
MATEMÁTICAS 
(ALUMNOS PENDENTES) 

 

 Os alumnos con Matemáticas pendentes de 1º ESO, 2º ESO, 3º ESO e 1º de 

Bacharelato, deberán facer dúas probas parciais ó longo do curso, nas datas que se 

indican, co obxecto de supera-la materia. Se realizadas as mencionadas probas non 

acadaran o obxectivo, deberán presentarse a unha proba final, que se celebrará  tamén 

na data prevista,  na que se examinarán da parte(s) non superada(s). 

 A materia da que deben examinarse por parciais é: 

 

PENDENTES DE E.S.O. 
 

MATEMÁTICAS 1º ESO 

 

Números. Os números naturais: operacións, problemas. 

Potencias e raíces. Divisibilidade. Os números enteiros. Números decimais: operacións 

e problemas. Sistema métrico decimal: medidas de lonxitude, masa, capacidade, 

superficie.As fraccións: cálculos e problemas. Proporcionalidade: regla de tres simple 

directa e porcentaxes sinxelos. Xeometría plana: ángulos, polígonos, circunferencia e 

círculo. Cálculo de perímetros e áreas. 

 

 Nota: En cada examen entra a materia de todo o curso 

 

MATEMÁTICAS 2º ESO 

 

 Números e operacións: números naturais, enteiros, decimais e racionais. Cálculos e 

problemas sinxelos. Proporcionalidade: tanto por cen, regra de tres simple, escala. 

Alxebra: cálculos sinxelos con expresións alxébricas.Resolución de ecuacións de 1º 

grao. Sistemas de ecuacións con dúas incógnitas. Xeometría: polígonos, circunferencia 

e círculo. Teorema de Pitágoras. Cálculo de perímetros e áreas. Volumes. 

Estadística:táboas e gráficos.Medidas de centralización.Probabilidade. 

 

Nota: En cada examen entra a materia de todo o curso 

 

 

MATEMÁTICAS 3º ESO  
 

 PRIMEIRO PARCIAL: Números enteiros , racionais e decimais: 

operacións.Radicais cadráticos.Potencias.Intervalos. Polinomios: operacións. 

Expresións notables.Ecuacións de 1º e 2º grao. Resolución de problemas. 

 SEGUNDO PARCIAL:  Sistemas de dúas ecuacións con dúas incógnitas: 

métodos de resolución(Reducción, substitución e igualación). Plantexamento e 

resolución de problemas. Progresións aritméticas e xeométricas. Xeometría plana: 

circunferencia, círculo , polígonos. Corpos xeométricos: áreas e volumes 

 

 



PENDENTES DE BACHARELATO 
 

MATEMÁTICAS I –CIENCIAS 

 

PRIMEIRO PARCIAL:Sucesións de números reais.Trigonometría.Números 

Complexos.Vectores.Producto escalar.Ecuacións da recta. Incidencia e 

paralelismo, ortogonalidade e problemas métricos. A circunferencia e cónicas. 

 

SEGUNDO PARCIAL: Función real de variable real: características.Límites e 

Continuidade.Funcións elementais.Función exponencial e logarítmica. 

Derivadas: aplicacións( crecemento, extremos relativos). 

 

 

MATEMÁTICAS APLICADAS  AS CCSS I 

 

PRIMEIRO PARCIAL: Números reais.Polinomios: divisibilidade.Fraccións 

alxebraicas.Ecuacións e sistemas. Inecuacións. Cálculo exponencial e 

logarítmico. 

 

SEGUNDO PARCIAL: Función real de variable real: características.Límites e 

Continuidade.Estudio das funcións elementais.Derivadas.Estadística e 

probabilidade: tablas de frecuencias, cálculo de parámetros duna variable 

estadística unidimensional. Probabilidade . Distribucións Binomial e Normal. 

 

 

As datas dos exames son: 

 

Primeiro parcial: Martes, 13 de Xaneiro do 2015  (12:30 h. da mañá) 

 

Segundo parcial:  Martes, 3 de Marzo  do 2015   (12:30 h.  da mañá) 

 

Exame Final: Martes, 5 de Maio do 2015         (12:30 h. da mañá) 

 

As probas realizaranse no Salón de Actos  na data e hora indicadas 

 

 

Calquera dúbida pode ser consultada cos profesores do 

Departamento ou  profesores titores de  pendentes. 
 

 

 

 

 

 

   O  Xefe de Departamento,         Boiro, Setembro  de 2014. 
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