TRABALLO DE MATEMÁTICAS ACADÉMICAS PARA 4º ESO A+B
SEMANA DO 11 DE MAIO A 15 DE MAIO DE 2020
Ola a tod@s!! Que tal estades? Espero que sigades todos e todas ben e desfrutedes dos
paseos e deporte.
Mando traballo para esta semana (para 3 clases porque a semana pasada mandei para 4 e o
luns non había clase).
CAMBIO IMPORTANTE NA DATA DE ENTREGA!!
Data límite de entrega DOMINGO 14 pola mañá.
Por favor poñede en cada folla o voso nome a bolígrafo.

Lembrade que NON IMPORTA TANTO QUE TEÑADES ERROS COMA QUE O FAGADES VÓS. O
QUE SI PODEDES É FACELOS E DESPOIS MIRAR O QUE VOS SAIU MAL E CORRIXILO.
Coma sempre se tedes algunha dúbida ou pregunta podedes mandarma á dirección de correo:
abelgaloisapuntes@gmail.com
Seguide traballando, ánimo! Coidádevos moito. Esperemos que poidamos volver a vernos.

TRABALLO PARA OS QUE VOLUNTARIAMENTE QUEREN AVANZAR MATERIA
Seguimos co tema 7 de Trigonometría. Imos rematar o tema. O traballo desta semana será
moi lixeiro, así que tratade de fixarvos e facelo ben, e sobre todo entendelo.
Imos ver que pasa con ángulos maiores que 360º , é dicir, cando damos máis dunha volta á
circunferencia. É moi fácil, descontamos o número de voltas enteiras e quedamos co que
sobra.
Tamén imos ver outra forma de medir os ángulos relacionada co radio da circunferencia, os
radiáns. Máis alá de se se entende ou non, é moi fácil, 360º son 2π radiáns. A partir de aí
cunha regra de tres pódese transformar a medida de calquera ángulo.
E tamén imos botar unha ollada ás funcións trigonométricas, pois as veredes moitas veces se
seguides coas mates.
Tedes que ler as páxinas 154, 155 e 156.

Tedes que copiara as gráficas das funcións da páxina 156.
Facedes os seguintes exercicios do libro: Páxina 154: 1
Páxina 155: 1, 2
Páxina 161: 45
ESTES SON OS QUE DEBEDES MANDAR POR CORREO

TRABALLO DE REPASO
Ides facer o boletín de repaso do tema 3. PERO SO ATE O EXERCICIO 8 INCLUÍDO POIS É
TRABALLO PARA 3 CLASES.
Poño as solucións dos exercicios que fixestes a semana pasada. CORRIXÍDEOS.
Para repasar podedes facelo polo libro, mirando os exercicios de clase, e a través destes
vídeos de Tutomate:
https://www.edu.xunta.gal/espazoAbalar/sites/espazoAbalar/files/datos/1491483877/contido/u
3_ecuaciones_y_sistemas.html

SOLUCIONES BOLETÍN DE REPASO TEMA 2
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BOLETÍN DE REPASO TEMA 3
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12. Resuelve las siguientes inecuaciones:

13. Resuelve las siguientes inecuaciones:

14. Resuelve estos sistemas de inecuaciones:

15. El producto de un número entero por otro, dos unidades mayor, es menor que 8. ¿Cuál
puede ser ese número?
16. En un examen de 40 preguntas te dan dos puntos por cada acierto y te restan 0,5 puntos por
cada fallo. ¿A cuántas preguntas hay que contestar bien para obtener como mínimo 40
puntos, si es obligatorio responder a todas?

