
L. GALEGA E LITERATURA 3º E.S.O. Boletín de repaso. 1ª parte da materia. 
 
1.Repaso xeral de ortografía. Definición de dígrafo e exemplos. Repasa tamén polo 
miúdo a análise métrica: medida dos versos (licencias métricas), rima, etc. 
2. Explica os principais cambios fonéticos que se dan no paso do latín ó galego e a 
que palabras dan lugar: cultismos, semicultismos e voces patrimoniais. Define 
tamén estes outros conceptos: estrato, substrato e superestrato. Repasa os étimos 
que aparecen no libro de texto e explica as evolucións fonéticas. 
Explica as principais aportacións léxicas xermánicas e árabes.  
3. O substantivo: flexión de xénero e número e funcións sintácticas. 
4. Literatura popular en prosa e verso: clasificacións. Subxéneros da lírica. 
Subxéneros teatrais. 
5. Graos e funcións sintácticas do adxectivo. 
6. Os determinantes: tipos e funcións. 
7. Literatura medieval galego-portuguesa: xéneros, subxéneros, axentes 
transmisores, recursos de repetición, etc. 
8. Til diacrítico. Elabora un cadro completo das palabras que o levan e fai 
enunciados. Pon til ás palabras que o precisen. 
• Aquel fora un día estraño, fora ía moito frío, mais non era o mais cru do inverno. 
• Sentín do do can que camiñaba so pola rúa. 
• Sobre o mantel de bolas de cores atopábase a bola de pan do almorzo. 
• Díxome túa nai que compre que compres ovos cando vaias a tenda. 
• Cada día ves mais tarde, non ves que iso non pode ser, tes que chegar mais cedo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ª parte da materia. 
1. A prosa medieval: clasificacións e obras principais. 
2. Repaso de toda a ortografía. 
3. O pronome: tipos e funcións. 
4. Os Séculos Escuros: principais obras. Os ilustrados. 
5. O Rexurdimento: precursores, principais autores (atendendo especialmente a 
Rosalía de Castro, Manuel Curros Enríquez e Eduardo Pondal), características e 
obras. 
6. Procedementos de acurtamento de palabras: abreviaturas, siglas, acrónimos e 
símbolos. 
7. O verbo: morfoloxía, verbos irregulares, tempos verbais, perífrases, o infinitivo 
conxugado, etc. 
8. Estrutura da noticia xornalística. 
9. O adverbio: tipos e funcións. Locucións adverbios. 
10. A preposición e a conxunción. Locucións preposicionais. 



11. Repaso de análise métrica, comentario de texto. 
12. Análise sintáctica: Collín un catarro e faltei a clase durante unha semana. Saín Collín un catarro e faltei a clase durante unha semana. Saín Collín un catarro e faltei a clase durante unha semana. Saín Collín un catarro e faltei a clase durante unha semana. Saín 
tarde da casa, non obstante cheguei a tempo, Virás connoscotarde da casa, non obstante cheguei a tempo, Virás connoscotarde da casa, non obstante cheguei a tempo, Virás connoscotarde da casa, non obstante cheguei a tempo, Virás connosco ou aparecerás logo  ou aparecerás logo  ou aparecerás logo  ou aparecerás logo 
alí para o partido? Estou moi canso a estas alturas de ano, é dicir, necesito unhas alí para o partido? Estou moi canso a estas alturas de ano, é dicir, necesito unhas alí para o partido? Estou moi canso a estas alturas de ano, é dicir, necesito unhas alí para o partido? Estou moi canso a estas alturas de ano, é dicir, necesito unhas 
vacacións. Algúns levaron a comida para todos, outros traerán a bebida. vacacións. Algúns levaron a comida para todos, outros traerán a bebida. vacacións. Algúns levaron a comida para todos, outros traerán a bebida. vacacións. Algúns levaron a comida para todos, outros traerán a bebida.     
 


