
MATERIA : MATEMÁTICAS  II 
 
CURSO: 2º BACH                              AVALIACIÓN:1ª                  ANO ACADÉMICO: 2019-20 
 
A.‐PROGRAMA 
 
TEMA 0:  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE APLICABLES TODO O CURSO: 

B1‐2.1. Analiza e comprende o enunciado que cómpre resolver ou demostrar (datos, relacións 
entre os datos, condicións, hipótese, coñecementos matemáticos necesarios, etc.). 
B1‐3.1. Utiliza diferentes métodos de demostración en función do contexto matemático 
C.1.3.3. Coñece e comprende conceptos e razoamentos matemáticos e exprésaos con linguaxe 
apropiada 
B1‐4.1. Usa a linguaxe, a notación e os símbolos matemáticos adecuados ao contexto e á 
situación. 
B1‐4.2. Utiliza argumentos, xustificacións, explicacións e razoamentos explícitos e coherentes. 
B1‐10.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, 
perseveranza, flexibilidade para a aceptación da crítica razoada, convivencia coa incerteza, 
tolerancia da frustración, autoanálise continuo, autocrítica constante, etc.). 

 
 
TEMA 1:  Matrices 
  DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
  CONTIDOS :  

F  Matrices. Tipos de matrices. 
F  Matriz traspuesta. 
F  Operacións con matrices. 
F  Rango dunha matriz. Método de Gauss. 
F  Matriz inversa. Método de Gauss‐Jordan. 
F  Ecuacións e sistemas matriciales.  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B2‐1. Utilizar a linguaxe matricial e as operacións con matrices para describir e interpretar 
datos e relacións na resolución de problemas diversos. 
B2‐1.1. Utiliza  a  linguaxe matricial  para  representar  datos  facilitados mediante  táboas  ou  grafos, 
tanto de xeito manual como co apoio de medios tecnolóxicos axeitados. 
B2‐1.2. Realiza operacións con matrices e aplica as propiedades destas operacións adecuadamente, 
de xeito manual ou co apoio de medios tecnolóxicos. 
B2‐2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando  técnicas  alxébricas  determinadas  (matrices,  determinantes  e  sistemas  de 
ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 
B2‐2.1. Determina o rango dunha matriz, ata orde 4, aplicando o método de Gauss. 
B2‐2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método 
máis axeitado. 
B2‐2.3.  Resolve  problemas  susceptibles  de  seren  representados  matricialmente  e  interpreta  os 
resultados obtidos  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Coñecer os distintos tipos de matrices e os seus elementos. Realizar operacións con matrices. 
Achar   o  rango e a  inversa dunha matriz. Resolver ecuacións e  sistemas matriciais. Resolver 
problemas relacionados cos conceptos anteriores 

TEMA 2:  Determinantes 
  DURACIÓN APROXIMADA: 8 sesións 
  CONTIDOS  

F  Determinantes. 



 

 

 
 
 
 
 

F  Propiedades dos determinantes. 
F  Menor complementario e adxunto. 
F  Desenvolvemento dun determinante polos seus adxuntos. 
F  Cálculo do rango dunha matriz utilizando determinantes 
F  Cálculo da inversa dunha matriz utilizando determinantes  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 
B2‐2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando  técnicas  alxébricas  determinadas  (matrices,  determinantes  e  sistemas  de 
ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 
B2‐2.1. Acha o valor do determinante dunha matriz cadrada. Determina o rango dunha matriz, ata 
orde 4, mediante determinantes. 
B2‐2.2. Determina as condicións para que unha matriz teña inversa e calcúlaa empregando o método 
máis axeitado. 
B2‐2.3.  Resolve  problemas  susceptibles  de  seren  representados  matricialmente  e  interpreta  os 
resultados obtidos  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Achar  o  determinante  dunha matriz. Aplicar  as  propiedades  dos  determinantes. Calcular  o 
rango dunha matriz. Determinar  se unha matriz  ten  inversa e  calculala. Resolver ecuacións 
matriciais  

TEMA 3:  Sistemas de ecuacións 
  DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
  CONTIDOS  

F  Sistemas de ecuacións lineais. 

F  Expresión matricial dun sistema de ecuacións. 

F  Método de Gauss. 

F  Teorema de Rouché‐Fröbenius. 

F  Regra de Cramer. 

F  Sistemas homoxéneos  

  Sistemas de ecuacións con parámetros  
  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE 

B2‐2. Transcribir problemas expresados en linguaxe usual á linguaxe alxébrica e resolvelos 
utilizando  técnicas  alxébricas  determinadas  (matrices,  determinantes  e  sistemas  de 
ecuacións), e interpretar criticamente o significado das solucións. 
B2‐2.3.  Resolve  problemas  susceptibles  de  seren  representados  matricialmente  e  interpreta  os 
resultados obtidos 
B2‐2.4.  Discute  e  resolve  sistemas  de  ecuación.  Formula  alxebricamente  as  restricións  indicadas 
nunha situación da vida  real, estuda e clasifica o sistema de ecuacións  lineais  formulado,  resólveo 
nos  casos  en  que  sexa  posible  (empregando  o  método  máis  axeitado),  e  aplícao  para  resolver 
problemas.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:   
Relacionar un  sistema e unha ecuación matricial. Resolver  sistemas, con ou  sen parámetro, 
empregando o método de Gauss. Discutir sistemas mediante o teorema de Rouche‐Frobenius. 
Resolver  sistemas  empregando  a  Regra  de  Cramer.  Resolver  problemas  mediante  os 
conceptos anteriores 



 
 
TEMA 4:  Vectores no espacio 
  DURACIÓN APROXIMADA: 10 sesións 
  CONTIDOS  : 

 F  Vectores no espazo. 
F  Combinación lineal de vectores. 
F  Coordenadas dun vector no espazo. 
F  Operacións en coordenadas. 
F  Aplicacións dos vectores. 
F  Produto escalar. 
F  Aplicacións do Produto escalar 
F  Produto vectorial 
F  Aplicacións do Produto vectorial 
F  Produto mixto 
F  Aplicacións do Produto  mixto  

  CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4‐1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
B4‐1.1.  Realiza  operacións  elementais  con  vectores,  manexando 
correctamente os conceptos de base e de dependencia e independencia lineal, 
e define e manexa as operacións básicas con vectores no espazo, utilizando a 
interpretación  xeométrica  das  operacións  con  vectores  para  resolver 
problemas xeométricos 
B4‐3.  Utilizar  os  produtos  entre  vectores  para  calcular  ángulos,  distancias, 
áreas e volumes,  calculando o  seu valor e  tendo en  conta o  seu  significado 
xeométrico. 
B4‐3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
B4‐3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres  vectores,  o  seu  significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
B4‐3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos 
escalar,  vectorial  e  mixto,  aplicándoos  en  cada  caso  á  resolución  de 
problemas xeométricos.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Realizar  operacións  con  vectores,  empregando  as  súas  coordenadas.  Achar  o  producto 
escalar,  vectorial  e  mixto  de  vectores.  Coñecer  e  aplicar  a  súas  propiedades.  Aplicar  a 
problemas xeométricos os conceptos anteriores  

 
 
 
TEMA 5:  Rectas e planos no espacio 
  DURACIÓN APROXIMADA: 12 sesións 
  CONTIDOS  :  

F  Vectores no espazo. 
F  Combinación lineal de vectores. 
F  Coordenadas dun vector no espazo. 
F  Operacións en coordenadas. 
F  Aplicacións dos vectores. 
F  Produto escalar. 
F  Aplicacións do Produto escalar 
F  Produto vectorial 
F  Aplicacións do Produto vectorial 



F  Produto mixto 
F  Aplicacións do Produto  mixto  

 
 
 

CRITERIOS DE AVALIACIÓN: ESTÁNDARES DE APRENDIZAXE: 
B4‐1. Resolver problemas xeométricos espaciais, utilizando vectores. 
B4‐1.1. Realiza operacións elementais con vectores, manexando correctamente 
os  conceptos  de  base  e  de  dependencia  e  independencia  lineal,  e  define  e 
manexa  as  operacións  básicas  con  vectores  no  espazo,  utilizando  a 
interpretación  xeométrica  das  operacións  con  vectores  para  resolver 
problemas xeométricos 
B4‐3.  Utilizar  os  produtos  entre  vectores  para  calcular  ángulos,  distancias, 
áreas  e  volumes,  calculando o  seu  valor  e  tendo  en  conta o  seu  significado 
xeométrico. 
B4‐3.1. Manexa o produto escalar e vectorial de dous vectores, o significado 
xeométrico, a expresión analítica e as propiedades. 
B4‐3.2.  Coñece  o  produto  mixto  de  tres  vectores,  o  seu  significado 
xeométrico, a súa expresión analítica e as propiedades. 
B4‐3.3. Determina ángulos, distancias, áreas e volumes utilizando os produtos 
escalar, vectorial e mixto, aplicándoos en cada caso á resolución de problemas 
xeométricos.  

  MÍNIMOS ESIXIBLES:  
Achar a ecuación dunha recta ou un plano. Determinar se varios puntos están aliñados ou son 
coplanarios. Achar un vector perpendicular a un plano. Determinar a posición relativa de 
rectas, planos, recta e plano, e os puntos de corte. Achar a ecuación dun feixe de planos. 
Aplicar os conceptos anteriores a problemas 

 

B.‐AVALIACIÓN  

INSTRUMENTOS: 
 Elemento de diagnóstico: rúbrica da avaliación. 

 Avaliación de contidos:  

 Exames:  

         Ordinarios     
Número:  2   
Datas:  Exame 1:  14‐18 Outubro  
      Exame 2:  19‐ 26 Novembro 
Materia: Para cada exame entra a materia  impartida desde o anterior exame 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 

e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 
Global 

Número:  Ó remate da 1ª  avaliación 
Datas:  do 2 ó 10 de Decembro  
Materia: Os mínimos esixibles desde principio de curso 
Estructura: En cada pregunta figurará o estándar/estándares  que se avalía con ela 
e a puntuación outorgada. Sobre un 20% será de contidos teóricos 

 
CRITERIOS DE CUALIFICACIÓN: 

AVALIACIÓN PARCIAL 
 A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados no periodo da avaliación  calculada como 
media dos exames feitos no periodo da avaliación 

 
  RECUPERACIÓN: Non hai exames de recuperación 

 



AVALIACIÓN FINAL: 
A nota será a media ponderada das notas dos estándares avaliados durante o curso calculada como media 
dos exames feitos durante todo o curso   


