiplicar e dividir fraccións sinxelas. 
• Recoñecer se entre dúas magnitudes existe relación de proporcionalidade. 
• Recoñecer se a proporcionalidade é directa ou inversa. 
• Calcular o termo descoñecido dunha proporción. 
• Completar mentalmente táboas de valores sinxelos correspondentes a magnitudes directa e inversamente proporcionais. 
• Resolver problemas de proporcionalidade, con números sinxelos, en situacións da experiencia cotiá. 
• Calcular porcentaxes directas. 
• Resolver situacións de aumento ou diminución porcentual. 
• Calcular o xuro que produce un capital nun número enteiro de anos para un rédito dado. 
• Interpretar e utilizar expresións alxébricas que achegan información sobre propiedades, relacións, xeneralizacións, etc. 
• Diferenciar unha identidade dunha ecuación. 
• Traducir á linguaxe alxébrica enunciados moi sinxelos. 
• Coñecer a nomenclatura e os elementos relativos aos monomios. 
• Operar con monomios. 
• Coñecer a nomenclatura e os elementos relativos aos polinomios. 
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• Operar con polinomios. 
• Recoñecer unha ecuación e os seus elementos. 
• Pescudar se un determinado valor é ou non solución dunha ecuación dada. 
• Coñecer o concepto de ecuacións equivalentes. 
• Coñecer os procedementos básicos para a trasposición de termos dun membro a outro dunha ecuación. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao sen denominadores nin parénteses. 
• Resolver ecuacións do tipo ax2 = c. 
• Comprender o proceso seguido para resolver certos problemas “tipo” moi sinxelos e resolver outros similares. 
• Recoñecer unha ecuación lineal. 
• Representar punto a punto distintas ecuacións lineais. 
• Recoñecer se un  par de valores é, ou non, solución dun sistema. 
• Identificar a solución dun sistema de ecuacións co punto de corte de dúas rectas no plano. 
• Comprender o proceso seguido na resolución de certos problemas “tipo” mediante o auxilio dos sistemas de ecuacións e resolver, mediante os mesmos 

procedementos, outros problemas similares. 
• Posuír soltura aplicando o teorema de Pitágoras para obter un lado (cateto ou hipotenusa) nun triángulo rectángulo do que se coñecen os outros dous e 

aplicalo a figuras planas e espaciais. 
• Recoñecer figuras semellantes. 
• Obter a razón de semellanza a partir de dúas figuras semellantes, ou ben obter medidas dunha figura recoñecendo as doutra semellante a ela e a razón de 

semellanza. 
• Debuxar unha figura semellante a outra con razón de semellanza dada. 
• Calcular distancias a partir da semellanza de dous triángulos. 
• Identificar os distintos tipos de poliedros e corpos de revolución, e describir as súas características. 
• Calcular a área de prismas, pirámides, cilindros, conos e esferas. 
• Desenvolver no plano un poliedro sinxelo, un cilindro ou un cono. 
• Dominar o sistema métrico decimal lineal, cuadrático e cúbico. 
• Calcular volumes de figuras prismáticas (prismas, cilindros), pirámides, conos e esferas coñecendo as medidas necesarias. 
• Utilizar un tipo de unidade axeitado á magnitude do volume que se está medindo en cada caso. 
• Representar puntos dados mediante as súas coordenadas e asignarlles coordenadas a puntos dados mediante a súa representación. 
• Coñecer a nomenclatura básica: x – variable independente, y – variable dependente, abscisa, ordenada, función, crecente… 
• Representar aproximadamente a gráfica que lle corresponde a un certo enunciado. Elixir un enunciado ao que responda unha certa gráfica. 
• Obter algúns puntos que correspondan a unha función dada pola súa expresión analítica. 
• Recoñecer as expresións de primeiro grao (lineais) e saber que lles corresponden funcións que se representan mediante rectas. 
• Saber interpretar unha táboa e unha gráfica estatística. 
• Coñecer o significado de frecuencia e saber calcular a dun valor nunha colección de datos. 
• Saber elaborar e interpretar táboas de frecuencias cos datos agrupados, de xeito que se lles dean os extremos dos intervalos. 
• Saber construír un diagrama de barras ou un histograma a partir dunha táboa de frecuencias. 
• Calcular a media, a mediana e a moda dun conxunto de datos illados. 

 
Criterios de avaliación 
• Recoñece se un número é múltiplo ou divisor doutro. 
• Obtén o conxunto dos divisores dun número. 
• Acha múltiplos dun número, dadas unhas condicións. 
• Xustifica as propiedades dos múltiplos e divisores. 
• Identifica os números primos menores que 100. 
• Dado un conxunto de números, separa os primos dos compostos. 
• Coñece e aplica os criterios de divisibilidade. 
• Aplica procedementos óptimos para descompoñer un número en factores primos. 
• Calcula mentalmente o máx.c.d. e o mín.c.m. de varios números sinxelos. 
• Coñece e aplica os algoritmos óptimos para calcular o máx.c.d. e o mín.c.m. de dous ou máis números. 
• Resolve problemas apoiándose no concepto de máx.c.d. 
• Resolve problemas apoiándose no concepto de mín.c.m. 
• Identifica, nun conxunto de números, os enteiros. 
• Coloca números naturais e enteiros nun diagrama que representa a  e . 

• Suma e resta números enteiros. 
• Multiplica e divide números enteiros. 
• Resolve operacións combinadas en  

• Resolve problemas de dous ou máis operacións con números naturais. 
• Resolve problemas de números positivos e negativos. 
• Le e escribe números decimais. 
• Coñece as equivalencias entre as distintas ordes de unidades decimais e enteiros. 
• Distingue os distintos tipos de números decimais (exactos, periódicos, outros). 
• Asocia os números decimais e os seus correspondentes puntos da recta numérica. 
• Ordena un conxunto de números decimais. 
• Interpola un decimal entre outros dous dados. 
• Suma, resta e multiplica números decimais. 
• Divide números enteiros e decimais aproximando o cociente ata a orde de unidades desexada. 
• Multiplica e divide pola unidade seguida de ceros. 
• Resolve expresións con operacións combinadas de números decimais. 
• Calcula a raíz cadrada dun número coa aproximación desexada. 
• Transforma amplitudes angulares e tempos de forma complexa a incomplexa. 
• Transforma amplitudes angulares e tempos de forma incomplexa a complexa. 
• Suma e resta amplitudes angulares e tempos expresados en forma complexa. 
• Multiplica e divide amplitudes angulares e tempos por un número. 
• Resolve problemas con varias operacións de números decimais. 
• Resolve problemas que esixen o manexo de cantidades sesaxesimais en forma complexa. 
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• Asocia unha fracción a unha parte dun todo. 
• Expresa unha fracción en forma decimal. 
• Calcula a fracción dun número. 
• Identifica se dúas fraccións son equivalentes. 
• Obtén varias fraccións equivalentes a unha dada. 
• Obtén a fracción equivalente a unha dada con certas condicións. 
• Simplifica fraccións ata obter a fracción irreducible. 
• Reduce fraccións a común denominador. 
• Ordena fraccións reducíndoas previamente a común denominador. 
• Suma e resta fraccións. 
• Multiplica e divide fraccións. 
• Reduce expresións con operacións combinadas. 
• Resolve problemas nos que se calcula a fracción dun número. 
• Resolve problemas de sumas e restas de fraccións. 
• Resolve problemas de multiplicación e/ou división de fraccións. 
• Resolve problemas utilizando o concepto de fracción dunha fracción. 
• Sitúa cada un dos elementos dun conxunto numérico nun diagrama que relaciona os conxuntos ,  e .. 

• dentifica, nun conxunto de números, os que son racionais. 
• Expresa en forma de fracción un decimal exacto. 
• Expresa en forma de fracción un decimal periódico. 
• Calcula potencias de base positiva ou negativa e expoñente natural. 
• Interpreta e calcula as potencias de expoñente negativo. 
• Obtén a descomposición polinómica dun número decimal, segundo as potencias de base dez. 
• Obtén unha aproximación abreviada dun número moi grande ou moi pequeno mediante o produto dun número decimal sinxelo por unha potencia de base 

dez. 
• Calcula a potencia dun produto ou dun cociente. 
• Multiplica e divide potencias da mesma base. 
• Calcula a potencia doutra potencia. 
• Reduce expresións utilizando as propiedades das potencias. 
• Traduce á linguaxe alxébrica enunciados relativos a números descoñecidos ou indeterminados. 
• Expresa, por medio da linguaxe alxébrica, relacións ou propiedades numéricas. 
• Interpreta relacións numéricas expresadas en linguaxe alxébrica (por exemplo, completa unha táboa de valores correspondentes coñecendo a lei xeral de 

asociación). 
• Identifica o grao, o coeficiente e a parte literal dun monomio.  
• Clasifica os polinomios e distíngueos doutras expresións alxébricas. 
• Calcula o valor numérico dun polinomio para un valor dado da indeterminada. 
• Suma, resta, multiplica e divide monomios. 
• Suma e resta polinomios. 
• Multiplica polinomios. 
• Extrae factor común. 
• Aplica as fórmulas dos produtos notables. 
• Transforma en produto certos trinomios utilizando as fórmulas dos produtos notables. 
• Simplifica fraccións alxébricas sinxelas. 
• Recoñece se un valor determinado é ou non solución dunha ecuación. 
• Escribe unha ecuación que teña por solución un valor dado. 
• Traspón termos nunha ecuación (os casos inmediatos:  a + x = b; a – x = b;  x – a = b;  ax = b;  x/a = b). 
• Resolve ecuacións sinxelas (sen parénteses nin denominadores). 
• Resolve ecuacións con parénteses. 
• Resolve ecuacións con denominadores. 
• Resolve ecuacións con parénteses e denominadores. 
• Resolve problemas de relacións numéricas. 
• Resolve problemas aritméticos sinxelos (idades, presupostos...). 
• Resolve problemas aritméticos de dificultade media (móbiles, mesturas...). 
• Resolve problemas xeométricos. 
• Resolve ecuacións de segundo grao incompletas. 
• Resolve ecuacións de segundo grao dadas na forma xeral. 
• Resolve ecuacións de segundo grao que esixen a previa redución á forma xeral. 
• Resolve problemas de relacións numéricas. 
• Resolve problemas aritméticos sinxelos. 
• Resolve problemas aritméticos de dificultade media. 
• Resolve problemas xeométricos. 
• Recoñece se un par de valores  (x, y)  é solución dunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Dada unha ecuación lineal, constrúe unha táboa de valores (x, y), con varias das súas solucións, e represéntaa no plano cartesiano. 
• Identifica, entre un conxunto de pares de valores, a solución dun sistema de ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Recoñece, ante a representación gráfica dun sistema de ecuacións lineais, se o sistema ten solución; e, en caso de que a teña, identifícaa. 
• Obtén graficamente a solución dun sistema de ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de substitución. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de igualación. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais polo método de redución. 
• Resolve sistemas de ecuacións lineais elixindo o método que vai seguir. 
• Resolve problemas de relacións numéricas con sistemas de ecuacións. 
• Resolve problemas aritméticos sinxelos con axuda dos sistemas de ecuacións. 
• Resolve problemas aritméticos de dificultade media con axuda dos sistemas de ecuacións. 
• Resolve problemas xeométricos con axuda dos sistemas de ecuacións. 
• Dadas as lonxitudes dos tres lados dun triángulo, recoñece se é ou non rectángulo. 
• Calcula o lado descoñecido dun triángulo rectángulo, coñecidos os outros dous. 
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• Nun cadrado ou rectángulo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar a diagonal cos lados e calcular o elemento descoñecido. 
• Nun rombo, aplica o teorema de Pitágoras para relacionar as diagonais co lado e calcular o elemento descoñecido. 
• Nun trapecio rectángulo ou isóscele, aplica o teorema de Pitágoras para establecer unha relación que permita calcular un elemento descoñecido. 
• Nun polígono regular, utiliza a relación entre raio, apotema e lado para, aplicando o teorema de Pitágoras, achar un destes elementos a partir dos outros. 
• Relaciona numericamente o raio dunha circunferencia coa lonxitude dunha corda e a súa distancia ao centro. 
• Aplica o teorema de Pitágoras na resolución de problemas xeométricos sinxelos. 
• Aplica o teorema de Pitágoras no espazo. 
• Calcula a área e o perímetro dun triángulo rectángulo, dándolle dous dos seus lados (sen a figura). 
• Calcula a área e o perímetro dun rombo, dándolle as súas dúas diagonais ou unha diagonal e o lado. 
• Calcula a área e o perímetro dun trapecio rectángulo ou isóscele cando non se lle dá a altura ou un dos lados. 
• Calcula a área e o perímetro dun segmento circular (debuxado), dándolle o raio, o ángulo e a distancia do centro á base. 
• Calcula a área e o perímetro dun triángulo equilátero ou dun hexágono regular dándolle o lado. 
• Recoñece, entre un conxunto de figuras, as que son semellantes, e enuncia as condicións de semellanza. 
• Constrúe figuras semellantes a unha dada segundo unhas condicións establecidas (por exemplo, dada a razón de semellanza). 
• Coñece o concepto de escala e aplícaa para interpretar planos e mapas. 
• Obtén a razón de semellanza entre dúas figuras semellantes (ou a escala dun plano ou mapa). 
• Calcula a lonxitude dos lados dunha figura que é semellante a unha dada e cumpre unhas condicións dadas. 
• Recoñece triángulos rectángulos semellantes aplicando os criterios de semellanza. 
• Calcula a altura dun obxecto a partir da súa sombra. 
• Calcula a altura dun obxecto mediante outros métodos. 
• Coñece e nomea os distintos elementos dun poliedro (arestas, vértices, caras, caras laterais dos prismas, bases dos prismas e pirámides...). 
• Selecciona, entre un conxunto de figuras, as que son poliedros e xustifica a súa elección. 
• Clasifica un conxunto de poliedros. 
• Describe un poliedro e clasifícao atendendo ás características expostas. 
• Identifica, entre un conxunto de figuras, as que son de revolución, nomea os cilindros, os conos, os troncos de cono e as esferas, e identifica os seus 

elementos (eixe, bases, xeratriz, raio...). 
• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun ortoedro e baséase nel para calcular a súa superficie. 
• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun prisma e baséase nel para calcular a súa superficie. 
• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dunha pirámide e baséase nel para calcular a súa superficie. 
• Debuxa de forma esquemática o desenvolvemento dun tronco de pirámide e baséase nel para calcular a súa superficie. 
• Ante un poliedro regular, xustifica a súa regularidade, noméao, analízao dando o número de caras, arestas, vértices e caras por vértice e debuxa 

esquematicamente o seu desenvolvemento. 
• Nomea os poliedros regulares que teñen por caras un determinado polígono regular. 
• Calcula a diagonal dun ortoedro. 
• Calcula a altura dunha pirámide recta coñecendo as arestas básicas e as arestas laterais. 
• Calcula a superficie dunha pirámide cuadrangular regular coñecendo a aresta da base e a altura. 
• Resolve outros problemas de xeometría. 
• Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun cilindro, indica sobre el os datos necesarios e calcula a área. 
• Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun cono, indica sobre el os datos necesarios e calcula a área. 
• Debuxa a man alzada o desenvolvemento dun tronco de cono, indica sobre el os datos necesarios e calcula a área. 
• Calcula a superficie dunha esfera, dun casquete ou dunha zona esférica, aplicando as correspondentes fórmulas. 
• Coñece a relación entre a superficie dunha esfera e a do cilindro que a envolve, e utiliza esa relación para calcular a área de casquetes e zonas esféricas. 
• Calcula o volume de policubos por reconto de unidades cúbicas. 
• Utiliza as equivalencias entre as unidades de volume do SMD para efectuar cambios de unidades. 
• Pasa unha cantidade de volume de complexo a incomplexo, e viceversa. 
• Calcula o volume de prismas, cilindros, pirámides, conos ou unha esfera, utilizando as correspondentes fórmulas (darase a figura e sobre ela os datos 

necesarios). 
• Calcula o volume dun prisma de maneira que haxa que calcular previamente algún dos datos para poder aplicar a fórmula (por exemplo, calcular o volume 

dun prisma hexagonal coñecendo a altura e a aresta da base). 
• Calcula o volume dunha pirámide de base regular, coñecendo as arestas lateral e básica (ou similar). 
• Calcula o volume dun cono coñecendo o raio da base e a xeratriz (ou similar). 
• Calcula o volume de troncos de pirámide e de troncos de cono (por descomposición de figuras). 
• Calcula o volume de corpos compostos. 
• Resolve outros problemas de volume (por exemplo, que impliquen o cálculo de custos, que combinen co cálculo de superficies, etc.). 
• Localiza puntos no plano a partir das súas coordenadas e nomea puntos do plano escribindo as súas coordenadas. 
• Distingue se unha gráfica representa ou non unha función. 
• Interpreta unha gráfica funcional e analízaa, recoñecendo os intervalos constantes, os de crecemento e os de decrecemento. 
• Dada a ecuación dunha función, constrúe unha táboa de valores  (x, y)  e represéntaa, punto a punto, no plano cartesiano. 
• Recoñece e representa unha función de proporcionalidade, a partir da ecuación, e obtén a pendente da recta correspondente. 
• Recoñece e representa unha función lineal a partir da ecuación e obtén a pendente da recta correspondente. 
• Obtén a pendente dunha recta a partir da súa gráfica. 
• Identifica a pendente dunha recta e o punto de corte co eixe vertical a partir da súa ecuación, dada na forma  y = mx + n. 
• Obtén a ecuación dunha recta a partir da gráfica. 
• Recoñece unha función constante pola súa ecuación ou pola súa representación gráfica. Representa a recta  y = k, ou escribe a ecuación dunha recta 

paralela ao eixe horizontal. 
• Escribe a ecuación correspondente á relación lineal existente entre dúas magnitudes e represéntaa. 
• Distingue entre variables cualitativas e cuantitativas en distribucións concretas. 
• Elabora e interpreta táboas estatísticas sinxelas (relativas a variables discretas). 
• Elabora e interpreta táboas de frecuencias relativas a distribucións estatísticas que esixen o agrupamento dos datos por intervalos. 
• Representa e interpreta información estatística dada graficamente (diagramas de barras, polígonos de frecuencias, histogramas, diagramas de sectores...). 
• Interpreta pictogramas, pirámides de poboación e climogramas. 
• Elabora e interpreta un diagrama de caixa e bigotes. 
• Calcula a media, a mediana, a moda e a desviación media dun pequeno conxunto de valores (entre 5 e 10). 
• Nunha táboa de frecuencias, calcula a media e a moda. 
• Nun conxunto de datos (non máis de 20), obtén medidas de posición: Me, Q1 e Q3. 
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MATEMÁTICAS 4º E.S.O. (Opción A) 
Contidos 

 
 Números racionais 

• Unidade fraccionaria. 
• Fracción. Numerador e denominador. 
• Interpretación dunha fracción: partes da unidade, operador, 

cociente indicado, porcentaxe e razón. 
• Fraccións equivalentes. Simplificación e amplificación de 

fraccións. Fracción irreducible. Número racional. 
• Comparación e ordenación de fraccións. 
• Representación gráfica de números racionais. 
• Operacións con fraccións: suma, resta, multiplicación, división e 

potenciación. Operacións combinadas. 
• Expresión decimal de números racionais: decimal exacto, 

periódico puro e periódico mixto. 
• Expresión fraccionaria de números decimais. 

 
 Números reais 

• Número irracional. 
• O conxunto dos números reais. 
• Aproximación dun número irracional. Orde de aproximación. 

Intervalos encaixados. 
• Erros absoluto e relativo dunha aproximación. Arredondamento 

dun número irracional. 
• Operacións con números reais. Erro máximo. 
• Notación científica. Operacións con números dados en notación 

científica. 
• Radical. Potencias de expoñente fraccionario. 
• Radicais equivalentes. 
• Propiedades dos radicais: produto e cociente de radicais de igual 

índice, potencia dun radical e raíz dun radical. 
• Operacións con radicais. 
• Representación de radicais na recta real. Valor absoluto. 
• Intervalos, veciñanzas e semirrectas. 

 
 Polinomios 

• Expresións alxébricas: valor numérico. 
• Monomio: coeficiente, parte literal e grao. Monomios semellantes. 
• Polinomio: grao e termo independente. 
• Operacións con polinomios: suma, diferenza, produto e cociente. 
• División dun polinomio por x – a. Regra de Ruffini. 
• Potencia dun polinomio. Identidades notables. 
• Teoremas do resto e do factor. 
• Raíces dun polinomio. Descomposición factorial. 

 
 Ecuacións e inecuacións 

• Identidade, ecuación e incógnita. 
• Desigualdade e inecuación. 
• Solucións dunha ecuación e dunha inecuación.  
• Ecuacións e inecuacións equivalentes. 
• Regras da suma e do produto. 
• Ecuacións e inecuacións de primeiro grao. 
• Ecuación de segundo grao completa e incompleta. 
• Ecuación bicadrada. 
• Ecuación radical. 

 
 Sistemas de ecuacións 

• Ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas. Solucións. 
• Sistemas de ecuacións lineares. Solución. 
• Sistema compatible: determinado e indeterminado.  
• Sistema incompatible. 
• Sistemas equivalentes. 
• Métodos alxébricos: substitución, igualación e redución. 
• Método gráfico. 
• Sistemas de segundo grao. 

 
 Proporcionalidade directa e inversa 

• Razón e proporción. 
• Magnitudes directamente proporcionais.  
• Proporcionalidade directa. 
• Porcentaxes. Aumentos e diminucións porcentuais. 
• Porcentaxes sucesivas. 
• Magnitudes inversamente proporcionais. 
• Proporcionalidade inversa. 
• Reparticións proporcionais: directas e inversas. 
• Xuro simple e composto. 

 
 Semellanza e trigonometría 

• Figuras semellantes. Razón de semellanza. Escala. 
• Criterios de semellanza en triángulos.  
• Teorema de Tales. 
• Teoremas da altura e do cateto. 
• Unidades de medida en ángulos: graos e radiáns. 
• Razóns trigonométricas dun ángulo agudo: seno, coseno e tanxente. 
• Relacións entre as distintas razóns trigonométricas. 
• Resolución de triángulos rectángulos e aplicacións a problemas de 

diversos contextos. 
 
 Problemas métricos 

• Perímetro: unidades de lonxitude. 
• Área: unidades de superficie. 
• Volume: unidades de volume.  
• Figuras poligonais: rectángulo, romboide, rombo, triángulo, trapecio e 

polígono regular. Áreas. 
• Figuras circulares: círculo, sector, coroa e trapecio circular. Áreas. 
• Poliedros: prisma, pirámide e tronco de pirámide. Áreas (da base, 

lateral e total) e volumes. 
• Corpos redondos: esfera, cilindro, cono e tronco de cono. Áreas (da 

base, lateral e total) e volumes. 
 
 Vectores e rectas no plano 

• Vectores no plano. Vectores fixos e libres. 
• Coordenadas dun vector libre. 
• Módulo e argumento dun vector.  
• Adición e produto por escalares de vectores. Coordenadas e 

representación gráfica. 
• Distancia entre dous puntos. 
• Punto medio dun segmento. 

 
 Funcións 

• Función de variable real. Variable independente e variable 
dependente. 

• Formas de expresar unha función: expresión alxébrica, táboa de 
valores e gráfica. 

• Dominio e percorrido dunha función. 
• Función definida a anacos. 
• Puntos de corte dunha función cos eixes de coordenadas e signos. 
• Simetría dunha función. Función par e función impar.  
• Periodicidade dunha función. Período dunha función. 
• Taxa de variación dunha función nun intervalo. 
• Taxa de variación media dunha función nun intervalo. 
• Continuidade e descontinuidade dunha función. 
• Intervalos de crecemento e decrecemento dunha función. 
• Máximos e mínimos relativos e absolutos dunha función. 

 
 Funcións polinómicas e racionais 

• Funcións cuadráticas. 
• Funcións potenciais. 
• Funcións de proporcionalidade inversa. 
• Funcións racionais. 

 
 Funcións exponenciais 

• Función exponencial y = ax con a > 0. 
• Dominio, percorrido, puntos de corte cos eixes, crecemento e 

decrecemento, e tendencia da función exponencial. 
• O número e. 
• Crecemento e decrecemento exponencial dun fenómeno. 
• Lei do xuro composto. Aplicacións. 

 
 Estatística unidimensional 

• Variable estatística. Carácter cualitativo, cuantitativo continuo e 
cuantitativo discreto. 

• Poboación. Mostraxe. Mostra. Representatividade dunha mostra. 
• Técnicas de mostraxe: mostraxe aleatoria simple, estratificada e 

sistemática.  
• Táboa de frecuencias: frecuencia absoluta, frecuencia relativa, 

frecuencia absoluta acumulada e frecuencia relativa acumulada. 
• Datos agrupados. Clases ou intervalos. Amplitude da clase. Marcas de 

clase.  
• Gráficos estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, 
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histograma, polígono de frecuencias e diagrama linear. 
• Parámetros de centralización: media aritmética, cuartís, mediana e 

moda. 
• Parámetros de dispersión: varianza, desviación típica, rango e 

coeficiente de variación. 
• Valores atípicos. Media truncada. 
• Distribución simétrica e unimodal. Intervalos ao redor da media. 

 
 Combinatoria 

• Técnicas de reconto. 
• Diagramas de árbore. 
• Principio xeral do reconto. 
• Variacións sen e con repetición. 
• Permutacións sen e con repetición. 
• Combinacións sen repetición. 
• Factorial dun número. 

 
 Probabilidade 

• Experimento determinista e aleatorio. 

• Espazo de mostra e suceso aleatorio. Tipos: elemental, seguro, 
imposible e contrario.  

• Álxebra de sucesos. Operacións: unión e intersección. 
• Probabilidade dun suceso. Regra de Laplace. 
• Probabilidade experimental. 
• Propiedades da probabilidade.  
• Sucesos compatibles e incompatibles. Cálculo das súas 

probabilidades. Probabilidade do suceso contrario, do suceso unión 
e da intersección. 

 
 Probabilidade condicionada 

• Experimentos compostos. 
• Probabilidade de sucesos en experimentos compostos.  
• Probabilidade condicionada. 
• Sucesos dependentes e independentes. 
• Probabilidade de sucesos dependentes e independentes. 
• Probabilidade total. 

. 
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Mínimos esixibles 
• Aplicar as diferentes interpretacións dunha fracción para resolver situacións susceptibles de ser expresadas con fraccións. 
• Recoñecer e obter fraccións equivalentes a unha dada, amplificando ou simplificando, e obter a fracción irreducible e o número racional que determinan. 
• Reducir fraccións a común denominador para comparalas e ordenalas. 
• Representar os números racionais na recta numérica. 
• Utilizar a xerarquía de operacións para efectuar operacións combinadas con números racionais. 
• Expresar unha fracción calquera en forma decimal. 
• Distinguir os distintos tipos de números decimais (decimais exactos, periódicos puros e periódicos mixtos) e expresalos en forma fraccionaria. 
• Utilizar o vocabulario e a nomenclatura adecuados para describir e cuantificar situacións relacionadas cos números racionais. 
• Resolver problemas da vida cotiá a partir da formulación e resolución de situacións relacionadas cos números racionais. 
• Interpretar un número irracional como un decimal con infinitas cifras decimais, e recoñecer os distintos tipos de números e os conxuntos numéricos aos que 

pertencen.  
• Aproximar un número irracional a unha orde dada, e calcular e valorar os erros absoluto e relativo cometidos. 
• Expresar un número irracional mediante unha sucesión de intervalos encaixados. 
• Aproximar un número real por arredondamento ata unha determinada orde de aproximación. 
• Operar con números reais, e indicar o erro máximo cometido. 
• Expresar un número en notación científica e viceversa. 
• Operar con números en notación científica. 
• Expresar un radical como potencia de expoñente fraccionario e viceversa. 
• Realizar operacións con radicais. 
• Racionalizar expresións con raíces no denominador.  
• Representar números reais e intervalos de números reais, e expresar intervalos en distintas formas. 
• Utilizar a calculadora en cálculos exactos e aproximados con números reais, e para realizar operacións con números en notación científica. 
• Calcular o valor numérico de expresións alxébricas. 
• Identificar os elementos dun polinomio. 
• Determinar o polinomio suma, diferenza, produto e cociente. 
• Dividir un polinomio entre binomios da forma x – a aplicando a regra de Ruffini. 
• Obter o cadrado dun binomio e o produto (ax + b) · (ax – b). 
• Factorizar un polinomio sacando factor común, usando as identidades notables e buscando as raíces enteiras do polinomio. 
• Expresar relacións matemáticas e da vida cotiá a través de expresións alxébricas. 
• Transformar ecuacións e inecuacións noutras equivalentes aplicando as regras apropiadas e identificalas como equivalentes. 
• Sistematizar os pasos máis adecuados na resolución de ecuacións e inecuacións de primeiro grao. 
• Aplicar e optimizar os distintos métodos na resolución de ecuacións de segundo grao e de grao superior. 
• Verificar as solucións obtidas ao resolver ecuacións radicais. 
• Aplicar os métodos de resolución de ecuacións e inecuacións en contextos ordinarios.. 
• Expresar alxebricamente a relación que liga dúas variables en forma linear. 
• Interpretar o significado alxébrico e xeométrico dos distintos tipos de sistemas. 
• Obter sistemas equivalentes a través das regras de transformación. 
• Utilizar os métodos de resolución alxébrica e gráfica para a resolución de sistemas lineares ou de segundo grao. 
• Elixir o método máis adecuado de resolución para resolver cada sistema. 
• Aplicar os sistemas á resolución de problemas en contextos variados. 
• Calcular o termo descoñecido dunha proporción. 
• Aplicar a proporcionalidade directa e inversa na resolución de problemas: regra de tres simple, redución á unidade e reparticións proporcionais. 
• Obter porcentaxes, aumentos e diminucións porcentuais, incidindo no cálculo do valor inicial sobre o que se aplica a porcentaxe. 
• Realizar porcentaxes sucesivas. 
• Resolver problemas financeiros, distinguindo o uso do xuro simple e composto. 
• Usar a calculadora para a realización de operacións. 
• Calcular a razón de semellanza e a relación entre as áreas de figuras semellantes. 
• Utilizar criterios e teoremas relativos á semellanza para o cálculo de lonxitudes e amplitudes de ángulos. 
• Calcular as razóns trigonométricas dun ángulo agudo en triángulos rectángulos e obter unhas coñecidas as outras. 
• Usar a calculadora científica para coñecer as razóns trigonométricas dun ángulo agudo e a amplitude dun ángulo. 
• Utilizar técnicas de resolución de triángulos rectángulos para resolver problemas xeométricos 
• Identificar unha figura plana e un corpo xeométrico a partir dos seus elementos e propiedades. 
• Calcular áreas de figuras planas, aplicando fórmulas ou descompoñéndoas en figuras máis sinxelas. 
• Calcular áreas e volumes de corpos xeométricos, aplicando fórmulas ou descompoñéndoos en corpos máis sinxelos. 
• Resolver problemas de enunciado de tipo xeométrico nos que haxa que utilizar as fórmulas relativas a áreas e volumes ou outras estratexias, coma Pitágoras, 

Tales ou semellanzas. 
• Construír graficamente vectores coñecidos os seus elementos e obter as súas coordenadas a partir dos seus extremos.  
• Calcular as coordenadas e a representación gráfica da suma de vectores e do produto por un escalar. 
• Calcular o módulo e o argumento dun vector.  
• Obter a distancia entre dous puntos e as coordenadas do punto medio dun segmento. 
• Identificar a pendente da recta como a tanxente trigonométrica do ángulo que forma coa parte positiva do eixes de abscisas. 
• Obter as distintas ecuacións da recta no plano e deducir unhas a partir doutras. 
• Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano comparando as pendentes, estudando a proporcionalidade dos coeficientes en ecuacións xerais, 

resolvendo sistemas etc. 
• Resolver problemas utilizando técnicas xeométricas. 
• Recoñecer unha función de variable real, e distinguir a variable independente e a variable dependente. 
• Interpretar e elaborar táboas de valores a partir de datos numéricos, gráficas, fórmulas etc., e obter a gráfica dunha función utilizando unha táboa de valores. 
• Obter o dominio, o percorrido, os puntos de corte cos eixes e os signos dunha función a partir da súa gráfica ou da súa expresión alxébrica. 
• Representar funcións definidas a anacos a partir da súa expresión alxébrica e viceversa. 
• Recoñecer se unha función é simétrica ou periódica, e indicar o tipo de simetría ou período que presentan. 
• Calcular a taxa de variación e a taxa de variación media dunha función nun intervalo pechado, e interpretar o seu significado. 
• Utilizar a taxa de variación para determinar os intervalos de crecemento e decrecemento. 
• Comprobar a continuidade dunha función nun punto. 
• Determinar os máximos e os mínimos relativos e absolutos dunha función a partir da súa gráfica. 
• Recoñecer as características dunha función sinxela a partir da súa gráfica ou da súa expresión alxébrica, e utilizar o vocabulario e a nomenclatura adecuados. 
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• Identificar unha función cuadrática coma unha parábola. 
• Determinar analiticamente o vértice, o eixe e os puntos de corte dunha parábola cos eixes de coordenadas. 
• Identificar o vértice da parábola cun máximo ou cun mínimo da función cuadrática. 
• Representar graficamente unha parábola segundo os seus elementos característicos. 
• Representar funcións potenciais e estudar as súas características en función da paridade do expoñente. 
• Representar funcións de proporcionalidade inversa, relacionala coa hipérbola e obter os seus elementos característicos tanto a partir da súa gráfica coma da 

súa expresión alxébrica. 
• Debuxar funcións racionais como translacións de funcións de proporcionalidade inversa e estudar as súas características. 
• Identificar situacións da vida cotiá que se poden resolver utilizando para a súa descrición funcións racionais ou polinómicas. 
• Recoñecer as funcións exponenciais e clasificalas en crecentes ou decrecentes segundo sexa a súa base. 
• Interpretar e representar graficamente funcións exponenciais e recoñecer as súas características. 
• Obter a expresión alxébrica dunha función exponencial a partir da súa gráfica ou das súas propiedades. 
• Recoñecer o número e e a función y = ex. 
• Obter a expresión alxébrica e representar funcións obtidas mediante translacións dunha función exponencial.  
• Coñecer a lei do xuro composto e aplicalo na resolución de problemas da vida real. 
• Resolver problemas sobre crecementos e decrecementos de fenómenos. 
• Utilizar a calculadora para efectuar cálculos exponenciais. 
• Clasificar caracteres estatísticos. 
• Recoñecer a poboación e, se a houbese, a mostra dun estudo estatístico, e analizar a representatividade desta. 
• Construír e interpretar intervalos, marcas de clase e táboas de frecuencias absolutas, relativas e acumuladas. 
• Representar e analizar gráficos estatísticos: diagrama de sectores, diagrama de barras, histograma e polígono de frecuencias. 
• Calcular e interpretar os parámetros de dispersión e de centralización. 
• Comparar dúas ou máis distribucións utilizando o coeficiente de variación. 
• Obter os datos atípicos dunha distribución e eliminalos para deducir a media truncada. 
• Utilizar a media e a desviación típica para obter intervalos ao redor da media en distribucións simétricas e unimodais. 
• Usar a calculadora para o cálculo de parámetros estatísticos, para a súa valoración e interpretación. 
• Utilizar diversas fontes para obter información de tipo estatístico 
• Utilizar diagramas de árbore ou outras técnicas como instrumento de reconto en situacións da vida cotiá. 
• Identificar problemas que poidan resolverse grazas á combinatoria. 
• Resolver problemas nos que interveñan variacións, permutacións ou combinacións. 
• Resolver problemas por medio de estratexias persoais do alumno. 
• Discernir os experimentos aleatorios dos deterministas. 
• Determinar espazos de mostra e sucesos aleatorios. 
• Asignar un suceso da álxebra de sucesos a partir de sucesos elementais coñecidos. 
• Calcular probabilidades de sucesos equiprobables. 
• Aplicar a probabilidade experimental para calcular a probabilidade dun suceso dun experimento, sobre todo se os sucesos elementais non son equiprobables. 
• Calcular a probabilidade dun suceso a partir das probabilidades doutros sucesos. 
• Utilizar diagramas de árbore e táboas de continxencia para o estudo da probabilidade de sucesos compostos e de sucesos dependentes ou non. 
• Obter a probabilidade da intersección de sucesos tanto se son dependentes coma se non. 
• Organizar experiencias sinxelas para o estudo da probabilidade condicionada. 
• Interpretar a información que proporcionan os datos a través de táboas de continxencia. 
• Recoñecer situacións de probabilidade condicionada na vida cotiá. 
• Obter probabilidades totais con axuda de diagramas de árbore 

 
 Criterios de avaliación 
 

• Interpretar o concepto de fracción e obter fraccións equivalentes para ordenar fraccións. 
• Operar con fraccións utilizando a xerarquía de operacións. 
• Representar graficamente os números racionais sobre a recta numérica. 
• Expresar un número fraccionario en forma decimal, e clasificalo en decimal exacto, periódico puro ou periódico mixto, e viceversa. 
•  Formular e resolver problemas utilizando os números racionais. 
• Recoñecer e representar os números reais. 
• Expresar un número irracional mediante unha sucesión de intervalos encaixados. 
• Obter o erro cometido ao aproximar un número irracional e ao operar con números reais 
• Expresar números en notación científica e operar con eles, e dar o resultado en notación científica. 
• Interpretar e operar con potencias de expoñente fraccionario e con radicais. 
• Identificar os conceptos relacionados coas expresións alxébricas, e utilizar as técnicas e procedementos básicos de cálculo alxébrico para operar con 

polinomios 
• Aplicar as identidades notables para desenvolver expresións alxébricas e para simplificalas. 
• Usar a regra de Ruffini para dividir un polinomio entre outro da forma x – a. 
• Utilizar os teoremas do resto e do factor en diversos contextos 
• Obter as raíces enteiras dun polinomio e factorizalo. 
• Diferenciar as identidades, as ecuacións, as desigualdades e as inecuacións, e expresar distintas situacións a través delas. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao nas que poidan aparecer parénteses e denominadores, e ecuacións de segundo grao, completas e incompletas, elixindo 

previamente o método máis adecuado. 
• Resolver ecuacións polinómicas de grao superior a 2, factorizándoas previamente ou como aplicación da resolución das de segundo grao en caso das 

bicadradas, e resolver correctamente ecuacións radicais, verificando a validez dos resultados. 
• Resolver inecuacións de primeiro grao, e expresar a súa solución en forma de intervalos e semirrectas. 
• Resolver problemas da vida cotiá, aplicando os métodos de resolución de calquera dos tipos de ecuacións con unha incógnita ou de inecuacións de primeiro 

grao. 
• Encontrar pares de números que sexan solución dunha ecuación de primeiro grao con dúas incógnitas para, posteriormente, identificar aqueles que son 

solución dun sistema dado, así como o tipo de sistema de que se trata segundo o seu número de solucións 
• Resolver sistemas de ecuacións lineares por substitución, igualación ou redución, e aplicalos a problemas de enunciado. 
• Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método gráfico, dándolles unha interpretación xeométrica a estes, e aplicalos a problemas de enunciado. 
• Resolver sistemas de ecuacións non lineares formados por ecuacións de ata segundo grao de maneira alxébrica, comprobar a validez das solucións e aplicalos á 

resolución de problemas. 
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• Utilizar as propiedades das magnitudes directa e inversamente proporcionais para calcular termos descoñecidos nunha proporción. 
•  Resolver problemas relacionados coa vida diaria utilizando a proporcionalidade das magnitudes, como, por exemplo, regras de tres inversas e directas, e 

reparticións inversa e directamente proporcionais. 
• Resolver problemas da vida real nos que aparezan aumentos e diminucións porcentuais, e porcentaxes sucesivas. 
• Resolver problemas financeiros de xuro simple e composto, e valorar a oportunidade de utilizar a folla de cálculo e a calculadora científica en función da 

cantidade e complexidade dos números 
• Detectar e construír figuras semellantes utilizando a razón de semellanza, e aplicar destramente os conceptos e procedementos propios da semellanza para 

determinar distintos elementos de triángulos e outras figuras. 
• Utilizar o teorema de Tales na división de segmentos e na resolución de triángulos, así como os teoremas da altura e do cateto, para resolver situacións 

xeométricas ou problemas reais. 
• Utilizar as razóns trigonométricas para o cálculo de lonxitudes e ángulos, dados tanto no sistema sesaxesimal coma no internacional, e pasar dun sistema a 

outro con destreza. Utilizar a calculadora nos cálculos relativos á trigonometría cando se considere necesario. 
• Resolver triángulos rectángulos e problemas relacionados nos que se aplique a trigonometría como ferramenta de resolución. 
• Coñecer os elementos básicos das figuras planas (base, altura, diagonais, apotema, raio e ángulos) e as súas propiedades fundamentais. 
• Calcular áreas e perímetros de figuras planas dominando as diferentes unidades de medida correspondentes. 
• Coñecer o desenvolvemento plano dos corpos xeométricos, así como os seus elementos (altura, apotema, raio e xeratriz) e as súas propiedades básicas. 
• Calcular áreas (lateral, da base e total), volumes e lonxitudes de corpos xeométricos, dominando as diferentes unidades de medida correspondentes. 
• Resolver problemas nos que interveñan figuras planas ou corpos xeométricos en contextos da vida real ou de calquera área de coñecemento 
• Coñecer os elementos que definen un vector, identificar vectores equipolentes, calcular as coordenadas dun vector libre e operar con vectores (suma e 

produto por escalares) tanto gráfica coma analiticamente. 
• Calcular razoadamente a distancia entre dous puntos, o módulo e o argumento dun vector, e obter as coordenadas do punto medio dun segmento. 
• Obter nas súas distintas formas a ecuación dunha recta no plano, partindo dos elementos que a definen (e viceversa) ou doutra ecuación. 
• Investigar as posicións relativas de dúas rectas no plano, a partir da análise das súas ecuacións, e deducir ecuacións de rectas utilizando as condicións de 

paralelismo e incidencia. 
• Formular e resolver problemas diversos a través do uso de técnicas xeométricas. 
• Distinguir unha función de variable real, a variable dependente e a variable independente; obter unha gráfica a partir da súa táboa e viceversa, e recoñecer as 

súas principais características: dominio, percorrido, simetría, periodicidade, máximos e mínimos relativos e absolutos, signos e puntos de corte. 
• Calcular a imaxe dun punto do dominio dunha función definida a anacos e representala graficamente. 
• Definir e calcular a taxa de variación e a taxa de variación media dunha función de variable real nun intervalo. 
• Calcular os conceptos de taxa de variación e de taxa de variación media, e aplicalos para determinar a continuidade e o crecemento ou decrecemento de 

funcións de variable real sinxelas. 
• Establecer as características básicas dunha función á vista da súa gráfica, e interpretar gráficas ou táboas que representen situacións sobre a vida cotiá. 
• Identificar as parábolas como a representación gráfica de funcións cuadráticas e representalas graficamente. 
• Recoñecer gráfica e analiticamente as funcións potenciais, e representalas graficamente. 
• Distinguir as hipérbolas coma a representación gráfica de funcións de proporcionalidade inversa e representalas graficamente. 
• Recoñecer e representar graficamente as funcións racionais. 
• Formular e resolver problemas utilizando as funcións polinómicas e racionais. 
• Distinguir e describir as propiedades das funcións exponenciais y =ax con a ≠ 1 tanto gráfica coma analiticamente. 
• Representar graficamente as funcións exponenciais y = ax con a ≠ 1. 
• Resolver situacións reais relacionadas co cálculo de xuros compostos bancarios. 
• Resolver situacións reais relacionadas co crecemento exponencial. 

• Clasificar os caracteres que interveñen nun estudo estatístico. 
• Determinar a poboación e a mostra dun estudo estatístico, e valorar cualitativamente a representatividade da mostra. 
• Organizar e clasificar datos estatísticos mediante táboas de frecuencias e representalos graficamente utilizando o gráfico adecuado. 
• Calcular e interpretar os parámetros de dispersión e centralización. 
• Eliminar datos atípicos dunha variable, e utilizar conxuntamente a media e a desviación típica para o estudo de distribucións. 

• Planificar e utilizar procesos de razoamento e estratexias diversas, así como aplicar conceptos e técnicas do reconto de casos tales como o diagrama de 
árbore ou o principio xeral do reconto para resolver problemas da vida cotiá. 

• Comprender as relacións matemáticas que interveñen nos procesos de agrupamento con ou sen repetición de elementos. 
• Utilizar as fórmulas matemáticas relativas á combinatoria clásica na resolución de problemas. 
• Coñecer as propiedades dos números factoriais e a súa relación coas combinacións e as permutacións. 
• Simplificar expresións nas que aparezan números factoriais. 
• Aplicar as distintas propiedades da álxebra de sucesos. 
• Describir o espazo de mostra correspondente a un experimento aleatorio, os distintos tipos de sucesos elementais que conforman un composto, e discernir 

entre sucesos compatibles e incompatibles. 
• Aplicar as propiedades da probabilidade para calcular as probabilidades de diferentes sucesos. 
• Aplicar a regra de Laplace e as técnicas de reconto para calcular probabilidades de diferentes sucesos. 
• Resolver problemas de probabilidade que poderán estar relacionados coa vida cotiá onde interveñan diferentes estratexias para a súa resolución. 
• Asignar probabilidades en experimentos compostos elementais. 
• Calcular probabilidades condicionadas en casos sinxelos e utilizando as súas propiedades en sucesos dependentes ou independentes. 
• Utilizar a regra de Laplace, os diagramas de árbore ou as táboas de continxencia para calcular probabilidades condicionadas ou compostas. 
• Asignar probabilidades na resolución de problemas de enunciado mediante o procedemento da probabilidade total ou outras ferramentas. 
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MATEMÁTICAS 4º E.S.O. (Opción B) 
Contidos 

 
 Números reais 

• Expresión decimal dos números racionais. 
• Os números reais. 
• Aproximacións e erros. 
• A recta real. Valor absoluto. 
• Intervalos e veciñanzas. 
• Notación científica. 
• Potencias de expoñente racional. 
• Radicais. 
• Operacións con radicais. 
• Racionalización de denominadores. 
• Logaritmo dun número real. 
• Propiedades e operacións con logaritmos. 

 
 Polinomios 

• Expresión alxébrica. Valor numérico dunha expresión alxébrica. 
• Monomio. Grao, termo independente, coeficiente e parte literal 

dun monomio. Valor numérico dun monomio. 
• Polinomio. Grao dun polinomio. Valor numérico dun polinomio. 
• Suma e resta de polinomios. 
• Produto e cociente de polinomios. 
• Potencia dun polinomio. 
• Igualdades notables: suma de monomios pola súa diferenza, 

cadrado dun binomio e cubo dun binomio. 
• Regra de Ruffini. 
• Teorema do resto. 
• Teorema do factor. 
• Raíces reais dun polinomio. Raíces enteiras. 
• Teorema fundamental do álxebra. 
• Polinomio irredutible. 
• Descomposición factorial dun polinomio. 

 
 Ecuacións e sistemas 

• Ecuación polinómica. 
• Ecuación de primeiro grao ou linear. 
• Ecuación de segundo grao ou cuadrática. Ecuacións completas e 

incompletas. 
• Ecuacións bicadradas. 
• Ecuacións polinómicas de grao maior ca dous. 
• Ecuacións racionais. 
• Ecuacións radicais. 
• Ecuacións logarítmicas. 
• Ecuacións exponenciais. 
• Sistemas de dúas ecuacións lineares con dúas incógnitas. 

Clasificación. Métodos de resolución. 
• Sistemas de dúas ecuacións non lineares con dúas incógnitas. 

 
 Inecuacións e sistemas 

• Desigualdade. 
• Inecuación. 
• Membros dunha inecuación. 
• Solucións dunha inecuación. 
• Inecuacións equivalentes. 
• Inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Conxunto solución. 
• Inecuacións polinómicas de grao igual ou maior que dous. 
• Inecuacións racionais. 
• Sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 

Método gráfico de resolución. 
 
 Semellanza 

• Figuras semellantes. Elementos homólogos. 
• Razón de semellanza. 
• Razón das áreas e dos volumes. 
• Teorema de Tales. 
• Criterios de semellanza de triángulos. 
• Semellanza nos triángulos rectángulos. 
• Teorema da altura. 

 
 Trigonometría 

• Medida de ángulos: o grao sesaxesimal e o radián. 
• Razóns trigonométricas dos ángulos agudos dos triángulos 

rectángulos: seno, coseno e tanxente. 

• Razóns trigonométricas de 30º, 45º e 60º. 
• Relación entre as razóns trigonométricas dun ángulo. Ecuación 

fundamental. 
• Razóns trigonométricas dun ángulo calquera. 
• A circunferencia goniométrica. 
• Relación entre as razóns trigonométricas de certos ángulos: 

    – Ángulos suplementarios. 
    – Ángulos que difiren en 180º. 
    – Ángulos opostos. 
    – Ángulos complementarios. 

• Trigonometría con calculadora. 
• Ecuacións trigonométricas. 

 
 Problemas métricos 

• Resolución de triángulos rectángulos. 
• Teorema do cateto. 
• Teoremas do seno e do coseno. 
• Resolución de calquera triángulo. 
• Lonxitudes e áreas de figuras planas. 
• Áreas e volumes de corpos xeométricos. 

 
 Xeometría analítica 

• Vectores fixos no plano. 
• Vectores libres no plano. 
• Operacións con vectores libres. 
• Combinación linear de vectores libres. 
• Produto escalar de vectores. 
• Módulo dun vector. Ángulo de dous vectores. 
• Distancia entre dous puntos. 
• Punto medio dun segmento. 
• A recta afín: ecuacións da recta. 
• Ecuación segmentaria da recta. 
• Posicións relativas de dous rectas.  

 
 Sucesións. Límites de sucesións 

• Sucesión de números naturais. 
• Termo dunha sucesión. Termo xeral. 
• Límite dunha sucesión. 
• Límites no infinito. 
• Máis infinito e menos infinito. 
• Operacións con sucesións. Relación entre os seus límites. 
• Límites indeterminados. 
• A sucesión. 
• O número e. 

 
 Funcións 

• Concepto de función. 
• Dominio de una función. Restricións ao dominio. 
• Descontinuidade e continuidade dunha función. 
• Crecemento e decrecemento dunha función. Máximos e mínimos. 
• Periodicidade. Funcións periódicas. 
• Función par e función impar. 
• Funcións definidas a anacos. 
• Funcións recíprocas ou inversas. 
• Operacións con funcións. 

 
 Límites de funcións. Continuidade 

• Límite dunha función nun punto. 
• Límites no infinito. 
• Límites finitos e infinitos dunha función. 
• Propiedades dos límites. 
• Continuidade nun punto. 
• Continuidade nun intervalo. 
• Descontinuidade. 
• Tipos de descontinuidades. 

 
 Estudo de funcións 

• Concepto de función linear. Concepto de pendente. 
• Función cuadrática. Parábola. Vértice. 
• Función de proporcionalidade inversa. 
• Función racional. 
• Función exponencial. 
• Función logarítmica. 
• Funcións trigonométricas. 
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 Iniciación á derivada 

• Taxa de variación media. 
• Taxa de variación instantánea. 
• Derivada nun punto. 
• Pendente da tanxente nun punto. 
• Función derivada. 

 
 Estatística unidimensional 

• Poboación e mostra. Tamaño de mostra. 
• Caracteres estatísticos cualitativos e cuantitativos. 
• Variables estatísticas discretas e continuas. 
• Diagramas de sectores e de barras, histogramas, diagrama de 

caixas e bigotes. 
• Parámetros de centralización: media, mediana, moda, cuartís. 
• Parámetros de dispersión: rango, varianza, desviación típica. 
• Coeficiente de variación. 

 
 Estatística bidimensional 

• Variable estatística bidimensional. 
• Distribución marxinal. 
• Diagrama de dispersión (nube de puntos). 
• Dependencia aleatoria ou funcional. 
• Correlación linear. 
• Recta de regresión. 

 
 Combinatoria 

• Diagrama en árbore. 
• Principio xeral de reconto. 
• Factorial dun número natural. 

• Permutacións de n elementos. 
• Variacións sen repetición de m elementos tomados de n en n (n ≤ 

m). 
• Variacións con repetición de m elementos tomados de n en n. 
• Combinacións sen repetición de m elementos tomados de n en n 

(n m). 
• Números combinatorios. 
• Triángulo de Pascal. 
• Binomio de Newton. 

 
 Cálculo de probabilidades 

• Experimentos aleatorios. Espazo de mostra. 
• Sucesos dun experimento aleatorio: suceso elemental, composto, 

seguro, imposible ou contrario. 
• Operacións con sucesos: unión e intersección. 
• Sucesos compatibles e incompatibles. 
• Probabilidade dun suceso. 
• Sucesos equiprobables. Regra de Laplace. 
• Táboas de continxencia. 
• Probabilidade da unión de dous sucesos. 
• Probabilidade do suceso contrario. 
• Experimentos compostos. 
• Regra do produto. 
• Sucesos dependentes e independentes. 
• Probabilidade condicionada. 
• Probabilidade total. 

 
 

• . 

 
Mínimos esixibles 

• Expresar números racionais en forma decimal xa sexa exacta ou periódica. 
• Expresar números reais mediante aproximacións decimais e determinar ou acoutar o erro. 
• Representar na recta real números, intervalos e veciñanzas. 
• Operar con potencias de expoñente negativo. 
• Expresar mediante notación científica cantidades moi grandes ou moi pequenas, e realizar operacións con elas. 
• Obter radicais semellantes. 
• Expresar radicais como potencias. 
• Operar con radicais. 
• Racionalizar denominadores nas expresións irracionais para simplificalas ou operar con elas. 
• Transformar e operar expresións con logaritmos. 
• Pasar de potencias a logaritmos e viceversa. 
• Recoñecer e calcular o valor numérico dunha expresión alxébrica. 
• Determinar o valor numérico dun polinomio. 
• Desenvolver igualdades notables. 
• Realizar sumas, restas, multiplicacións, divisións e potencias de polinomios. 
• Aplicar a regra de Ruffini para determinar o cociente e o resto nunha división dun polinomio entre un binomio da forma x − a. 
• Utilizar o teorema do resto para resolver distintos problemas. 
• Usar o teorema do factor para probar se un binomio da forma x − a é divisor dun polinomio. 
• Interpretar o concepto de raíz dun polinomio. 
• Determinar as raíces enteiras dun polinomio entre o conxunto dos divisores do termo independente. 
• Factorizar un polinomio. 
• Construír polinomios que cumpran determinadas condicións. 
• Resolver ecuacións de primeiro grao. 
• Clasificar as ecuacións de segundo grao segundo os seus coeficientes. 
• Calcular o número de solucións dunha ecuación de segundo grao segundo o signo do discriminante. 
• Determinar as solucións dunha ecuación de segundo grao, tanto completas como incompletas. 
• Resolver ecuacións polinómicas de grao maior ca dous, racionais, radicais e logarítmicas. 
• Determinar as solucións de ecuacións bicadradas e exponenciais mediante un cambio de variable. 
• Resolución alxébrica e gráfica dun sistema de dúas ecuacións lineares coas súas dúas incógnitas. 
• Clasificar os sistemas de dúas ecuacións lineares con dúas incógnitas segundo o seu número de solucións. 
• Determinar as solucións de sistemas de dúas ecuacións non lineares con dúas incógnitas. 
• Resolver problemas da vida cotiá a partir da formulación e resolución de ecuacións e sistemas. 
• Identificar as desigualdades numéricas e alxébricas. 
• Recoñecer cando un número satisfai unha desigualdade alxébrica. 
• Calcular inecuacións equivalentes. 
• Resolver inecuacións de primeiro grao e expresar a solución en forma de intervalo, de desigualdade e graficamente. 
• Factorizar polinomios para resolver inecuacións polinómicas de grao maior ou igual ca dous ou racionais. 
• Resolver alxebricamente sistemas de inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Resolver graficamente sistemas de inecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas. 
• Resolver problemas da vida cotiá a partir da formulación e resolución de inecuacións e sistemas de inecuacións de primeiro grao. 
• Distinguir cando dúas figuras son semellantes e cando non o son. 
• Determinar os elementos homólogos. 
• Establecer a proporcionalidade entre os lados de polígonos semellantes. 
• Despexar termos nunha proporción ata conseguir automatizar o procedemento. 
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• Determinar a razón de semellanza de dúas figuras semellantes. 
• Determinar a razón das áreas e dos volumes a partir da razón de semellanza e viceversa. 
• Aplicar os criterios de semellanza para demostrar que dous triángulos son semellantes. 
• Establecer a escala dos planos e mapas. 
• Representar con material axeitado figuras semellantes. 
• Aplicar os coñecementos da semellanza para resolver problemas de xeometría. 
• Transformar a medida dun ángulo no sistema sesaxesimal a radiáns e viceversa. 
• Establecer as razóns trigonométricas dos ángulos agudos nos triángulos rectángulos. 
• Determinar a medida dos lados dun triángulo rectángulo cando se coñece un deles e unha razón trigonométrica dun ángulo agudo. 
• Determinar as demais razóns trigonométricas dun ángulo cando se coñece unha delas. 
• Relacionar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera coas dun ángulo do primeiro cuadrante. 
• Determinar as razóns trigonométricas dun ángulo calquera coa calculadora. 
• Resolver ecuacións trigonométricas sinxelas utilizando as funcións sen–1, cos–1 e tan–1 da calculadora. 
• Determinar o terceiro lado dun triángulo rectángulo cando se coñecen dous, por Pitágoras. 
• Resolución de triángulos rectángulos cando se coñece un lado e un ángulo agudo ou dous lados. 
• Calculo das proxeccións dos catetos sobre a hipotenusa. 
• Determinación da medida dos lados e dos ángulos de calquera triángulo mediante a aplicación dos teoremas do seno e do coseno. 
• Cálculo de lonxitudes de figuras planas 
• Cálculo de áreas de figuras planas elementais mediante as fórmulas usuais. 
• Resolución de problemas de xeometría con corpos xeométricos, utilizando lonxitudes, áreas e volumes. 
• Resolución de problemas de xeometría ou topografía coa axuda da trigonometría. 
• Representar puntos e vectores fixos no plano.. 
• Determinar as coordenadas dun vector fixo e, mediante elas, determinar o seu módulo. 
• Determinar vectores equipolentes a un dado. 
• Obter gráfica e analiticamente a suma de dous ou máis vectores libres. 
• Obter gráfica e analiticamente o produto dun vector libre por un escalar. 
• Expresar un vector como combinación de dous vectores, tanto gráfica como analiticamente. 
• Efectuar produtos escalares de vectores. 
• Determinar o ángulo de dous vectores mediante o produto. 
• Determinar as coordenadas do punto medio dun segmento. 
• Determinar as ecuacións da recta e transformar unhas noutras. 
• Determinar a pendente, ordenada na orixe, vector director e puntos dunha recta cando se coñece unha calquera das súas ecuacións. 
• Discutir a posición relativa de dúas rectas. 
• Construción dunha sucesión a partir do seu termo xeral. 
• Cálculo de límites de sucesións. 
• Dadas dúas sucesións das que coñecemos o seu límite, representación da sucesión obtida ao operar con dúas sucesións orixinais. Relación entre o seu 

límite e o das dúas sucesións dadas. 
• Recoñecemento de límites indeterminados. Resolución destes. 

• Estudo da sucesión  

n

n






 +

11 como aquela cuxo límite é o número e. 

• Visualización do grafo dunha función para comprender esta. 
• Relación entre a expresión analítica dunha función e a súa gráfica. 
• Representación de funcións. 
• Recoñecemento de descontinuidades, de máximos e mínimos, de intervalos de crecemento e de periodicidades. 
• Interpretación gráfica do límite dunha función nun punto. 
• Cálculo da tendencia dunha función cando a variable independente tende a valores moi grandes ou moi pequenos. 
• Recoñecemento e aplicación das propiedades dos límites. 
• Cálculo de límites. 
• Determinación da continuidade dunha función nun punto. 
• Interpretación gráfica da continuidade. 
• Clasificación dos tipos de descontinuidade. 
• Debuxo da gráfica dunha función para estudar de que tipo é esa función. 
• Estudo das propiedades das funcións máis habituais. 
• Debuxo da gráfica de funcións máis complexas a partir de funcións simples. 
• Cálculo da TVM e da TVI dunha función. 
• Cálculo da derivada dunha función nun punto mediante a definición. 
• Interpretación xeométrica da derivada dunha función nun punto. 
• Cálculo da recta tanxente a unha curva nun punto. 
• Cálculo da función derivada. 
• Recoñecemento do tipo de caracteres dunha poboación. 
• Representación gráfica dun estudo estatístico. 
• Obtención dos parámetros de centralización e de dispersión dunha variable estatística. 
• Uso conxunto da media e da desviación típica. 
• Utilización do coeficiente de variación para a comparación de distribucións. 
• Cálculo das distribucións marxinais a partir dunha distribución bidimensional. 
• Representación gráfica dunha variable bidimensional mediante o diagrama de dispersión. 
• Cálculo do centro de gravidade, da covarianza e do coeficiente de correlación. 
• Cálculo da recta de regresión. 
• Representar cun diagrama en árbore os posibles resultados dunha situación de reconto e utilizar o principio xeral de reconto. 
• Diferenciar situacións nas que inflúe a orde de aparición dos obxectos ou a súa repetición. 
• Identificar a técnica de reconto a utilizar en cada situación. 
• Calcular correctamente o valor dunha permutación, variación ou combinación. 
• Utilizar con propiedade o vocabulario e a notación da combinatoria. 
• Resolver ecuacións alxébricas nas que aparezan os números combinatorios. 
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• Utilizar a calculadora para cálculos de combinatoria. 
• Analizar a aleatoriedade dun experimento. 
• Obter o espazo de mostra dun experimento aleatorio. 
• Realizar operacións cos sucesos dun experimento aleatorio: unión e intersección. Calcular as súas probabilidades. 
• Diferenciar sucesos compatibles, incompatibles e contrarios. 
• Detectar sucesos equiprobables e aplicar a regra de Laplace para calcular a súa probabilidade. 
• Utilizar as táboas de continxencia e a regra do produto sobre diagramas de árbore para asignar probabilidades. 
• Diferenciar entre experimentos simples e compostos. 
• Resolver problemas de probabilidade condicionada. 
• Obter a probabilidade total dun suceso a partir de diagramas en árbore. 
• Utilizar o vocabulario axeitado para describir e cuantificar situacións relacionadas co azar. 

 
 
 Criterios de avaliación 

• Determinar a expresión decimal dos números racionais. 
• Utilizar e representar os números reais. 
• Avaliar os erros que se cometen coas aproximacións decimais dos números reais. 
• Interpretar e operar con potencias de expoñente enteiro. 
• Interpretar e operar con potencias de expoñente fraccionario. 
• Aplicar a definición de logaritmo dun número e as propiedades dos logaritmos para resolver problemas. 
• Identificar as raíces dun polinomio e utilizalas para a súa descomposición en factores.. 
• Usar a regra de Ruffini para dividir un polinomio entre outro polinomio da forma x – a. 
• Aplicar as igualdades notables para desenvolver expresións alxébricas e simplificalas. 
• Utilizar o teorema do resto e do factor en diversos contextos. 
• Obter as raíces enteiras dun polinomio e factorizalo. 
• Resolver ecuacións de primeiro e segundo grao. 
• Determinar as solucións de ecuacións polinómicas de grao maior ca dous, racionais, radicais, bicadradas, logarítmicas e exponenciais. 
• Aplicar distintos métodos, alxébricos e gráficos, para resolver sistemas de dúas ecuacións de primeiro grao con dúas incógnitas, e clasificalos segundo 

as súas solucións. 
• Resolver sistemas de dúas ecuacións non lineares con dúas incógnitas nas que aparecen expresións de tipo cuadrático, logarítmico, exponencial… 
• Traducir enunciados de situacións problemáticas que poidan resolverse con ecuacións ou sistemas, e buscar a súa solución. 
• Recoñecer e resolver inecuacións de primeiro grao cunha incógnita. 
• Aplicar o método de factorización de polinomios para resolver inecuacións de grao superior a dous e racionais. 
• Resolver sistemas de inecuacións cunha e dúas incógnitas. 
• Formular e resolver problemas mediante a formulación e a resolución de inecuacións e de sistemas de inecuacións. 
• Identificar e representar graficamente figuras semellantes aplicando, cando sexan necesarios, os criterios de semellanza de triángulos. 
• Expresar o concepto xeométrico de semellanza como unha proporción de magnitudes, mediante a constante de proporcionalidade ou razón de 

semellanza. 
• Coñecer e aplicar convenientemente o teorema de Tales para resolver problemas de triángulos. 
• Relacionar o teorema da altura coa semellanza de triángulos e facer uso das aplicacións dese teorema. 
• Coñecer os sistemas de medida de ángulos e o manexo da calculadora científica para operar con eles. 
•  Relacionar os lados e os ángulos dos triángulos rectángulos mediante as razóns trigonométricas e o teorema de Pitágoras. 
• Coñecer e utilizar adecuadamente as relacións entre as razóns trigonométricas dos ángulos dos triángulos rectángulos. 
• Xeneralizar a definición das razóns trigonométricas dos ángulos agudos nos triángulos rectángulos a calquera ángulo e coñecer as súas relacións e 

aplicacións. 
• Determinar os lados dun triángulo rectángulo aplicado os teoremas ou mediante a utilización das razóns trigonométricas. 
• Saber determinar os lados e ángulos de calquera tipo de triángulo cando se coñecen tres elementos do triángulo. 
• Aplicar as fórmulas usuais para determinar lonxitudes e áreas de figuras planas elementais. 
• Coñecer e aplicar correctamente as fórmulas elementais para determinar o volume e a superficie de certos corpos xeométricos: prismas, pirámides, 

cilindros, conos e esferas. 
• Distinguir e saber relacionar os vectores fixos cos vectores libres, así como operar con vectores libres. 
• Comprender e utilizar os conceptos de dependencia linear e de combinación linear de vectores. 
• Efectuar o produto escalar de dous vectores e coñecer as súas aplicacións. 
• Coñecer e saber determinar as distintas ecuacións dunha recta, pasar dunhas a outras e determinar con elas puntos, o vector director e a pendente. 
• Utilizar as ecuacións das rectas de maneira conveniente para resolver con elas problemas de paralelismo, intersección e perpendicularidade. 
• Caracterizar unha sucesión mediante o seu termo xeral. 
• Calcular o límite dunha sucesión. 
• Identificar límites indeterminados e resolvelos. 
• Resolver problemas da vida real nos que aparezan sucesións. 

• Utilizar a sucesión  

n1
1

n
+ 

 
 

  para resolver a indeterminada 1∞. 

• Recoñecer aquelas sucesións cuxo límite é o número e. 
• Estudar as características principais dunha función a través da súa expresión alxébrica ou da súa representación gráfica. 
• Dadas dúas funcións, ser capaz de operar con elas e interpretar os resultados que se obteñen. 
• Estudar e representar funcións definidas en varios anacos. 
• Transcribir una información á súa expresión funcional e extraer conclusións a partir da análise matemática das súas propiedades. 
• Interpretar a tendencia dunha función nun punto 
• Cálculo do límite dunha función. 
• Estudo da continuidade dunha función. 
• Recoñecer as funcións lineal e cuadrática, e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Recoñecer as funcións de proporcionalidade inversa e as funcións racionais, e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Recoñecer as funcións logarítmica e exponencial, e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Recoñecer as funcións trigonométricas e dominar as propiedades que as caracterizan. 
• Construír a gráfica de funcións máis complexas a partir da gráfica doutras funcións máis simples. 
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• Análise da variación dunha función. 
• Interpretar xeometricamente a derivada dunha función nun punto. 
• Calcular a derivada dunha función utilizando as regras de derivación. 
• Aplicar o concepto de derivada na resolución de problemas. 
• Interpretar en un estudo estatístico a diferente terminoloxía. 
• Calcular e interpretar os distintos parámetros estatísticos. 
• Representar os datos dun estudo estatístico mediante un gráfico e extraer información deste. 
• Comparar a dispersión de distintas distribucións. 
• Utilizar e representar as variables aleatorias bidimensionais. 
• Calcular parámetros estatísticos das variables aleatorias bidimensionais. 
• Comprender o concepto de recta de regresión e coñecer o seu cálculo. 
• Resolver problemas utilizando as propiedades das variables bidimensionais. 
• Recoñecer o principio xeral de reconto e o diagrama de árbore como técnicas de reconto. 
• Utilizar o principio xeral de reconto e o diagrama de árbore como métodos de conta. 
• Diferenciar entre permutacións, variacións con e sen repetición e combinacións. 
• Distinguir entre variacións con e sen repetición, permutacións e combinacións. 
• Calcular o número de grupos que se forman mediante variacións, permutacións e combinacións. 
• Coñecer e aplicar as propiedades dos números combinatorios e utilizalas para desenvolver a potencia dun binomio (binomio de Newton). 
• Utilizar as propiedades dos números combinatorios para obter a potencia dun binomio. 
• Identificar a combinatoria como un instrumento útil para resolver problemas de contar na vida cotiá. Aplicar a combinatoria para resolver problemas 

de reconto de distintos niveis 
• Diferenciar entre experimentos aleatorios e deterministas, e deducir o espazo de mostra e os distintos tipos de sucesos vinculados a un experimento de 

azar. 
• Calcular a probabilidade dun suceso. 
• Realizar operacións con sucesos e calcular as súas probabilidades. 
• Identificar sucesos dependentes e independentes, e aplicar o concepto de probabilidade condicionada. 
• Utilizar a regra do produto e a probabilidade total para calcular probabilidades en experimentos compostos. 
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MATEMÁTICAS II  (2º BACHARELATO) 

Contidos 
 

 Matrices  
• Matrices. Conceptos básicos. 
• Tipos de matrices: fila, columna, rectangular, cadrada, 

diagonal, triangular, nula, identidade, trasposta, simétrica 
etc. 

• Operacións con matrices: suma e produto por un número. 
Propiedades. 

• Produto de matrices. Propiedades. 
• Matrices invertibles. Cálculo da matriz inversa. 
• Dependencia linear de filas e columnas. Rango dunha 

matriz. 
• O método de Gauss no cálculo do rango dunha matriz. 
• Grafos e matrices. 
• Matrices asociadas aos movementos do plano. 

 
 Determinantes  

• Determinantes de segunda e terceira orde. 
• Determinantes de matrices de orde superior. 
• Propiedades dos determinantes. 
• Adxuntos dos elementos dunha matriz cadrada. 
• Desenvolvemento dun determinante polos elementos dunha 

fila ou columna. 
• Matriz adxunta. 
• Caracterización da regularidade dunha matriz mediante 

determinantes. 
• Cálculo da matriz inversa dunha matriz regular mediante 

determinantes. 
• Cálculo do rango dunha matriz mediante determinantes. 
• Ecuacións matriciais. 

 
 Sistemas de ecuacións lineares 

• Sistemas de ecuacións lineares. Expresión matricial. 
• Clasificación dos sistemas de ecuacións lineares. 
• Sistemas equivalentes. Criterios de equivalencia. 
• Resolución de sistemas de ecuacións lineares. Método de 

Gauss. 
• Sistemas de Cramer. Regra de Cramer. 
• Teorema de Rouché. 
• Discusión e resolución de sistemas de ecuacións lineares. 
• Sistemas lineares homoxéneos. 
• Interpretación xeométrica de sistemas lineares con dúas 

incógnitas. 
• Sistemas dependentes dun parámetro. Discusión e 

resolución. 
 
 Vectores no espazo 

• Os conxuntos R2 e R3. 
• Vectores fixos e libres no espazo. Equipolencia. 
• Operacións con vectores libres. Propiedades. 
•  Combinación linear de vectores e dependencia linear. 
•  Base de V3. Coordenadas dun vector. 
•  Produto escalar de vectores. Expresión analítica. 
•  Vectores ortogonais. 
•  Ángulo de dous vectores. 
•  Produto vectorial. 
•  Produto mixto de tres vectores. 

 
 Planos e rectas no espazo 

• Sistemas de referencia. 
• Punto medio dun segmento. 
• Elementos xeométricos, dimensión e graos de liberdade. 
• Ecuacións da recta. Vector director. 
• Ecuacións do plano. 
• Planos coordenados. 
• Plano que pasa por tres puntos. 
• Vector normal a un plano e ecuación normal. 
• Posicións relativas dunha recta  e un plano. 
• Posicións relativas de dous e de tres planos. 
• Posicións relativas de dúas rectas. 
• Feixes de planos. 
• Problemas de incidencia e paralelismo. 

 
 Propiedades métricas  

• Ángulo entre dúas rectas. 
• Ángulo entre dous planos. 
• Ángulo entre recta e plano. 
• Proxeccións ortogonais sobre recta e plano. 
• Distancia entre dous puntos. 
• Distancia dun punto a un plano. 
• Distancia entre planos paralelos. 
• Distancia dun punto a unha recta. 
• Distancia entre rectas paralelas. 
• Distancia entre rectas que se cruzan. Perpendicular común. 
• Áreas de paralelogramos e de triángulos. 
• Volumes de paralelepípedos e tetraedros. 

 
 Límites de sucesións e de funcións 

• Sucesións de números reais: monotonía e acoutamento. 
• Límite e converxencia dunha sucesión. 
• Propiedades dos límites. 
• Cálculo de límites de sucesións. 
• Límite dunha función nun punto. Límites laterais. 
• Límites infinitos e límites no infinito. 
• Cálculo de límites. 
• Indeterminacións. 
• Infinitésimos equivalentes. 
• Definición formal de límite. 

 
 Continuidade 

• Funcións definidas a anacos. 
• Continuidade dunha función nun punto. 
• Continuidade dunha función nun intervalo. 
• Propiedades das funcións continuas nun punto. 
• Clasificación dos diferentes tipos de descontinuidade. 
• Continuidade das funcións elementais e das operacións con 

funcións. 
• Continuidade da función composta. 
• Teorema de Bolzano. Aplicacións. 
• Teoremas dos valores intermedios. 
• Teorema de Weierstrass. 

 
 Derivadas  

• Derivada dunha función nun punto. 
• Interpretación xeométrica da derivada. 
• Ecuación da recta tanxente a unha curva nun punto. 
• Función derivada. Derivadas sucesivas. 
• Derivadas laterais. 
• Derivada das operacións con funcións. 
• Derivada da función composta. 
• Derivada da función inversa. 
• Derivada das funcións exponencial e logarítmica. 
• Derivada das funcións trigonométricas e as súas inversas. 
• Derivación logarítmica e implícita. 
• Aproximación linear dunha función nun punto. 
• Diferencial dunha función. 

 
 Funcións derivables 

• Derivadas laterais. 
• Continuidade das funcións derivables. 
• O teorema de Rolle. 
• O teorema do valor medio de Lagrange. 
• A regra de L’Hôpital e a súa aplicación ao cálculo de 

límites. 
• Indeterminacións. 
• Extremos relativos. Crecemento e decrecemento. 
• Problemas de optimización. 
• Curvatura e puntos de inflexión. 
• Aplicacións da derivada a outras ciencias. 

 
 Representación de funcións 

• Dominio e percorrido dunha función. 
• Puntos de descontinuidade. Puntos singulares. Puntos 

críticos. 
• Puntos de corte cos eixes. Signo da función. 
• Simetrías e periodicidade. 
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• Ramas infinitas. Comportamento asintótico. Asíntotas. 
• Esquema xeral para o estudo dunha función. 
• Estudo xeral e representación gráfica de funcións e familias 

de funcións polinómicas, racionais, con radicais, 
exponenciais, logarítmicas e trigonométricas. 

• Construción de funcións por translación e por dilatación. 
 
 Cálculo de primitivas 

• Primitivas dunha función. 
• Relación entre todas as primitivas dunha función. 
• A integral indefinida. 
• Propiedades da integral indefinida. 
• Integrais inmediatas. 
• Integración por partes. 
• Integración de funcións racionais. 
• Integración por cambio de variable. 
• Integración dalgunhas funcións trigonométricas. 

• Integrais non elementais. 
 
 Integral definida 

• Área baixo unha curva. 
• Sumas de Riemann. 
• A integral definida. Propiedades.  
• Teorema do valor medio do cálculo integral. 
• A regra de Barrow. 
• A función integral. 
• Teorema fundamental do cálculo. 
• Áreas de recintos planos. 
• Volumes e lonxitudes de arco. 
• Aplicacións da integral definida a outras ciencias. 

 
 

 
 Mínimos esixibles 

∗ Utilizar as matrices na representación, interpretación e manipulación de datos numéricos estruturados.. 
∗ Coñecer e utilizar a nomenclatura básica das matrices e a súa clasificación. 
∗ Calcular a suma de dúas matrices, do produto dun número por unha matriz e do produto de dúas matrices. 
∗ Determinar a regularidade de matrices cadradas de orde menor ou igual a 3 e calcular a inversa a partir da definición ou polo método de Gauss-

Jordan 
∗ Utilizar o método de Gauss no cálculo do rango dunha matriz. 
∗ Calcular determinantes de orde dous e tres (regra de Sarrus). 
∗ Utilizar as propiedades dos determinantes na simplificación do seu cálculo. 
∗ Calcular determinantes desenvolvendo polos elementos dunha fila ou columna. 
∗ Usar transformacións lineares para facer cero varios elementos dunha fila ou columna dunha matriz. 
∗ Calcular determinantes por triangulación. Método de Gauss. 
∗ Obter a matriz adxunta dunha dada. 
∗ Determinar a regularidade ou singularidade dunha matriz cadrada. 
∗ Obter a inversa dunha matriz regular mediante determinantes. 
∗ Calcular o rango dunha matriz mediante determinantes. 
∗ Determinar o rango dunha matriz dependente dun parámetro. 
∗ Resolver ecuacións matriciais usando matrices inversas. 
∗ Formular matricialmente un sistema de ecuacións lineares dado na súa forma clásica e viceversa. 
∗ Obter sistemas equivalentes a un dado mediante transformacións lineares. 
∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
∗ Resolver sistemas de ecuacións de Cramer mediante a matriz inversa da matriz de coeficientes. 
∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares mediante a regra de Cramer. 
∗ Aplicar o teorema de Rouché na determinación da compatibilidade dun sistema de ecuacións lineares. 
∗ Discutir sistemas que dependen dun parámetro. 
∗ Resolver sistemas homoxéneos. 
∗ Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano. 
∗ Efectuar operacións en R2 e en R3. 
∗ Determinar os elementos dun vector fixo (orixe, extremo, dirección, sentido e módulo). 
∗ Resolver problemas de paralelogramos coa equipolencia de vectores. 
∗ Efectuar operacións con vectores, tanto analítica coma graficamente. 
∗ Expresar un vector como combinación linear doutros dous. 
∗ Determinar se dous vectores son linearmente dependentes ou independentes. 
∗ Achar coordenadas de vectores respecto da base canónica e respecto doutras bases. 
∗ Multiplicar escalarmente dous vectores. 
∗ Achar o ángulo que determinan dous vectores. 
∗ Determinar vectores ortogonais e unitarios. 
∗ Efectuar produtos vectoriais de dous ou máis vectores. 
∗ Achar o produto mixto de tres vectores a partir do produto vectorial. 
∗ Realizar o produto mixto en forma analítica e comparalo co outro procedemento. 
∗ Determinar as coordenadas dun punto nun sistema de referencia dado. 
∗ Achar as coordenadas do punto medio dun segmento. 
∗ Dividir un segmento en partes iguais ou en partes proporcionais a certas cantidades. 
∗ Determinar de distintas formas a ecuación dunha recta cando se coñece un punto e o vector director ou dous puntos. 
∗ Obter puntos dunha recta e o seu vector director cando se coñece a súa ecuación. 
∗ Achar a ecuación do plano nas súas distintas expresións. 
∗ Calcular en forma paramétrica a ecuación da recta definida por dous planos. 
∗ Estudar a posición relativa de dúas rectas, de dous planos, e de recta e plano. 
∗ Achar a proxección dun punto sobre unha recta e sobre un plano. 
∗ Achar interseccións de rectas, de planos e de recta e plano. 
∗ Resolver problemas de incidencia mediante feixes de planos. 
∗ Determinar os vectores directores de rectas e normais de planos. 
∗ Calcular o ángulo de dúas rectas. 
∗ Calcular o ángulo entre recta e plano utilizando a recta proxectada sobre o plano. 
∗ Calcular directamente o ángulo entre recta e plano. 
∗ Determinar a distancia entre dous puntos. 
∗ Calcular a distancia entre un punto e un plano mediante a proxección ortogonal do punto. 
∗ Achar a distancia entre rectas paralelas, entre planos paralelos e entre recta e plano paralelos. 
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∗ Calcular a distancia entre dúas rectas que se cruzan e a ecuación da recta que corta perpendicularmente ambas. 
∗ Calcular produtos vectoriais, achar os seus módulos e interpretar o resultado. 
∗ Calcular as áreas de paralelogramos e triángulos, coñecidas as coordenadas dos seus vértices. 
∗ Obter o volume dun tetraedro en función das coordenadas dos seus vértices. 
∗ Contrastar o resultado obtido no cálculo do volume do tetraedro, mediante o produto mixto, co cálculo clásico do volume dunha pirámide. 
∗ Estudar a monotonía dunha sucesión. 
∗ Determinar se ten ou non cotas e achalas no seu caso. 

∗ Calcular límites de sucesións, incluíndo a indeterminación 1∞ . 
∗ Tomar sucesións adecuadas e achar con elas, de maneira intuitiva, o límite dunha función nun punto. 
∗ Calcular límites laterais en funcións definidas a anacos. 
∗ Calcular límites nun punto e no infinito en que haxa distintas indeterminacións. 

∗ Resolver indeterminacións do tipo 1∞ a partir da sucesión (ou función) que serve para definir o número e. 
∗ Achar límites con infinitésimos equivalentes. 
∗ Achar dominios de funcións. 
∗ Representar funcións polinómicas de ata segundo grao definidas a anacos. 
∗ Calcular parámetros para que unha función, dependendo dun ou dous parámetros e definida a anacos, sexa continua. 
∗ Determinar os intervalos de continuidade dunha función. 
∗ Clasificar as descontinuidades e efectuar representacións aproximadas das funcións nas proximidades dos puntos de descontinuidade. 
∗ Interpretar a gráfica dunha función indicando os intervalos de continuidade e clasificando as descontinuidades. 
∗ Buscar funcións que presenten un tipo concreto de descontinuidade. 
∗ Aplicar o teorema de Bolzano para resolver  de forma aproximada algunha ecuación en que non se poida despexar x por métodos alxébricos. 
∗ Comprobar graficamente o teorema dos valores intermedios. 
∗ Buscar cotas superiores e inferiores así como os máximos e mínimos absolutos de funcións continuas en intervalos cerrados. 
∗ Determinar a derivada dunha función sinxela nun punto utilizando a definición. 
∗ Determinar a ecuación das rectas tanxente e normal á gráfica da función nun punto dado. 
∗ Obter puntos de tanxencia. 
∗ Obter derivadas laterais en puntos “conflitivos”. 
∗ Obter a derivada da función suma-resta, produto-cociente e composición doutras funcións con derivadas coñecidas. 
∗ Aplicar a regra da cadea. 
∗ Obter a derivada da función inversa nun punto, cando non exista unha expresión alxébrica da devandita función. 
∗ Achar a derivada de funcións exponenciais e logarítmicas. 
∗ Obter mediante derivación logarítmica a derivada de funcións como cocientes, radicais, potencial-exponencial etc. 
∗ Derivar en xeral calquera función. 
∗ Achar a diferencial dunha función e facer uso dela para determinar valores aproximados da función dada en puntos próximos a un coñecido. 
∗ Obter as derivadas laterais dunha función continua nun punto para determinar se é derivable ou non o é. 
∗ Derivar funcións a anacos ou con valores absolutos nos puntos de conflitividade. 
∗ Analizar en cada caso as hipóteses do teorema de Rolle e calcular, cando sexa posible, o punto ou puntos en que se verifica a tese do problema. 
∗ Aplicar o teorema de Rolle para separar as raíces dunha función. 
∗ Aplicar o teorema do valor medio para determinar a pendente da tanxente a un arco de curva que sexa paralela á corda que une os extremos do 

arco. 
∗ Resolver indeterminacións do tipo   por aplicación directa da regra de L’Hôpital. 

∗ Resolver outras indeterminacións despois de transformalas en cocientes do tipo 
0

 ou 
0

∞

∞
 . 

∗ Determinar os extremos relativos dunha función e os intervalos de monotonía. 
∗ Determinar os puntos de inflexión e os intervalos de curvatura dunha función. 
∗ Resolver problemas de optimización. 
∗ Presentar e resolver problemas doutras disciplinas en que sexa preciso determinar taxas de variación instantánea ou optimizar algunha 

magnitude. Recoñecemento da utilidade das distintas linguaxes (verbal, gráfica e simbólica) para representar e resolver problemas da vida 
cotiá e doutras ciencias. 

∗ Determinar o dominio e percorrido de funcións dadas pola súa expresión alxébrica ou pola súa gráfica. 
∗ Determinar os puntos de corte cos eixes coordenados e os intervalos en que a función é positiva ou negativa. 
∗ Determinar a paridade dunha función e o seu período, en caso de ser periódica. 
∗ Estudar a tendencia dunha función no infinito e nas proximidades de puntos en que non está definida, e calcular as súas asíntotas. 
∗ Calcular e estudar o signo das derivadas primeira e segunda da función. 
∗ Realizar un estudo completo de diferentes tipos de funcións, en especial polinómicas e racionais, e trazar a súa gráfica. 
∗ Esbozar a gráfica dunha función da que se coñecen suficientes características. 
∗ Dada a gráfica dunha función f (x) representar as das funcións: f (x) + k, – f (x),  f (x+c), a•f (x), f (k•x), |f (x)|, f (|x|). 
∗ Buscar primitivas dunha función cunha condición dada. 
∗ Aplicarlles aos problemas de cinemática os conceptos de primitiva dunha función e determinar as constantes de integración mediante as 

condicións iniciais. 
∗ Calcular primitivas de funcións polinómicas. 
∗ Buscar funcións primitivas doutras que precisen dunha sinxela transformación para que se perciban como inmediatas. 
∗ Aplicarlles a distintas funcións o método de integración por partes para distinguir cando o método é conveniente. 
∗ Descompoñer funcións racionais en fraccións simples. 
∗ Integrar funcións racionais con raíces reais, simples e múltiples. 

∗ Integrar funcións racionais da forma 2

2 2

dx dx
,    con  b 4ac 0

ax c ax bx c
− <

+ + +
∫ ∫  . 

∗ Resolver integrais “case inmediatas” tratando de evitar o cambio de variable. 
∗ Aplicar o cambio de variable para resolver algunhas integrais de funcións trigonométricas ou radicais. 
∗ Calcular áreas baixo funcións rectilíneas. 
∗ Calcular áreas mediante particións do intervalo. 
∗ Calcular sumas de Riemann. 
∗ Aplicar a regra de Barrow a integrais definidas polinómicas. 
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∗ Aplicar a regra de Barrow a funcións definidas a anacos ou con valores absolutos. 
∗ Determinar o valor medio, cando sexa posible, cuxa existencia asegura o teorema do valor medio do cálculo integral. 
∗ Derivar funcións integrais e calcular os extremos relativos destas. 
∗ Achar a área do recinto limitado por unha función e o eixe de abscisas e o limitado por dúas funcións. 

 
 Criterios de avaliación 

∗  Utilizar as matrices na representación e interpretación de situacións que implican datos estruturados en forma de táboas ou grafos. 
∗ Realizar sumas e produtos de matrices entre si e por números reais. 
∗ Realizar operacións combinadas con matrices. Resolver ecuacións matriciais sinxelas. 
∗ Entender o concepto de rango dunha matriz e saber calculalo polo método de Gauss. 
∗ Calcular o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 
∗ Determinar se un conxunto de vectores fila ou columna son linearmente dependentes ou independentes. 
∗ Determinar se unha matriz cadrada é ou non invertible mediante o cálculo do seu rango. 
∗ Calcular a matriz inversa dunha matriz dada a partir da definición ou polo método de Gauss-Jordan 
∗ Calcular o transformado dun punto por un ou varios movementos. 
∗ Calcular determinantes de orde 2. 
∗ Calcular, mediante a regra de Sarrus, determinantes de orde 3. 
∗ Utilizar as propiedades dos determinantes no cálculo de determinantes da orde maior ou igual a 3. 
∗ Calcular o rango dunha matriz mediante o uso de determinantes. 
∗ Calcular o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 
∗ Comprobar mediante determinantes se unha matriz cadrada é invertible. 
∗ Utilizar os determinantes para calcular a inversa dunha matriz cadrada regular. 
∗ Resolver ecuacións matriciais en cuxa formulación interveñen matrices regulares de orde menor ou igual a 3 
∗ Resolver sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
∗ Expresar matricialmente un sistema de ecuacións lineares e, se é posible, resolvelo utilizando a matriz inversa da matriz de coeficientes. 
∗ Resolver, mediante a regra de Cramer, sistemas de ecuacións lineares de tres ecuacións con tres incógnitas. 
∗ Determinar, tanto por Gauss como aplicando o teorema de Rouché, a compatibilidade de sistemas de ecuacións lineares, e resolvelos no caso 

de seren compatibles. 
∗ Resolver sistemas homoxéneos. 
∗ Determinar a posición relativa de dúas rectas no plano. 
∗ Discutir e resolver sistemas de ecuacións lineares dependentes dun parámetro. 
∗ Formular e resolver problemas que dean lugar a sistemas de ecuacións lineares. 
∗ Expresar un vector como combinación linear doutros vectores dados. 
∗ Determinar a dependencia ou independencia linear dun conxunto de vectores. 
∗ Multiplicar escalarmente dous vectores tanto na forma xeométrica coma na analítica. 
∗ Determinar condicións de ortogonalidade de dous vectores dependentes dun parámetro. 
∗ Saber achar o ángulo de dous vectores e determinar vectores ortogonais a un dado. 
∗ Calcular correctamente produtos vectoriais e produtos mixtos cuns vectores coñecidos. 
∗ Aplicar o produto vectorial para determinar unha dirección ortogonal ao plano vectorial V2 determinado por dous vectores. 
∗ Dividir un segmento en partes iguais. 
∗ Achar as coordenadas do baricentro dun triángulo. 
∗ Coñecer e saber achar as distintas ecuacións dunha recta, pasar dunhas a outras e determinar con elas puntos da recta e o seu vector director. 
∗ Saber determinar un plano de distintas formas e saber achar en cada caso a súa ecuación. 
∗ Saber achar proxeccións de puntos sobre rectas e de puntos e rectas sobre planos. 
∗ Achar a ecuación dun plano do que se coñece un punto e a dirección do vector normal. 
∗ Resolver problemas de paralelismo, perpendicularidade e intersección de rectas e planos. 
∗ Efectuar o estudo da posición relativa entre dúas rectas, entre unha recta e un plano, e entre dous ou tres planos. 
∗ Achar o ángulo que determinan dous vectores e o ángulo entre dúas rectas. 
∗ Achar o ángulo que determinan dous planos secantes e o ángulo entre recta e plano. 
∗ Efectuar proxeccións de puntos sobre rectas e planos. 
∗ Calcular a proxección dunha recta dada sobre un plano determinado. 
∗ Achar a distancia entre dous puntos, entre punto e recta, punto e plano, rectas e planos paralelos, e rectas que se cruzan. 
∗ Calcular a área dun triángulo e o volume dun tetraedro cando se coñecen as coordenadas dos  seus vértices. 
∗ Saber estudar a monotonía dunha sucesión e determinar as súas cotas se as tivese. 
∗ Coñecer e aplicar correctamente os métodos para resolver as indeterminacións que xorden nas sucesións. 
∗ Clasificar correctamente as sucesións converxentes, diverxentes e oscilantes. 
∗ Obter os límites laterais dunha función nun punto e determinar a existencia ou non existencia do límite. 
∗ Demostrar en casos sinxelos, mediante a definición métrica de límite, que o límite achado por métodos alxébricos verifica a definición. 

∗ Resolver indeterminacións do tipo  
0

,  ,  - , 0. , 1
0

∞∞
∞ ∞ ∞

∞
  utilizando métodos alxébricos. 

∗ Resolver indeterminacións por infinitésimos equivalentes. 
∗ Estudar a continuidade dunha función nun punto. 
∗ Saber achar o dominio de continuidade dunha función e a súa relación co dominio desta. 
∗ Achar os valores de certos parámetros nas funcións definidas a anacos para que sexan continuas nun punto concreto ou nun intervalo. 
∗ Clasificar as descontinuidades dunha función descontinua en varios puntos e efectuar unha representación aproximada da función nunha 

veciñanza deses puntos. 
∗ Analizar se unha función cumpre, ou non, as hipóteses do teorema de Bolzano. 
∗ Determinar intervalos da amplitude desexada en que se encontren as solucións dunha ecuación. 
∗ Determinar se unha función definida nun intervalo está acoutada e, en caso afirmativo, encontrar o supremo e o ínfimo. 
∗ Aplicar e interpretar os teoremas dos valores intermedios e de Weierstrass. 
∗ Calcular a derivada dunha función nun punto mediante a súa definición como límite. 
∗ Determinar a pendente da tanxente a unha curva nun punto e calcular a súa ecuación e a da recta normal á función no devandito punto. 
∗ Determinar, mediante a aplicación das regras de derivar, a derivada de funcións que se obteñen operando con funcións elementais. 
∗ Derivar funcións que sexan composición de varias funcións elementais mediante a regra da cadea. 
∗ Aplicar a regra da cadea para obter a derivada da función inversa. 
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∗ Aplicar a derivación logarítmica e a implícita. 
∗ Achar o valor da diferencial dunha función nun punto para un incremento coñecido da variable. 
∗ Obter diferenciais de funcións e en especial de funcións que expresen magnitudes físicas. 
∗ Obter correctamente as derivadas laterais dunha función nun punto, en especial nas funcións con valor absoluto ou definidas a anacos. 
∗ Determinar o valor de certos parámetros para que se verifiquen as condicións de continuidade e derivabilidade dunha función nun punto. 
∗ Coñecer os teoremas de Rolle e do valor medio e aplicalos a exemplos concretos de funcións. 
∗ Resolver límites de funcións en que apareza calquera das indeterminacións. 
∗ Determinar os extremos relativos dunha función e os intervalos de monotonía. 
∗ Determinar os puntos de inflexión dunha función e os intervalos de curvatura. 
∗ Resolver problemas de optimización relacionados coa xeometría. 
∗ Propoñer e resolver problemas de optimización relacionados coas ciencias experimentais e sociais. 
∗  Calcular o dominio dunha función dada pola súa expresión alxébrica, a súa gráfica ou mediante un enunciado, así como a súa continuidade. 
∗ Calcular os puntos de corte cos eixes e o signo dunha función. 
∗ Estudar as simetrías e a posible periodicidade dunha función. 
∗ Calcular a tendencia dunha función no infinito e nas proximidades de puntos illados en que non está definida.  
∗ Calcular as asíntotas dunha función. 
∗ Determinar a monotonía e extremos relativos dunha función. 
∗ Determinar a curvatura e os puntos de inflexión. 
∗ Representar graficamente funcións polinómicas, racionais, con radicais, exponenciais, logarítmicas e trigonométricas, tras facer un estudo 

completo das súas características. 
∗ Representar as gráficas das funcións:   –f (x), f (x) + k, f (x+c), a•f (x), f (k•x), |f (x)|, f (|x|) cando se coñece a gráfica da función f (x). 
∗ Achar unha función da que se coñece a súa derivada e un punto da súa gráfica. 
∗ Resolver problemas elementais de cinemática pola aplicación do cálculo integral.  

∗ Resolver por partes as integrais de funcións do tipo: ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )xln x ,  arcsen x ,  arctg x ,  P x .e ,  P x .sen x ,  etc.   

∗ Resolver, por reiteración do método de integración por partes, integrais de funcións como ( ) bxsen ax .e .   . 

∗ Calcular integrais de funcións racionais con raíces reais, simples e múltiples, no denominador. 
∗ Efectuar a descomposición e as integrais de funcións racionais con raíces complexas simples no denominador. 
∗ Efectuar transformacións sinxelas na función integrando para transformar as integrais en inmediatas. 
∗ Resolver integrais, especialmente trigonométricas, por cambio de variable. 
∗ Achar a suma de Riemann nun intervalo [a, b] dunha función linear. 
∗ Obter sumas de Riemann doutras funcións e calcular o seu límite cando n →∞  . 
∗ Resolver integrais definidas de funcións das que se obteña unha primitiva de forma inmediata. 
∗ Resolver integrais definidas en que haxa que utilizar a propiedade de aditividade do intervalo. 

∗ Derivar funcións integrais da forma ( ) ( )
( )

( )v x

u x
g x f t  dt= ∫  . 

∗ Calcular a área do recinto limitado por unha curva e o eixe de abscisas, ou por dúas curvas. 
∗ Resolver mediante integral definida problemas relacionados con outras ciencias e en especial coa Física. 
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MATEMÁTICAS APLICADAS ÁS CC.SS  II  (2º BACHARELATO) 

Contidos 
 
 UNIDADE 1: Sistemas de ecuacións. Método de Gauss 
Sistemas de ecuacións lineares 
-  Sistemas equivalentes. 
-  Transformacións que manteñen a equivalencia. 
-  Sistema compatible, incompatible, determinado, indeterminado. 
-  Interpretación xeométrica dun sistema de ecuacións con dúas ou tres 
incógnitas segundo sexa compatible ou incompatible, determinado ou 
indeterminado. 
Sistemas graduados 
-  Transformación dun sistema noutro equivalente graduado. 
Método de Gauss 
-  Estudo e resolución de sistemas polo método de Gauss.  
Sistemas de ecuacións dependentes dun parámetro 
-  Concepto de discusión dun sistema de ecuacións. 
-  Aplicación do método de Gauss á discusión de sistemas dependentes dun 
parámetro. 
Resolución de problemas mediante ecuacións 
-  Tradución a sistema de ecuacións dun problema, resolución e 
interpretación da solución.dun conxunto de datos a unha distribución normal. 
 
 UNIDADE 2. Álxebra de matrices 
Matrices 
-  Conceptos básicos: vector fila, vector columna, dimensión, matriz cadrada, 
trasposta, simétrica, triangular... 
Operacións con matrices 
-  Suma, produto por un número, produto. Propiedades. 
Matrices cadradas 
-  Matriz unidade. 
-  Matriz inversa doutra. 
-  Obtención da inversa dunha matriz polo método de Gauss. 
-  Resolución de ecuacións matriciais. 
n-uplas de números reais 
-  Dependencia e independencia linear. Propiedade fundamental. 
-  Obtención dunha n-upla combinación linear doutras. 
-  Constatación de se un conxunto de n-uplas son L.D. ou L.I. 
Rango dunha matriz 
-  Obtención do rango dunha matriz por observación dos seus elementos (en 
casos evidentes). 
-  Cálculo do rango dunha matriz polo método de Gauss. 
 
 UNIDADE 3. Resolución de sistemas mediante determinantes 
Determinantes de ordes dúas e tres 
-  Determinantes de orde dúas e de orde tres. Propiedades. 
-  Cálculo de determinantes de orde tres pola regra de Sarrus. 
Determinantes de orde catro 
-  Menor dunha matriz. Menor complementario e adxunto dun elemento 
dunha matriz cadrada. Propiedades. 
-  Desenvolvemento dun determinante de orde catro polos elementos dunha 
liña. 
Rango dunha matriz mediante determinantes 
-  O rango dunha matriz como a máxima orde dos seus menores non nulos. 
-  Determinación do rango dunha matriz a partir dos seus menores. 
Teorema de Rouché 
-  Aplicación do teorema de Rouché á discusión de sistemas de ecuacións de, 
como moito, tres incógnitas. 
Regra de Cramer 
-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas determinados 3 x 
3. 
-  Aplicación da regra de Cramer á resolución de sistemas indeterminados. 
Sistemas homoxéneos 
-  Resolución de sistemas homoxéneos. 
Discusión de sistemas 
-  Aplicación do teorema de Rouché e da regra de Cramer á discusión e 
resolución de sistemas dependientes dun parámetro. 
Cálculo da inversa dunha matriz 
-  Expresión da inversa dunha matriz a partir dos adxuntos dos seus 
elementos. Cálculo. 
 
 UNIDADE 4. Programación linear 
Elementos básicos 
-  Función obxectivo. 
-  Definición de restricións. 
-  Rexión de validez. 
Representación gráfica dun problema de programación linear 
-  Representación gráfica das restricións mediante semiplanos. 

-  Representación gráfica do recinto de validez mediante intersección de 
semiplanos. 
-  Situación da función obxectivo sobre o recinto de validez para encontrar a 
solución óptima. 
Álxebra e programación linear 
-  Tradución á linguaxe alxébrica de enunciados susceptibles de ser 
interpretados como problemas de programación linear e a súa resolución. 
 
 UNIDADE 5. Límites de funcións.Continuidade 
Límite dunha función 
-  Límite dunha función cando   .  Representación gráfica. 
-  Límites laterais. 
-  Operacións con límites finitos. 
Expresións infinitas 
-  Infinitos da mesma orde. 
-  Infinito de orde superior a outro. 
-  Operacións con expresións infinitas. 
Cálculo de límites 
-  Cálculo de límites inmediatos (operacións con límites finitos evidentes ou 
comparación de infinitos de distinta orde). 
-  Indeterminación. Expresións indeterminadas. 
-  Cálculo de límites cando   : 
-  Cocientes de polinomios ou doutras expresións infinitas. 
-  Diferenzas de expresións infinitas. 
-  Potencias. 
-  Cálculo de límites cando   : 
-  Cocientes. 
-  Diferenzas. 
-  Potencias sinxelas. 
Continuidade. Descontinuidades 
-  Continuidade nun punto. Causas de descontinuidade.  
-  Continuidade nun intervalo. 
 
 UNIDADE 6. Derivadas.Técnicas de derivación 
Derivada dunha función nun punto 
-  Taxa de variación media. 
-  Derivada dunha función nun punto. Interpretación. Derivadas laterais. 
-  Obtención da derivada dunha función nun punto a partir da definición. 
Función derivada 
-  Derivadas sucesivas. 
-  Representación gráfica aproximada da función derivada doutra dada pola 
súa gráfica.  
-  Estudo da derivabilidade dunha función nun punto estudando as derivadas 
laterais. 
Regras de derivación 
-  Regras de derivación das funcións elementais e dos resultados operativos.  
Derivabilidade das funcións definidas "a anacos" 
-  Estudo da derivabilidade dunha función definida a anacos no punto de 
empalme. 
-  Obtención da súa función derivada a partir das derivadas laterais. 
 
 UNIDADE 7. Aplicacións das derivadas 
Aplicacións da primeira derivada 
-  Obtención da tanxente a unha curva nun dos seus puntos. 
-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é crecente 
(decrecente). 
-  Obtención de máximos e mínimos relativos. 
Aplicacións da segunda derivada 
-  Identificación de puntos ou intervalos nos que a función é cóncava ou 
convexa. 
-  Obtención de puntos de inflexión. 
Optimización de funcións 
-  Cálculo dos extremos dunha función nun intervalo. 
-  Optimización de funcións definidas mediante un enunciado. 
 
 UNIDADE 8. Representación de función 
Ferramentas básicas para a construción de curvas 
-  Dominio de definición, simetrías, periodicidade. 
-  Ramas infinitas: asíntotas e ramas parabólicas. 
-  Puntos singulares, puntos de inflexión, cortes cos eixes... 
Representación de funcións 
-  Representación de funcións polinómicas. 
-  Representación de funcións racionais. 
-  Representación doutros tipos de funcións. 
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 UNIDADE 10. Cálculo de probabilidades 
Sucesos 
-  Operacións e propiedades. 
-  Recoñecemento e obtención de sucesos complementarios, incompatibles, 
unión de sucesos, intersección de sucesos... 
-  Propiedades das operacións con sucesos. Leis de De Morgan. 
Lei dos grandes números 
-  Frecuencia absoluta e frecuencia relativa dun suceso. 
-  Frecuencia e probabilidade. Lei dos grandes números. 
-  Propiedades da probabilidade. 
-  Xustificación das propiedades da probabilidade. 
Lei de Laplace 
-  Aplicación da lei de Laplace para o cálculo de probabilidades sinxelas. 
-  Recoñecemento de experiencias nas que non se pode aplicar a lei de 
Laplace. 
Probabilidade condicionada 
-  Dependencia e independencia de dous sucesos. 
-  Cálculo de probabilidades condicionadas. 
Fórmula de probabilidade total 
-  Cálculo de probabilidades totais. 
Fórmula de Bayes 
-  Cálculo de probabilidades «a posteriori». 
Táboas de continxencia 
-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións 
probabilísticos: táboas de continxencia. 
-  Manexo e interpretación das táboas de continxencia para formular e 
resolver algúns tipos de problemas de probabilidade. 
Diagrama en árbore 
-  Posibilidade de visualizar graficamente procesos e relacións 
probabilísticos. 
-  Utilización do diagrama en árbore para describir o proceso de resolución 
de problemas con experiencias compostas. Cálculo de probabilidades totais e 
probabilidades «a posteriori». 
 
 UNIDADE 11. As mostras estadísticas 
Poboación e mostra 
-  O papel das mostras. 
-  Por qué se recorre ás mostras: identificación, en cada caso, dos motivos 
polos que un estudo se analiza a partir dunha mostra en vez de sobre a 
poboación. 
Características relevantes dunha mostra 
-  Tamaño 
-  Constatación do papel que xoga o tamaño da mostra. 
-  Aleatoriedade 
-  Distinción de mostras aleatorias doutras que non o son. 
Mostraxe. Tipos de mostraxe aleatoria 
-  Mostraxe aleatoria simple. 
-  Mostraxe aleatoria sistemática. 
-  Mostraxe aleatoria estratificada. 
-  Utilización dos números aleatorios para obter ao azar un número de entre  
N. 
 
 UNIDADE 12.Inferencia estadística.Estimación da media 
Distribución normal 
-  Manexo destro da distribución normal. 
-  Obtención de intervalos característicos. 
Teorema Central do Límite 

-  Comportamento das medias das mostras de tamaño  n: teorema Central do 
Límite. 
-  Aplicación do teorema Central do Límite para a obtención de intervalos 
característicos para as medias de mostra. 
Estatística inferencial 
-  Estimación puntual e estimación por intervalo. 
-  Intervalo de confianza 
-  Nivel de confianza 
-  Descrición de como inflúe o tamaño da mostra nunha estimación: como 
varían o intervalo de confianza e o nivel de confianza. 
Intervalo da confianza para a media 
-  Obtención de intervalos de confianza para a media. 
Relación entre o tamaño da mostra, o nivel de confianza e a cota de erro 
-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha 
inferencia con certas condicións de erro e de nivel de confianza. 
 
 UNIDADE 13.Inferencia estadística:estimación dunha 
proporción 
Distribución binomial 
-  Aproximación á normal. 
-  Cálculo de probabilidades nunha distribución binomial mediante a súa 
aproximación á normal correspondente. 
Distribución de proporcións de mostra 
-  Obtención de intervalos característicos para as proporcións de mostra. 
Intervalo de confianza para unha proporción (ou unha probabilidade) 
-  Obtención de intervalos de confianza para a proporción. 
-  Cálculo do tamaño da mostra que debe utilizarse para realizar unha 
inferencia sobre unha proporción con certas condicións de erro máximo 
admisible e de nivel de confianza. 
 
 UNIDADE 14. Inferencia estatística:contrastes de hipóteses 
Hipótese estatística 
-  Hipótese nula. 
-  Hipótese alternativa. 
-  Comprensión do papel que xogan os distintos elementos dun test 
estatístico. 
Test de hipótese 
-  Nivel de significación. 
-  Zona de aceptación. 
-  Verificación. 
-  Decisión. 
-  Enunciación de tests relativos a unha media e a unha proporción. 
-  Influencia do tamaño da mostra e do nivel de significación sobre a 
aceptación ou o rexeitamento da hipótese nula. 
Contrastes unilateraIs e bilaterais 
-  Realización de contrastes de hipóteses: 
-  Dunha media 
-  Dunha proporción 
Tipos de erros 
-  Tipos de erros que se poidan cometer na realización dun test estatístico: 
-  Erro de tipo I. 
-  Erro de tipo II. 
-  Identificación do tipo de erro que se pode cometer nunha situación 
concreta. Comprensión do papel que desempeña o tamaño da mostra na 
posibilidade de cometer erro dun ou doutro tipo. 
 
 

 
 
 Criterios de avaliación 
  1.1.  Recoñece se un sistema é incompatible ou compatible e, neste caso, se é determinado ou indeterminado. 
  1.2.  Interpreta xeometricamente sistemas lineares de 2, 3 ou 4 ecuacións con 2 ou 3 incógnitas. 
  2.1.  Resolve sistemas de ecuacións lineares polo método de Gauss. 
  2.2.  Discute sistemas de ecuacións lineares dependentes dun parámetro polo método de Gauss. 
  3.1.  Expresa alxebricamente un enunciado mediante un sistema de ecuacións, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do enunciado. 
  1.1.  Realiza operacións combinadas con matrices (elementais). 
  1.2.  Calcula a inversa dunha matriz polo método de Gauss. 
  1.3.  Resolve ecuacións matriciais. 
  2.1.  Calcula o rango dunha matriz numérica. 
  2.2.  Calcula o rango dunha matriz que depende dun parámetro. 
  2.3.  Relaciona o rango dunha matriz coa dependencia linear das súas filas ou das súas columnas. 
  3.1.  Expresa un enunciado mediante unha relación matricial e, nese caso, resólveo e interpreta a solución dentro do contexto do enunciado. 
  1.1.  Calcula determinantes de orde 2 ou 3. 
  1.2.  Recoñece as propiedades que se utilizan en igualdades entre determinantes (casos sinxelos). 
  1.3.  Calcula o rango dunha matriz (3 x 4 como moito). 
  1.4.  Discute o rango dunha matriz dependente dun parámetro. 
  2.1.  Recoñece a existencia ou non da inversa dunha matriz e calcúlaa no seu caso. 
  2.2.  Expresa matricialmente un sistema de ecuacións e, se é posible, resólveo calculando a inversa da matriz dos coeficientes. 
  3.1.  Aplica o teorema de Rouché para dilucidar como é un sistema de ecuacións lineares con coeficientes numéricos. 
  3.2.  Aplica a regra de Cramer para resolver un sistema de ecuacións lineares, 2 x 2 ou 3 x 3, con solución única. 
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  3.3.  Estuda e resolve, no seu caso, un sistema de ecuacións lineares con coeficientes numéricos. 
  3.4.  Discute e resolve un sistema de ecuacións dependente dun parámetro. 
  1.1.  Representa o semiplano de solucións dunha inecuación linear ou identifica a inecuación que corresponde a un semiplano. 
  1.2.  A partir dun sistema de inecuacións, constrúe o recinto de solución e interprétaas como tales. 
  1.3.  Resolve un problema de programación linear con dúas incógnitas descrito de forma meramente alxébrica. 
  2.1.  Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado sinxelo. 
  2.2.  Resolve problemas de programación linear dados mediante un enunciado algo complexo. 
  1.1.  Representa graficamente límites descritos analiticamente. 
  1.2.  Representa analiticamente límites de funcións dadas graficamente. 
  2.1.  Calcula límites inmediatos que só requiren coñecer os resultados operativos e comparar infinitos. 
  2.2.  Calcula límites  ( x   ou  x -→ +∞ → ∞ )  de cocientes, de diferenzas e de potencias. 

  2.3.  Calcula límites  ( x c→ )  de cocientes, de diferenzas e de potencias distinguindo, se o caso o esixe, cando x c+→     e cando  x c−→  . 
  3.1.  Recoñece se unha función é continua nun punto ou, se non o é, a causa da descontinuidade. 
  3.2.  Determina o valor dun parámetro para que unha función definida “a anacos” sexa continua no “punto de empalme”. 
  1.1.  Asocia a gráfica dunha función á da súa función derivada. 
  1.2.  Calcula a derivada dunha función nun punto a partir da definición (límite do cociente incremental). 
  1.3.  Estuda a derivabilidade dunha función definida “a anacos”, recorrendo ás derivadas laterais no “punto de empalme”. 
  2.1.  Determina a derivada dunha función na que interveñen potencias, produtos e cocientes. 
  2.2.  Indica a derivada dunha función composta. 
  1.1.  Dada unha función, determina a ecuación da recta tanxente nun dos seus puntos. 
  2.1.  Dada unha función, sabe decidir se é crecente ou decrecente, cóncava ou convexa, nun punto ou nun intervalo, obtén os seus máximos e mínimos relativos 
e os seus puntos de inflexión. 
  3.1.  Dada unha función mediante a súa expresión analítica ou mediante un enunciado, encontra en que caso presenta un máximo ou un mínimo. 
  1.1.  Representa funcións polinómicas. 
  1.2.  Representa funcións racionais. 
  1.3.  Representa funcións trigonométricas. 
  1.4.  Representa funcións exponenciais. 
  1.5.  Representa outros tipos de funcións. 
  1.1.  Expresa un enunciado mediante operacións con sucesos. 
  1.2.  Aplica as leis da probabilidade para obter a probabilidade dun suceso a partir das probabilidades doutros. 
  2.1.  Aplica os conceptos de probabilidade condicionada e independencia de sucesos para determinar relacións teóricas entre eles. 
  2.2.  Calcula probabilidades de experiencias compostas descritas mediante un enunciado. 
  2.3.  Calcula probabilidades formuladas mediante enunciados que poden dar lugar a unha táboa de continxencia. 
  2.4.  Calcula probabilidades totais ou “a posteriori” utilizando un diagrama en árbore ou as fórmulas correspondentes. 
  1.1.  Identifica cando un colectivo é poboación ou é mostra, razoa por que se debe recorrer a unha mostra nunha circunstancia concreta, comprende que unha 
mostra ten que ser aleatoria e dun tamaño adecuado ás circunstancias da experiencia. 
  1.2.  Describe, calculando os elementos básicos, o proceso para realizar unha mostraxe por sorteo, sistemático ou estratificado. 

  1.1.  Calcula probabilidades nunha distribución ( )N μ,σ . 

  1.2.  Obtén o intervalo característico  ( )μ σ±    correspondente a unha certa probabilidade. 
  2.1.  Describe a distribución das medias de mostra correspondentes a unha poboación coñecida (con  n ≥ 30  ou ben coa poboación normal), e calcula 
probabilidades relativas a elas. 
  2.2.  Indica o intervalo característico correspondente ás medias de certo tamaño extraídas dunha certa poboación e correspondente a unha probabilidade. 
  3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a media coñecendo a media de mostra, o tamaño da mostra e o nivel de confianza. 
  3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do intervalo. 
  1.1.  Dada unha distribución binomial, recoñece a posibilidade de aproximala por unha normal, obtén os seus parámetros e calcula probabilidades a partir dela. 
  2.1.  Describe a distribución das proporcións de mostra correspondente a unha poboación coñecida e calcula probabilidades relativas a ela. 
  2.2.  Para unha certa probabilidade, indica o intervalo característico correspondente das proporcións en mostras dun certo tamaño. 
  3.1.  Constrúe un intervalo de confianza para a proporción (ou a probabilidade) coñecendo unha proporción de mostra, o tamaño da mostra e o nivel de 
confianza. 
  3.2.  Calcula o tamaño da mostra ou o nivel de confianza cando se coñecen os demais elementos do intervalo. 
  1.1.  Enuncia e contrasta hipóteses para unha media. 
  1.2.  Enuncia e contrasta hipóteses para unha proporción ou unha probabilidade. 
  1.3.  Identifica posibles erros (de tipo I ou de tipo II) no contraste dunha hipóteses estatística. 
 

Mínimos esixibles 
 Os contidos mínimos esixibles correspóndense coa relación de temas obxecto de exame nas P.A.A.U.determinados pola CIUG 
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PROGRAMACIÓN DA MATERIA OPTATIVA “MÉTODOS ESTATÍSTICOS E NUMÉRICOS”  (2º 
BACHARELATO) 

 
CONTIDOS 

 
Bloque I: ESTATÍSTICA DESCRIPTIVA E 
PROBABILIDADE1 

  
• Terminoloxía estatística.  
• Variables estatísticas unidimensionais.  
• Medidas de centralización. Media aritmética. A moda. A 

mediana.  
• Medidas de dispersión. Rango ou percorrido. Varianza e 

desviación típica.  
• Variables estatísticas bidimensionais.  
• Táboas bidimensionais de frecuencias. Cálculo de 

parámetros.  
• Concepto xeral de correlación. Coeficiente de correlación 

lineal.  
• Estudio analítico da regresión lineal.  
• Experimento aleatorio. Espacio mostral. Sucesos. 

Operacións con sucesos. Axiomática da probabilidade. 
Propiedades. Cálculo de probabilidades sinxelas. 

• Experiencias compostas. Probabilidade condicionada.  
• Sucesos independentes. Regra do producto. 
• Idea intuitiva de variable aleatoria.  
• Función de probabilidade. Media e varianza dunha 

variable aleatoria discreta.  
• Idea intuitiva da distribución binomial.  
• Variable aleatoria da distribución binomial ou de 

Bernoulli.  
• Función de probabilidade. Media e varianza da 

distribución binomial.  
• Idea intuitiva de distribución de probabilidade continua.  
• Funcións de densidade.  
• Distribución normal. Variable aleatoria da distribución 

normal. Función de densidade.  
• Distribución normal estándar. Tipificación da variable. 

Manexo de táboas.  
• Aproximación da binomial pola normal.  

 
 
 Bloque II:  MOSTRAXE 
 
 CONCEPTOS 

• Fundamentos probabilísticos. Distribucións de 
probabilidade. 

• Poboación e mostra. Parámetros poboacionais e 
estatísticos mostrais. 

• Mostraxe. Tipos. Distribucións mostrais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  Introdúcese este bloque como repaso das nocións estatísticas e de 
probabilidade dos cursos precedentes, xa que estes temas non foron 
tratados suficientemente e con profundidade nos citados cursos. 

 Bloque III: ESTATÍSTICA INFERENCIAL 
 

• Estimación puntual e por intervalos. 
• Decisións estatísticas. Hipóteses estatísticas. Contraste de 

hipóteses. 
• Erros de tipo I e II. Nivel de significación. Potencia dun 

contraste. Relacións entre a, b e o tamaño da mostra. 
 
 

Bloque IV: PROBABILIDADE CONDICIONADA 

 
• Probabilidade condicionada. 
• Cadeas de Markov. Distribucións estacionarias. Cadeas 

absorbentes. 
 
 
 Bloque V: SERIES TEMPORAIS 

 
• Series de tempo. Compoñentes. 
• Curva de tendencia. Índice estacional. Índices cíclicos. 

Variación irregular. 
 
 
 Bloque VI: PROGRAMACIÓN LINEAL 

 
• Desigualdades. Inecuacións lineais. 
• Problema estándar de programación lineal. Función 

obxectivo. Solución factible. 
• Problema dual. 

 
 
 Bloque VII: MÉTODOS NUMÉRICOS 

 
• Díxitos significativos. Truncamento e redondeo. Erro 

acumulado. Erros absoluto e relativo. 
• Converxencia. 
• Métodos de resolución de ecuacións cunha incógnita. 
• Métodos de resolución de sistemas lineais. 
• Métodos de cálculo de integrais definidas. 
• Interpolación polinómica. 
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CRITERIOS DE AVALIACIÓN 
 

 Aplica-las técnicas de disposición de datos en táboas 
unidimensionais e bidimensionais, e as técnicas de 
representación gráfica. 

 Calcular medidas de centralización e dispersión dunha 
distribución unidimensional.  

 Calcular e interpreta-los parámetros estatísticos dunha 
distribución bidimensional. 

 Calcula-lo coeficiente de correlación lineal e interpreta-la 
relación estatística que describe. Relacionar dito coeficiente 
coa nube de puntos. 

 Acha-las rectas de regresión e utiliza-las para estimar 
variables. Establece-la fiabilidade de tales estimacións 
estudiando conxuntamente as rectas de regresión e o 
coeficiente de correlación. 

 Domina-los conceptos de espacio mostral, suceso elemental e 
suceso dun experimento aleatorio, e no seu caso os procesos 
de construcción.  

 Interpretar sucesos obtidos mediante as operacións con 
sucesos. 

 Saber asignar probabilidades a sucesos mediante 
procedementos diversos. 

 Saber evalua-la influencia que ten un suceso na realización ou 
non doutro e calcula-las probabilidades neste suposto.  

 Domina-lo concepto de independencia entre sucesos e aplica-
lo para determina-la probabilidade da intersección de sucesos.  

 Utiliza-la regra da multiplicación e o teorema da 
probabilidade total para calcula-la probabilidade dun suceso.  

 Aplica-lo teorema de Bayes para obter probabilidades a 
posteriori. 

 Domina-lo cálculo do percorrido, das funcións de 
probabilidade e dos parámetros asociados a variables 
aleatorias discretas. 

 Recoñecer distribucións binomiais en situacións nas que non 
se especifica este feito. Traballar coas funcións de 
probabilidade e os parámetros asociados. 

 Asignar con destreza, e por diferentes procedementos, 
probabilidades a sucesos de carácter binomial. 

 Resolver problemas de axuste de distribucións empíricas por 
distribucións binomiais. 

 Coñece-las características dunha distribución continua. 
 Domina-los procedementos de tipificación e cálculo de 

probabilidades en distribucións normais. 

 Interpretar en termos probabilísticos as características 
descriptivas da distribución normal. 

 Utiliza-la distribución normal para calcular probabilidades 
surxidas nun caso binomial. 

 Resolver problemas de axuste: verifica-las condicións 
necesarias e particulariza-la distribución normal que mellor 
axusta unha distribución empírica. 

 Modelar situacións contextualizadas dos mundos científico, 
tecnolóxico, económico e social, utilizando as cadeas de 
Markov para estudia–la súa evolución, asignándolles 
probabilidades ós diferentes estados. 

 Tomar decisións ante situacións que se axusten a unha 
distribución binomial ou normal, por medio da asignación de 
probabilidades ós sucesos correspondentes. 

 Planificar e realizar estudios concretos partindo da 
elaboración de enquisas, selección da mostra e estudio 
estatístico dos datos obtidos acerca de determinadas 
características da poboación estudiada para inferir 
conclusións, asignándolles unha confianza medible. 

 Analizar de forma crítica informes estatísticos presentes nos 
medios de comunicación e noutros ámbitos, detectando 
posibles erros e manipulacións na presentación de 
determinados datos. 

 Analizar e interpretar cuantitativa e cualitativamente series 
cronolóxicas mediante o estudio das compoñentes que 
aparecen nelas. 

 Resolver problemas de optimización extraídos de situacións 
reais de carácter científico, tecnolóxico, económico e social 
enunciados na linguaxe natural, traducíndoos á linguaxe 
alxebraica, utilizando as técnicas de programación lineal e 
interpretando as solucións obtidas no contexto do que se trate. 

 Utilizar táboas e gráficas como instrumento para o estudio de 
situacións empíricas, axustándoas a unha función, e obte–los 
seus parámetros para adquirir información suplementaria, 
empregando os métodos de interpolación e extrapolación 
adecuados. 

 Utiliza–las técnicas de cálculo numérico na resolución de 
problemas contextualizados dos campos científico, 
tecnolóxico ou económico, traducíndoos á linguaxe 
alxebraica adecuada e estudiando as relacións funcionais que 
interveñen neles. 

  
 
 

MÍNIMOS ESIXIBLES 
• Representación gráfica da nube de puntos. 
• Disposición de datos en táboas de frecuencias. 
• Cálculo dos parámetros estatísticos a partir de táboas e con axuda da calculadora. 
• Determinación, mediante o diagrama de dispersión, da posible relación estatística entre variables. 
• Cálculo do coeficiente de correlación lineal coa calculadora. Asignación do mesmo a nubes de puntos. 
• Obtención das rectas de regresión. 
• Estimación dunha variable a partir doutra. 
• Estudio conxunto das rectas de regresión e do coeficiente de correlación para determina-la fiabilidade das estimacións. 
• Obtención do espazo mostral dun experimento aleatorio, utilizando técnicas diversas.  
• Construción de sucesos dun experimento aleatorio, en casos sinxelos.  
• Expresión de distintas situacións mediante as operacións con sucesos.  
• Establecemento da probabilidade dun suceso de forma empírica, despois de haber realizado, un número suficientemente grande de veces, o 

experimento, e comparación coa probabilidade teórica.  
• Cálculo da probabilidade da unión de dous ou mais sucesos incompatibles o compatibles. 
• Cálculo da probabilidade condicionada por distintos métodos, como son a restrición do espazo mostral segundo a condición, a utilización de 

táboas de continxencia ou a aplicación da definición.  
• Determinación da dependencia ou independencia de sucesos e cálculo da probabilidade da intersección de sucesos, nos casos de dependencia e 

independencia.  
• Obtención da probabilidade total dun suceso, identificando, en primeiro lugar, os sucesos que forman un sistema completo e posteriormente 

utilizando a técnica do diagrama de árbore.  
• Cálculo das probabilidades a posteriori mediante a aplicación do teorema de Bayes coa axuda dos diagramas de árbore. 
• Obtención do percorrido de diversas variables aleatorias discretas. 
• Elaboración e comparación de táboas de frecuencias e de probabilidade. 
• Interpretación da distribución de probabilidade como unha abstracción da distribución de frecuencias. 
• Utilización do cálculo de probabilidades para determinar funcións de probabilidade. 
• Cálculo da media, varianza e desviación típica dunha distribución de probabilidade discreta. 
• Interpretación dos parámetros n e p dunha distribución binomial. 
• Relación da media e a varianza cos parámetros da distribución binomial. 
• Asignación de probabilidades mediante o modelo binomial ou facendo uso do triángulo de Tartaglia ou de Pascal. 
• Axuste dunha distribución estatística por unha binomial. 
• Determinación de funcións de densidade. 
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• Utilización de funcións de densidade sinxelas para o cálculo de probabilidades. 
• Asignación a curvas normais dos pares media-desviación típica. 
• Tipificación de variables. 
• Asignación de probabilidades mediante o manexo directo de táboas ou facendo uso da simetría da curva normal. 
• Verificación das condicións necesarias para aproximar unha binomial mediante unha normal.  
• Cálculo de probabilidades dun caso binomial a través da normal que a aproxima. Utilización das correccións de normalidade. 
• Estudio de situacións empíricas que se explican polo modelo normal. Problemas de axuste. 
• Obtención de mostras por diversos métodos en problemas contextualizados, representación gráfica e cálculo de estatísticos mostrais. 
• Asignación de probabilidades a sucesos usando as táboas das distribucións teóricas ou os datos das distribucións de frecuencias. 
• Axuste de distribucións teóricas a distribucións mostrais utilizando diversos medios. 
• Obtención de estimadores puntuais de diversos tipos de parámetros poboacionais. 
• Obtención dos límites de confianza de parámetros poboacionais en problemas contextualizados, partindo de diversas distribucións mostrais. 
• Formulación das hipóteses nula e alternativa en contrastes de hipóteses. 
• Cálculo das rexións de aceptación e rexeitamento e formulación da regra de decisión. 
• Realización de experimentos para a toma de decisións estatísticas. 
• Análise de informes estatísticos dados en forma de táboa ou gráfica. 
• Clasificación e identificación dos estados en cadeas de Markov. 
• Cálculo das probabilidades dos estados. 
• Recollida, organización e representación de datos cronolóxicos a partir de diversas fontes, identificando cualitativamente as compoñentes. 
• Determinación das curvas de tendencia por diversos métodos como o axuste por mínimos cadrados. 
• Determinación do índice estacional e de índices cíclicos. 
• Análise de series de tempo. 
• Resolución gráfica de inecuacións lineais. 
• Formulación e resolución de problemas de programación lineal bidimensional por métodos gráficos e interpretación das solucións obtidas. 
• Resolución de problemas que orixinen ecuacións e sistemas de ecuacións, empregando os métodos numéricos axeitados a cada caso, e 

interpretación das solucións obtidas. 
• Cálculo de superficies mediante métodos numéricos. 
• Axuste dos datos extraídos de situacións empíricas a unha función, e obtención de valores non coñecidos utilizando técnicas de interpolación e 

extrapolación. 
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