
BOLETÍN REPASO BIOLOXÍA 1º ESO 

1ª Avaliación 

1. Cales son os movementos da Terra e a que dan lugar? 

2. Cales son as características polas cales se pode recoñecer un mineral. 

3. Que son as rochas e clasificación. 

4. Describe a composición da atmosfera cos seus porcentaxes. 

5. Explica o modelo heliocéntrico e o xeocéntrico. 

6. Define: Galaxia, satélites, asteroides, solsticio, afelio, efecto invernadoiro, chuvia ácida, 

eclipse, eclíptica e un ano luz. 

7. Cales son as fases lunares? E explicaas 

8. Cales son os corpos menores do sistemas solar 

9. Características de Venus 

10. Diferencia entre rocha e mineral 

11. Estrutura da xeosfera 

12. Utilidades de minerais e rochas 

13.  Accións para un uso responsable dos recursos minerais. 

14. Clasificación dos minerais 

 

2ª Avaliación 

 

1. Propiedades da auga e cambios de estado 

2. Estados de agregación da auga 

3. Características da auga e as súas funcións da auga 

4. Distribución da auga na Terra 

5. Usos y contaminación del  agua 

6. Define: densidade, escorrentía, potabilización, biosfera, taxón, autótrofo, 

biodiversidade, fotosíntese, rizoma e especie endémica. 

7. Características comúns a tódalas células. 

8. Funcións vitais dos seres vivos. 

9. Clasificación dos protistas. 

10. Que é a perda da biodiversidade e as súas características  

11. Características das plantas e as súas partes. 

12. Diferencia entre célula vexetal e animal 

13. Etapas da reprodución sexual en plantas. 

14. Adaptacións das plantas. 

 



3ª Avaliación 

 

1. Características das aves 

2. Características comúns a tódolos animais 

3. Características dos mamíferos 

4. Esquemas dos invertebrados 

5. Clasificación dos artrópodos. 

6. Explica os tipos de adaptacións os hábitat dos animais. 

7. Esquema das relacións entre seres vivos e explícaos. 

8. Compoñentes dos ecosistemas 

9. Cales son os niveis tróficos?  Explica cada un deles 

10. Diferencia entre cadeas tróficas e redes tróficas. Fai un esquema dun exemplo de 

cada unha de elas 

11. Esquema dos principais ecosistemas terrestres e explica cada un deles. 

12. Nomea todos os desequilibrios nos ecosistemas, explica cada un deles 

13. Define:  simetría bilateral, endotérmico, metamorfose, liña lateral, mutualismo, 

niveis tróficos, furtivismo, hábitat, ecosistema, biótopo, nicho ecolóxico e ninfa. 


