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0. SARRERA 

 

DBHko 1. maila egitera iristen diren ikasleek oso ezaugarri espezifikoak eta 

askotarikoak dituzte. Alde batetik, eskolatze-prozesua luzea izan dute, eta 

arrakasta- edo porrot-esperientziak ekartzen dituzte: bakoitzak bere motxila 

ekartzen du.  

 

Bestalde, ikastetxea, taldea eta ikaskideak aldatzeak antsietate handia sor 

liezaieke ikasleei, egoera berri horretan nork bere lekua topatu behar duelako.  

  

Aipatutakoaz gain, adinaren ezaugarriek ere eragin handia dute ikasle horiengan, 

eta horrek guztiak enpatia eta sentsibilitate handia agertzea dakarkio 

hezitzaileari, taldea zuzentzeko eta kide guztiak integratzen saiatzeko. 

 

Testuinguru horretan, Matematikarekiko zaletasuna transmititzea da gure 

erronka, eta kasu askotan, galdua duten motibazioa berreskuratzea. Alderdi 

emozionala eta afektiboa funtsezkoak dira maila horietan, eta bereziki zaindu 

behar dira, ikasleen errealitatera hurbilduz eta konfiantzazko giroa sortuz.  

 

 

 

 

 

---ooo000ooo--- 
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1. GAIA: ZENBAKI ARRUNTAK  

 

1.1 JARDUERA: ZENBAKI ARRUNTEN ESANAHIA 

 

Zenbakiz inguraturik gaude. Nahi gabe, gure elkarrizketetan etengabe erabili behar 

ditugu zenbakiak.  

ZENBAKI ARRUNTAK: zenbatzeko eta ordenatzeko erabiltzen ditugun zenbakiak 

dira. 

 Jarri binaka, eta eraiki bi esaldi; esaldiok zenbakiak izan behar dituzte. 

 

 Elkar hobeto ezagutzeko, galdetegi txiki bat beteko dugu: 

 

 

 Gure eguneroko bizitzan, garrantzitsua da Matematika? Egin gogoeta eta taldean 

partekatu. 
 

 Matematika madarikatuak Carlo Frabetti-ren liburutik hartuta, Aliziaren 

gogoetak ekarriko ditugu hona (gaztelaniatik euskaratuta, eta moldatuta): 

“Alizia bere etxearen ondoko parkeko banku batean eserita zegoen, liburu eta 

koaderno banarekin. Eguzki ederra zen, baina Alizia umore txarrez zegoen, 

Matematikako lanak egin behar zituen eta.   

—Matematika madarikatuak! Zergatik galdu behar dut denbora kontu barregarri 

hauetan jolastu edo abentura-liburu on bat irakurri beharrean? Matematikak ez 

du ezertarako balio! 

 

Oihua konjuru magiko bat izan balitz bezala, sastraka batzuen atzetik pertsonaia 

https://docs.google.com/forms/d/1Jem0w5S5k0P14oKoQVKOlC9YvhatJf4A7aju74vKa5A/edit
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bitxi bat agertu zen: luzea, aurpegi malenkoniatsukoa eta antzinako erara 

jantzia… 

—Ondo entzun al dut, neska? Zer esan duzu, Matematikak ez duela ezertarako 

balio? —galdetu zuen gizonak kezkati.                                       

—Bai, hori esan dut. Eta zu, nor zara? Ez zara izango parkeetan neskei enbarazu 

egiten dieten horietakoa...? 

—Zuretzat, zer da enbarazu egitea? Matematikak zure kexek adierazten duten 

bezainbeste atsekabetzen bazaitu, agian matematikari batekin egoteak gogaitu 

egingo zaitu... “Matematikak ez dute ezertarako balio” esaten duen pertsona 

batekin topo egitean, lehenik eta behin bere akatsetik atera behar duzu... 

—Ez dizut utziko Matematikari buruz hitz egiten… 

—Zentzugabeko jarrera da, zenbakiak zein interesgarriak zaizkizun kontuan 

hartuta. 

—Niri? Hau barrea! Ez zaizkit batere interesatzen —erantzun zuen—. Ez dakit 

ezer Matematikaz, eta ez daukat jakiteko gogorik ere. 

—Oker zaude. Zuk uste baino gehiago dakizu. Adibidez, zenbat urte dituzu? 

—Hamaika. 

—Eta zenbat zenituen iaz? 

—A, zer galdera inozoa! Hamar, edonork daki hori. 

—Ikusten? Badakizu kontatzen, eta hori da Matematika guztien jatorria eta 

oinarria. Esan berri duzu ez dutela ezertarako balio, baina pentsatu al duzu inoiz 

nolakoa izango litzatekeen mundua zenbakirik ez bagenu, ezingo bagenu 

kontatu? 

—Dibertigarriagoa izango litzateke. 

—Adibidez, zuk ez zenuke jakingo hamaika urte dituzula. Inork ez luke jakingo, 

eta, beraz, parkean hain lasai egon ordez, agian pertsona nagusi bat bezala lanera 

bidaliko zintuzkete. 

—Ni ez nago parkean hain lasai. Matematika ikasten ari naiz! 

—Ederki. Ona da hamaika urteko pertsonek Matematika ikastea. Badakizu nola 

idazten den hamaika zenbakia? 

—Jakina, honela —erantzun zuen Aliziak, eta 11 zenbakia idatzi zuen bere 

koadernoan. 

—Eta zergatik ordezkatzen dute bi bat horiek 11 zenbakia? 

—Ba… Bai, beti izan da horrela. 

—Ezta pentsatu ere. Antzinako erromatarrentzat, adibidez, bi batek batera ez 

zuten 11 zenbakia irudikatzen, baizik eta 2 zenbakia —erantzun zuen gizonak, 

eta, Aliziaren bolaluma hartuz, ‘II’ handi bat idatzi zuen koadernoan. 

—Egia da —onartu behar izan zuen Aliziak. Nire aitona-amonen etxean zenbaki 

erromatarrak dituen erloju bat dago, eta horrelako bia du. 

—Eta ondo begiratuta, logikoena dirudi, ezta? 

—Zergatik? 

—Sagar bat bestearen ondoan jartzen baduzu, bi sagar dituzu, ezta? 

—Noski. 

—Eta bat zenbakia beste baten ondoan jartzen baduzu, bi bat dituzu, eta bi aldiz 

bat bi da. 

—Egia da, ez naiz inoiz horretaz ohartu. Zergatik esan nahi du ‘11’k hamaika, 

eta ez bi? 

—Matematikako galdera bat egiten ari zara? 
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—Halaxe uste dut. 

—Ba, orain dela gutxi ez zenuen Matematikaz hitz egiterik nahi. Nahiko txolina 

zara, buruarina. Etengabe aldatzen duzu iritzia. 

—Behin bakarrik aldatu dut iritzia! —protestatu zuen Aliziak. Gainera, ez dut 

nahi zuk Matematikaz hitz egiterik, baizik eta hamaikarena azaltzea. 

—Ezin dut hamaikarena azaldu, Matematikan gauza guztiak elkarren artean 

erlazionatuta daudelako, bata bestearengandik logikoki askatzen direlako. 

Hamaikarena idazten den bezala zergatik idazten den azaltzeko, zenbakien 

historia hasieratik kontatu beharko nizuke. 

—Luzea da? 

—Halaxe uste dut. 

—Ez zaizkit istorio luzeak gustatzen: amaierara iristean, ahaztu egin zaizu 

hasiera. 

—Ba, hori beste egun baterako utziko dugu…” 

 

Eta modu labur batean, irakasleak kontatuko die Historiaurrean gizakiak zer teknika 

erabiltzen zituen kontatzeko. 

Geroago, gizartea garatu ahala, zenbaki handiagoak erabiltzeko eta adierazteko modu 

praktikoagoak asmatzeko beharra egon da. Ondorioz, zenbakikuntza-sistemak sortzen 

joan ziren.  

Bertso baten bidez emango diogu hasiera unitateari. 

 

1.2 JARDUERA: ZENBAKIKUNTZA-SISTEMAK 

 

1.2.1 Zenbakikuntza-sistemak. Sarrera 

 

 Entzun bideo hau (00:00 – 1:47), eta erantzun galdera hauei: 

 

a) Zenbat zenbakikuntza-sistema aipatzen dira bideoan? Zein dira? 

 

b) Zenbat letra erabiltzen ditu sistema erromatarrak? Gaur egun, zer kasutan 

erabiltzen da oraindik? 

 

c) Zenbat ikur edo zifra erabiltzen ditu sistema hamartarrak? Zer 

zibilizaziok asmatu zuen? Zer zibilizaziok hedatu eta garatu zuen 

munduan zehar? 

 

 

1.2.2   Sistema egiptoarra 

 

 

https://youtu.be/_hemHw48W4M
https://youtu.be/veJNWxpzbXA


 

5 
 

 Aurrekoa kontuan izanda, esan honako adierazpenek zer zenbaki adierazten 

dituzten: 

 

A =                                                            C = 

B =                                                             D = 

 

 

1.2.3 Sistema erromatarra 

 
 

 Zenbaki erromatarrak, gaur egun, erabiltzen dira kasu batzuetan oraindik. 

Bilatu informazioa, eta erantzun. 

a) Ezagutzen duzu argazkian agertzen den 

iturria? Non dago? 

b) Zer urtetakoa da? Zer estilokoa? 

 c) Agertzen dira zenbaki erromatarrak Bilboko 

beste eraikinen batean?  

(Bilatu, bidali argazkia eta esan zer eraikin-mota den, zer 

urtetakoa eta non dagoen kokatuta) 

 

 

 Zenbaki erromatarrak ondo idazteko, ikusi eta entzun bideo hau. 

 

 Idatzi honako zenbaki hauek erromatar erara: 

35 = 1.245 = 498 = 

87 = 98 = 9.999 = 

https://youtu.be/69E1xn5Nrjs
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3.409 = 756 = 10.450 = 
 

 

 Idatzi zenbaki erromatar hauek gure sistema hamartarrean: 
 

 

 Idatzi zure jaioteguna zenbaki erromatarren bidez: urtea, hilabetea eta eguna. 

 

 Egin ariketa interaktibo hau (zenbaki erromatarrak lantzeko). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sartu orrialde interaktibo honetan zenbaki erromatarrak praktikatzeko. 

 

 
 

 

1.3 JARDUERA: GURE SISTEMA HAMARTARRA 

 

1.3.1 Sistema hamartarra: sinboloen kopurua 

Zenbat sinbolo erabiltzen ditu gure sistema hamartarrak? 

 

 Entzun bideo hau gure sinboloen eta angeluen arteko erlazioa zein den jakiteko. 

 

 Aurreko bideoa entzun ondoren, osatu testu hau: 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/oinarrizkoa/zenbakiak.html
https://clic.xtec.cat/projects/eusroman/jclic.js/index.html
https://youtu.be/bBWXXGpkAhU
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA25yloaTWAhVMYlAKHcy4AlsQjRwIBw&url=https://luisamariaarias.wordpress.com/category/0-3-matematicas/0-2-sistemas-de-numeracion/2-numeros-romanos/&psig=AFQjCNHYFXwlwBd6zhR4omkGQN5gmmDV2A&ust=1505463923749220
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“Zenbakiak idazteko, gure zenbakikuntza-sistema hamartarrak ____ sinbolo 

erabiltzen ditu. Sinbolo horiei ____ edo digitu esaten diegu.” 

 

 

1.3.2  Gure zenbakikuntza-sistemaren jatorria  

Gure sistema ez da berria: mendeetan zehar erabili eta garatu den sistema bat da.  

 Bideo hauetan, horri buruzko informazioa eskuratu dezakezu.  

https://youtu.be/veJNWxpzbXA    (1:03-2:46) 

https://youtu.be/N0UuPX54Dv0 

https://youtu.be/lIEossV-RzM 

 

 Bideoak ikusi ondoren, egin ariketa hauek. 

Zenbaki batean, digitu edo zifra bakoitzaren balioa posizioen araberakoa 

da. Hori kontuan hartuta, bete taula hau: 

 

 
       

 Deskonposatu zenbaki hauek: 

 

83.657.034 = 

 

345.003.208 = 

 Bilatu informazioa eta osatu taula hau: 

1 milioi  1 zifraren atzean ___ zero ditu  1__________ 
 

1 miliar  1 zifraren atzean ___ zero ditu  1__________ 
 

1 bilioi  1 zifraren atzean ___ zero ditu  1__________ 
 

1 trilioi  1 zifraren atzean ___ zero ditu  1__________ 

 

 Erantzun galdera hauei, zenbakiz eta letraz: 

a) Orain dela zenbat urte sortu zen Unibertsoa? 

 

https://youtu.be/veJNWxpzbXA
https://youtu.be/N0UuPX54Dv0
https://youtu.be/lIEossV-RzM
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b) Zenbat neurona ditu pertsona gazte baten burmuinak? 

 

c) Zenbat pertsona bizi gara Lur planetan? 

 

d) Zenbat biztanle bizi dira Bilbon? Eta Bilboaldean? 

 

 MUNDUKO ERREKORRAK. Konparatu Bilbok eta Bilboaldeak dituzten 

biztanleen kopuruak munduko hiririk populatuen kopuruekin. 

 

  

Erantzun: 

a) Zein da munduko hiririk populatuena? Zenbat biztanle ditu?  

 

b) Zein da estaturik populatuena? Zenbat biztanle ditu?  

 

c) Aurrekoa kontuan hartuz, nolakoa da zure hiria, handia ala txikia? Zure 

ustez, zer abantaila ditu Bilbo hiriaren tamainak? Eta zer desabantaila? 

 

 

 Eman begiratu bat Euskaltzaindiak ezarritako zenbakien arauei.  

0 zero 
2 bi 
5 bost 
13 hamahiru 
17 hamazazpi 
18 hemezortzi (hamazortzi) 
19 hemeretzi 
101 ehun eta bat 
300 hirurehun 
400 laurehun 
 
234 berrehun eta hogeita hamalau 
1.200 mila eta berrehun 
 

20 hogei 
21 hogeita bat 
25 hogeita bost 
35 hogeita hamabost 
70 hirurogeita hamar 
80 laurogei 
90 laurogeita hamar 
600 seiehun 
700 zazpiehun 
800 zortziehun 
 
567 bostehun eta hirurogeita zazpi 
1.201 mila berrehun eta bat 
 

13.425 hamahiru mila laurehun eta hogeita bost 
47.689 berrogeita zazpi mila seiehun eta laurogeita bederatzi 
1.687.513 milioi bat seiehun eta laurogeita zazpi mila bostehun eta hamahiru 
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Araua kontuan harturik, idatzi letraz planeta hauetatik Eguzkirainoko distantziak: 

PLANETAK Distantzia (km-tan) Distantzia (letraz) 

URANO 2.869.800.000  

LURRA 149.700.000  

SATURNO 1.425.600.000  

JUPITER 887.500.000  

MARTE 206.700.000  

 

 

 

1.4 JARDUERA: ZENBAKI ARRUNTEN HURBILKETA 

 

Zenbakiek zifra asko dituztenean, ez dira errazak gogoratzeko, ezta erosoak ere 

eragiketak egiteko. Horrelakoetan, beste zenbaki bat hartzen dugu haien lekuan, 

hurbileko balioa duena eta zeroz amaitzen dena. Adibidez: 

 

 Surf-ohol batzuen prezioa: erosi nahi dugun ohola aukeratzeko, nahikoa da gutxi 

gorabeherako prezioa jakitea, gure aurrezkiak kontuan hartuta. 

 Ez du zentzurik jakiteak zenbat biztanle dituen zehatz-mehatz hiri handi batek, 

zenbaki hori etengabe aldatzen baita: jaiotzak, heriotzak, errolda berriak… 

 Aurrekoa kontuan hartuta, zenbakien hurbilketak nola egiten diren ikasi behar da. 

Bideo honek lagunduko dizu. 

 

 Hurbilketak egiteko ariketa interaktiboak. Sartu anayadigital webgunean: 

Zenbaki arruntak. Biribiltzea. 

 

      

 Egin ariketa hauek: 

  

https://youtu.be/k8t9H5uCzyw
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzcyMzgyMjMyNWNmNjJlOTMzZWVhZDk4MzJkMjgxZDhhYjFkNjQ1OWQyMzNjODQxNDlhZjUzMTNhYTdlY2Y2OWYtNzUwMjUtMjAyMTEyMTMxMDM2MDEvaW5kZXguaHRtbA==
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1.5 JARDUERA: ERAGIKETA KONBINATUAK 

 

Atal honetan, ikasiko dugu zer hurrenkerari jarraitu behar diogun hainbat motatako 

eragiketak dituzten adierazpenetan. 

Adibidez: 

 

15 – 4 · 3 =   (15 – 4 ) · 3 = 

 

 Nola egingo zenuke? Badakizu zein ordenatan egin behar diren 

eragiketak? 

 Aurreko kasuetan, emaitza berberak lortzen dira? 

 

 Oso argi ez baduzu, ikusi eta entzun bideo hau: 

 

 Bilatu eragiketa konbinatuak egiteko arauak, idatzi eta ikasi. 

 

 Aztertu adibideak, eta egin ariketak. 

 

 

 Aztertu adibidea, eta egin eragiketak. 

 

 Sartu Intermatia web-orrialdean, eta egin proposatzen diren ariketa 

interaktiboak: 

 

 Sartu Educaplay plataforman, eta bilatu ariketa hau: 

  

https://youtu.be/Y0HgVE9fjvc
https://www.intermatia.com/ejercicios/NA001/
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10282501-eragiketa_konbinatuak.html
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 Idatzi, eragiketa konbinatuen bidez, buruketa honi soluzioa emango dion 

adierazpena: 

Gaur goizean, nire auzoko supermerkatuan 24 kilo sagar saldu dira, 2 €-an kiloa; 

12 meloi, 4 €-an bakoitza; eta 13 anana, 2 €-an bakoitza. Zenbat diru sartu da 

kutxan salmenta horrekin? 

 

 Egin ariketa interaktibo hauek: Educarex 

 

 
 

 Jolas egin dezagun! Gaia berrikusteko, KAHOOT bat egingo dugu. Ezetz 

irabazi! 

 

    
 

 

1.6 JARDUERA: OINARRIZKO ERAGIKETAK ZENBAKI ARRUNTEKIN 

Oinarrizko eragiketak sakonki landu dira Lehen Hezkuntzan; beraz, adin honetan, ikasle 

gehienek gutxieneko trebetasuna eskuratu dute. Hasierako egunetan eta ikasleei 

ziurtasuna emateko, eragiketa hauek proposatuko dizkiegu, eta buruz kalkulatzea ere 

landuko dugu. 

 Kalkulatu eta alderatu zure ondokoarekin emaitzak. 

https://emtic.educarex.es/crea/matematicas/numerosnaturales/operaciones_combinadas.html
https://create.kahoot.it/details/6050256e-ee3d-424d-ad5a-84271cfb8a1e
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 Praktikatu, webgune hauetan sartuta: 

www.eltanquematematico.com 

www.anayadigital.com 

https://www.thatquiz.org/eu-1/math/arithmetic/ 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/index.html 

https://phet.colorado.edu/sims/html/arithmetic/latest/arithmetic_es.html (biderketen 

gaineko praktika) 

https://www.educaplus.org/game/pincha-globos-secuencias-numericas-2 (buruz 

kalkulatzea) 

Gurutzegrama matematikoak  

https://www.educaplus.org/game/cuadrado-matematico 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Aritmetika 

https://www.educaplus.org/game/piramide-productos (piramide matematikoak) 

https://clic.xtec.cat/projects/tablaes/jclic.js/index.html (biderkatzeko taulak) 

https://www.azul-next.com/GimkanaMat/jolasa.html (denetarik) 

Ejercicios de Aritmetika online o para imprimir. (liveworksheets.com) 

Ejercicios de Biderketak online o para imprimir. (liveworksheets.com) 

Group Count - Early Math- Fruit Splat Game - Math Game 

(sheppardsoftware.com) (biderketak) 

 

 Kalkulatu: 

http://www.eltanquematematico.com/
http://www.anayadigital.com/
https://www.thatquiz.org/eu-1/math/arithmetic/
http://www.euskalnet.net/jesusgo/index.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/arithmetic/latest/arithmetic_es.html
https://www.educaplus.org/game/pincha-globos-secuencias-numericas-2
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/45658/index.html
https://www.educaplus.org/game/cuadrado-matematico
https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Aritmetika
https://www.educaplus.org/game/piramide-productos
https://clic.xtec.cat/projects/tablaes/jclic.js/index.html
https://www.azul-next.com/GimkanaMat/jolasa.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Aritmetika
https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Biderketak
https://www.sheppardsoftware.com/math/early-math/group-count-game/
https://www.sheppardsoftware.com/math/early-math/group-count-game/
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1.7  JARDUERA: BURUKETAK EBAZTEKO PROZEDURA 

 

1. Ebatzi buruketa hauek Lehen Hezkuntzan ikasi duzun bezala: 

 

 Liburu-denda batean 2.450 koaderno daude. Ikasturte hasieran, 12 

koadernoko 170 pakete saldu dira. Zenbat koaderno gelditu dira saldu gabe? 

 

 Ontziratzeko makina batek 25 litroko bidoiak betetzen ditu. Zenbat bidoi 

beharko dituzte 1.467 litro ontziratzeko? 

 

Bigarren Hezkuntzan buruketak aurkezteko modua 

DATUAK PROZEDURA EMAITZA 

 Datuak modu 
laburrean idatzi. 

 Neurri-unitateei 
erreparatu. 

 Zer galdetzen den 
ulertu. 

 Eragiketak 
horizontalean 
adierazi, eta kalkuluak 
orrialdearen 
behealdean. 

 Azalpenak behar 
izanez gero, idatzi. 

 Esaldi moduan 
adierazi. 

 Lauki batean sartu 
edo azpimarratu. 

 Egiaztatu emaitza, ea 
zentzua duen ala ez. 
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2. Irakurri buruketa hau, eta ondo aztertu: 

 

Liburu-denda batean 2.450 koaderno daude. Ikasturte hasieran 12 koadernoko 

170 pakete saldu dira. Zenbat koaderno geratu dira saldu gabe? 

Datuak 

 
2.450 koaderno 

 

12 koadernoko 170 

pakete  

 

Zenbat saldu gabe?                                                       

Prozedura 
 

Lehenik, zenbat saldu duten 

kalkulatuko dugu: 

 
170 x 12 = 2040 koaderno saldu 

dira. 

 

Gero, 

2450 – 2040 = 410 koaderno 

geratu dira saldu gabe. 

Emaitza 

 
410 koaderno geratu 

dira saldu gabe. 

 

3. Bigarren Hezkuntzan buruketak aurkezteko modua kontuan hartuz (datuak, 

prozedura eta emaitza), ebatzi buruketa hauek: 

 Ontziratzeko makina batek 25 litroko bidoiak betetzen ditu. Zenbat bidoi 

beharko dituzte 1.467 litro ontziratzeko? 

 

 Irakasle batek 176 gozoki eduki ditu 24 ikasleren artean banatzeko. 

Guztiei kopuru bera eman die, baina gozoki batzuk soberan geratu 

zaizkio. Zenbat gozoki ditu soberan? Zenbat gozoki jaso ditu ikasle 

bakoitzak?                                                                  

 

 Autobus bat aireporturantz abiatu da 54 turistarekin, baina bidean 

matxura bat izan du. Hegazkinak ez duenez itxaroten, arduradunak 

erabaki du bidaiariak taxiz eramatea aireportura, lauko taldetan. Zenbat 

taxi beharko dituzte?  

 

 

4. Buruketa-bilduma honetatik, bost aukeratu, ebatzi eta prestatu haien 

azalpena. 

 

1. Mendizale batek 72 pauso ematen ditu minutuko, eta pauso bakoitzean 

85 cm egiten ditu. Helmuga irteeratik 4 km-ra dago, eta ordubete baino 

lehenago heltzeko asmoa du. Lortuko du? Zer distantzia egingo du 

ordubetean? 
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2. Arrantza-ontzi batek 1.300 kg legatz harrapatu ditu, eta 9.100 €-ko 

irabazia lortu du. Zenbateko irabazia lortuko luke kalitate bereko 

1.750 kg legatz salduta? 

 

3. Baserritar batek zaldiak, behiak eta oiloak ditu. Guztira, 714 hanka, 168 

adar eta 137 moko zenbatu ditugu. Zenbat zaldi ditu? 

 

4. Etxetresna elektrikoen enpresa batean, egunean 250 garbigailu egiten 

dituzte, eta garbigailu bakoitza 208 € kostatzen zaie. Zenbateko irabazia 

lortuko dute hilabeteko produkzioa bi milioi eurotan saltzen badute? 

 

5. Matematikako liburuaren prezioa 2 € igo da aurten. 365 liburu erosteko, 

5.110 € ordaindu dira. Zenbat balio zuen matematikako liburu batek joan 

den urtean? 

 

6.  Elikadurako handizkari batek, 30 kg-ko 150 zaku patata erosi ditu,   

2.000 €-an. Patatak sailkatzean, 300 kg baztertu behar izan ditu ustelduta 

egon direlako, eta gainerakoak 5 kg-ko poltsatan sartu ditu, poltsa 

bakoitza 4 €-an saltzeko. Zenbateko irabazia lortuko du? 

 

7. Bilera batean 120 pertsona daude. Haietatik, 85ek ingelesa dakite, eta 

72k frantsesa. Zenbat lagunek dakizkite bi hizkuntzak? 

 

8. Kalkula ezazu zenbat gozoki sartzen diren kilogramo batean, jakinda 

gozoki bakoitzaren pisua 13 g-koa dela. Kilo bateko pisu zehatza lortu 

ahal izango dugu gozoki horiekin? 5 g-ko gozokiekin, berriz, lor 

daiteke? 

 

9. Pandemiaren egoera hoberantz doala ikusita, musika-talde bati lau 

estadiotan kontzertu bana ematea baimendu diote. Estadio horietan, 

5.500, 10.750, 4.850 eta 6.500 pertsona sar daitezke, hurrenez hurren. 

Sarrera guztiak salduko balira eta bakoitzaren prezioa 24 € dela kontuan 

izanik, kalkulatu zenbat diru lortuko litzatekeen sarreren salmentatik. 

 

 

1.8  JARDUERA: EBALUAZIOA 

 

1. Autoebaluazioa 

 

a. Sartu anayadigital webgunean eta egin: Zenbaki arruntak. Autoebaluazioa. 

 

b. Erantzun galdetegi honi: 

 BAI EZ Erdizka 

Badakit zenbakikuntza-sistema batzuk aipatzen.    

Badakit sistema erromatarrean idazten.    

Ezagutzen ditut ordena-unitateak.    

Badakit oso zenbaki handiak idazten (milioi, miliar,    

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzQ1MGY5YzNkOWE3OGYxZTU2OTgwNGRmZDU0MDhlYTI1OWEyNTY2NmViNzkzNjBiMzdhZmE5Y2JjNjkzN2NmNzItNzUwMjUtMjAyMTA5MjQxMTE1MDAvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeDpdXiKcuaZpt48OB8xpo6mCAIMdGLv4plcTXXBriFu9akcA/viewform
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bilioiak…) 

Ordena-unitate bat emanda, badakit zenbakiak 

biribiltzen. 
   

Badakit zenbaki arruntekin eragiketak egiten 

denbora jakin batean. 
   

Ezagutzen ditut eragiketa konbinatuak egiteko 

arauak. 
   

Badakit Bigarren Hezkuntzan buruketak ebazteko 

jarraibideak (datuak, prozedura, emaitza eta egiaztapena) 

erabiltzen.  

   

  

 

2. Hasierako ebaluazioa. 

 

MATEMATIKA 

IZEN-ABIZENAK:___________________________                        Zk.:____ 

1. Egin eragiketa hauek: 

a)  48 978  + 59 629 = 

b)  93784 – 76 497 = 

c)  548 693 x 587 = 

c)  20. 509. 875 : 375 = 

 

2. BURUKETA. Lehen mailako 650 ikasle txango bat egitera joan dira, autobusez, 32 

irakaslerekin. Autobus bakoitzak 54 pertsonarentzako lekua badu, zenbat autobus behar izan 

dituzte? Zenbat jesarleku geratu dira libre autobus batean? 

    DATUAK                          PROZEDURA                                     EMAITZAK      

 

   

 

 

 

3. Lehen gaiaren kontrola. 
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MATEMATIKA       DBH 1          1. kontrola/1. ebal. 

 
IZEN-ABIZENAK …………………………………  DATA: 20…(e)ko ….……....aren …a  

 

1. GAIA: ZENBAKI ARRUNTAK 

 
1.Kalkulatu buruz: (2 min) 

 

a) 12 + 8 + 13 =                    b) 28 – 13 =                             c) 9 · 4 : 6 = 

d) 18 – 4 – 5 – 6 =                   e) 2 · (15 – 10) =                    f) 12 · 9 = 

g) 15 – 10 : 5 =                     h) 12 · 100 =                           i) 1800 : 100 = 

 

2. Idatzi zenbaki hauek sistema erromatarrean: 

 

a) 217 =                                    b) 505 =                                 c) 2.049 = 

 

3. Munduan 7 056 234 000 biztanle daude:   

      

a) Idatzi letraz: ______________________________________________________ 

 

b) Zein da ehun milakoen zifra?  ________ 

 

c) Deskonposatu zenbakia:____________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

4. Idatzi zifraz: 

   

a) Lau miliar (edo lau giga)       

                                   

b) Bost bilioi                                          

 

c) Bi milioi bi mila eta bi                         

  

d) Hamazortzi bilioi eta bi mila milioi      

 

 

5. Hona hemen estatu batzuetako biztanle-kopuruak. Biribildu adierazten den eran. 

 

 POPULAZIOA Biribildu milioietara 
Biribildu ehun 

milakoetara 

TXINA 1 206 600 402   

INDIA 960 178 918   

 

 

6. Ebatzi eragiketa konbinatu hauek: 

 

6 · 5 – 10 + 8 : 4 =                                     b) 18 : 2 – 2 · (8 – 6) = 
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7. BURUKETA (Aurkeztu atal guztiekin: datuak, prozedura eta emaitza) 

 

Saltzaile batek 30 kg-ko 150 zaku dilista erosi ditu, 2.000 €-an guztira. Gero, 30 kg dilista baztertu 

(egoera txarrean egon direlako), eta gainerakoak 5 kg-ko poltsetan sartu ditu, poltsa bakoitza 3 €-

an saltzeko. Zenbateko irabazia lortu du? 

 

 

 

 

 

 

8. BURUKETA ( Aurkeztu atal guztiekin: datuak, prozedura eta emaitza) 

 

Enpresaburu batek 21 lan-tresna saldu ditu. Diru horrekin, bulegorako 8 mahai erosi ditu eta 

7.250 € geratu zaizkio sobera. Mahai bakoitzak 800 € balio badu, zenbat balio izan du lan-tresna 

bakoitzak? 

 

 

 

 

 

 

 

ERAGIKETAK_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 
 

2. GAIA: BERREKETAK eta ERROAK                

 
2.1 JARDUERA: BERREKETEN KONTZEPTUA 

 

5. Gaiarekin hasteko, ikusi arretaz bideo hau. 

 

  Bideoa ikusi ondoren, bete itzazu puntu hauek: 

 

a) Eman berreketaren definizioa.   

 

b) Idatzi berreketa baten adibidea. 

 

c) Idatzi berreketa honen elementuen izenak: 

   34 = 3·3·3·3  = 81 
d) Berrekizunak adierazten du… 

 

e) Berretzaileak adierazten du… 

 

f) Idatzi nola irakurtzen den c ataleko berreketa. 

 

 Sartu web-orrialde honetan, eta egin ariketa interaktiboak: 

 

 Jolas egin dezagun. Berreketak lantzeko, KAHOOT hau proposatzen dizugu. 

 

 
 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu.  

          Berreturak eta erroak. Berretura kontzeptua finkatu. 

 

https://youtu.be/PUiT7C8Q32s
https://www.thatquiz.org/es-2/matematicas/potencia/
https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=49f67e39-63e3-412a-b44f-9826518d3007
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzRjYTFiYzZlMmQzZjAwZjgxYzMyYzcyOTFmMzBlZTczNmRhNmQwNWE4NWZlMGEyNWFmNTI1NmNjNmYzYTI4YTYtNzUwMjUtMjAyMTA5MjMxMzEyMTg
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 Sartu helbide honetan, eta praktikatu berreketak. 

 
 

 Bete fitxa hau, eta itsatsi koadernoan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/berreturak.html
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2.2 JARDUERA. BERREKETA BEREZIAK: KARRATUA ETA KUBOA 

 

 Irakurri eta osatu ariketak. 

 

 

ARIKETAK: 

 

Adibidea:                                                                       

72 = 49                                                 

“Zazpi ber bi” edo “zazpi 

karratu” 

 

102 =                         92 = 

  

Adibidea: 

33 = 27 

“Hiru ber hiru” edo “hiru kubo” 

 

 23 =                           43 =       

                                                                       

 Bete fitxa hau kontzeptuak barneratzeko: 

              
 

 Eman berreketa hauen emaitzak kalkulagailuaren laguntzarekin: 
 

a) 112 b) 622 c) 374 

d) 1363 e) 1014 f) 1404 
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2.3 JARDUERA: BERREKIZUNA 10 DUTEN BERREKETAK 

 

 Aztertu 10 berrekizuna duten adibide hauek, eta erantzun gero bi galderari. 

               

               Erantzun: 

 Zer adierazten du berretzaileak kasu horietan? 

 Zer da errazagoa idaztea, 1000 000 000 000 ala 1012? 

 

 Egin ariketa hauek: 

 

1. Kalkulatu: 

 

103 = 105 = 108 = 1010 = 

 

2. Idatzi zenbaki hauek berrekizuna 10 duten berreketak erabilita. 

 

      Mila      Milioi bat 

      Mila milioi      Bilioi bat 

 

3. Adierazi kantitate hauek zifra guztiekin:  

4 · 105 = 15 · 109 = 86 · 1014 = 

 

4. Egin ariketa hauek: 

a) Adierazi 10en berreketa gisa: 

 

10 000 000 = 1 000 000 000 = 

100 000 =  100 000 000 = 

 

b) Osatu: 

10 000 = 10? 1000 000 = 10? 

100 = ? 2        ?       = 107 

 

c) Adierazi modu laburtuan honako zenbaki hauek: 

 

 

 

d) Idatzi zenbaki hauen adierazpen luzea: 

 

4 000 = 130 000 = 

8 000 000 = 9 500 000 = 
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23 · 105 = 7 · 107 = 

104 · 104 = 312 · 105 = 

 

 Idatzi zenbaki hauen adierazpen laburtua: 

(adibide honetan bezala: 180 000 = 18 · 104 ) 

 

5 000 = 1 700 000 = 4 000 000 000 = 

 

 Biribildu ehun milakoetara hiri hauetako biztanle-kopuruak, eta idatzi modu 

laburrean; hau da, 10 berrekizuna duten berreketak erabilita:  

Erroma: 2 823 201 Paris: 11 837 743 

Madril: 3 234 359 Kairo: 16 248 530 

 

 Alfa Centauri izarra berrogei bilioi kilometrotara dago Eguzkitik. Bete itzazu 

horren gaineko jarduera hauek: 

 

 Idatzi zifrekin distantzia hori; eta gero, modu 

laburtuan. 

 Bilatu izar horri buruzko informazioa, eta prestatu 

aurkezpen labur bat. 

 

 Idatzi zifra guztiekin: 

  

Zortzi mila eta bostehun milioi =  

Lau trilioi eta bederatziehun mila bilioi = 

 

 

 

 

2.4 JARDUERA: ZENBAKIEN DESKONPOSIZIO POLINOMIKOA 

 Anayadigital web-orrialdean sartu, eta egin ariketak. 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0Lzc2YWQ5ZDliNWNlMjFjOWVlNDI0NzE3NmRkOWI2ZjNjNGQxMGZiNTUyMzRiYTdlNDM1ZWI0YjMxYmQ1YjcxY2YtNzUwMjUtMjAyMTEwMDEwOTQ2NTcvaW5kZXguaHRtbA==


 

24 
 

                       

 Egin adibidean bezala. 

       

  

 4 528 926 =  

 56 350 000 = 

 

2.5 JARDUERA: BURUKETAK BERREKETEKIN 

  

 Ebatzi buruketa hauek prozedura egokiari jarraituz (datuak, prozedura, emaitza eta 

egiaztapena): 

 

1. Andonik pakete bat musuko erosi du; paketeak 10 poltsa ditu, eta poltsa 

bakoitzean 10 musuko daude. Zenbat musuko erosi ditu guztira? 

 

 

2. Udal-liburutegian, 11 armairu daude; armairu bakoitzean, 11 apal; eta 

apal bakoitzean, 11 liburu. Zenbat liburu daude liburutegi horretan?                  

 

3. Zenbat lauza behar ditu Aitorrek horma karratu bat estaltzeko, lehenengo 

ilaran 7 lauza jarri baditu?        

                         

 

 

4. Udako zinema batean 625 jesarleku daude, eta errenkada bakoitzean 

errenkada beste jesarleku. Zenbat jesarleku daude errenkada bakoitzean? 

Zenbat errenkada daude? 
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5. Koronabirus-ale bakoitza 20 minuturik behin bikoizten da. Zenbat birus 

sortuko dira 3 orduren buruan? 

 

 

6. Lursail karratu batek 900 metro koadroko (900 m2) azalera du. Zenbat 

metro alanbre-hesi erosi beharko dira lursail osoa inguratzeko? 

 

7. Amaia talde ekologista bateko kidea da, eta talde horretan kanpaina bat 

egin nahi dute itsasoen egoera salatzeko eta plastikoak eta bestelako 

zaborrak ez botatzeko. 

Amaiak aldameneko irudiko mezua jaso du, 

eta hiru laguni bidali behar die. Hurrengo 

egunean, 3 lagun horiek beste 3na laguni 

bidaliko diete mezua, eta horrela, katea ez 

apurtzeko. 

 

a) Zenbat mezu bidaliko dituzte denen artean 

hirugarren egunean? Eta laugarrenean? 

 

b) Hitzaldia astebete barru bada, eta lagun 

guztiek mezu guztiak bidaltzen badituzte, 

zenbat lagunek jasoko dute Amaiaren mezua? 

 
 

 

8. Munduan, zazpi mila milioi lagun bizi gara, gutxi gorabehera. Idatzi 

kopuru hori zifra bateko zenbaki baten eta 10 berrekizuneko berreketa 

baten arteko biderketa modura (adierazpen laburtua). 

 

9. Argiak urtebetean egiten duen distantziari argi-urte esaten diogu. 

Argiaren abiadura segundoko 300.000 kilometro dela jakinda, kalkulatu 

zenbat kilometro diren argi-urte bat. 
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2.6 JARDUERA: ERAGIKETAK BERREKETEKIN 

 

Berreketekin egin beharreko eragiketa batzuk errazteko, bost propietate ikasiko ditugu. 

Bost propietate horiek biderketaren eta zatiketaren kasuetan baino ezin ditugu aplikatu 

(berreketen batuketan eta kenketan, ez), eta haiek buruz ikastea oso erabilgarria da. 

 

2.6.1 Berreketen arteko eragiketak  

 Gai honi sarrera emateko, entzun bideo hau. 

 

 Irakurri arretaz taularen azalpena, eta ulertu. 

Ezin dira modu laburrean egin Modu laburrean egin daitezke 

 

23 + 22 = 

105 + 102 = 

 

23 · 22 = 2·2·2 ·2·2 = 23+2 = 25 

105:102 = 
10·10·10·10·10

10·10
 = 105–2= 103 

 

 

 Hona hemen berreketen emaitzak lortzeko modu laburra erabil daitezkeen bost 

kasuak. Irakurri eta ulertu ondoren, idatzi bakoitzaren lau adibide.  

1. Berrekizun bereko berreketen biderketa: berrekizun bera jartzen da eta 

berretzaileak batu egiten dira. 

 

2. Berrekizun bereko berreketen zatiketa: berrekizun bera jartzen da eta 

berretzaileak kendu egiten dira. 

 

3. Berretzaile bereko berreketen biderketa: berrekizunak biderkatu egiten dira 

eta berretzaile bera jartzen da. 

 

4. Berretzaile bereko berreketen zatiketa: berrekizunak zatitu egiten dira eta 

berretzaile bera jartzen da.  

 

5. Berreketa baten berreketa: berrekizun bera jartzen da eta berretzaileak 

biderkatu egiten dira. 

 

 Sartu Intermatia webgunean, eta praktikatu. 

a) Berrekizun bereko berreketen biderketa eta zatiketak praktikatzeko 

(Intermatia)  

 

 

b) Berretzaile bereko biderketak eta zatiketak praktikatzeko (Intermatia) 

https://youtu.be/W6k9xsjXbdg
https://www.intermatia.com/ejercicios/PT003/
https://www.intermatia.com/ejercicios/PT004/
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 Bete fitxa hau gehiago praktikatzeko: 

BERREKETEN ARTEKO ERAGIKETAK 
(Modu laburtuan kalkulatzeko) 

1. Osatu hutsik dauden laukitxoak: 

 

4. Kopiatu eta osatu hutsik dauden 

laukitxoak: 

 

2. Laburtu berreketa bakar batera: 

 

3. Laburtu berreketa bakar batera: 

 

5. Pentsatu nola laburtu, eta kalkulatu 

modurik sinpleenean eragiketa hauen 

emaitza: 

 

6. Kalkulatu: 

 

7. Laburtu berreketa bakar batera: 

 

8. Sinplifikatu honako adierazpen hauek: 

 
 

9. Sinplifikatu:  

 

10. Kalkulatu: 
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2.7. JARDUERA: ERRO KARRATUA 

 

2.7.1 Erro karratuaren esanahia 

Zer da erroketa? Berreketaren alderantzizko eragiketa da. Berretzailea 2 denean, 

erroketari erro karratua esaten zaio, eta √ ikurrarekin adierazten da. Hau da: 

 
Hauek dira erro karratu baten elementuak:  

  

 

2.7.2 Erroketekin trebatzen 

Lehenengo zenbakien erro karratuak asko erabiltzen direnez, oso lagungarria 

da haiek buruz ikastea.  

a) Sartu educaplay webgunean, eta lotu zutabeak. 

 
 

b) Sartu berriz educaplay webgunean, eta eraiki mosaikoa. 

 

c) Sartu Thatquiz web-orrialdean, eta praktikatu. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10397480-karratu_perfektuak.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10402860-berreketak.html
https://www.thatquiz.org/eu-2/math/exponent/
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2.7.3 Erro karratuak haztamuka kalkulatzen 

 

Orain arte, karratu perfektuekin egin duzu lan (1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 

100, 121, 144…); gainerako zenbaki guztiak, berriz, ez dira karratu 

perfektuak; haien erro karratua ez da zenbaki oso bat, eta, beraz, guretzat hau 

da interesgarriena: jakitea zein bi zenbaki osoren artean dagoen emaitza.  

 

Adibidea: 

 
 

 Aurreko ereduari jarraituz, kalkulatu haztamuka: 

 

 Sartu KAHOOT honetan, eta jolastu. 

 
 

 

2.8. JARDUERA: EBALUAZIOA 

1. Autoebaluazioa 

 

a) Sartu anayadigital webgunean, eta egin: Berreketak eta erroak. Autoebaluazioa. 

 

b) Erantzun galdetegi honi. 

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=b1311340-c027-421a-b1c4-e35e9f51b315
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY4NTJiZmE4NWJjYzE2MWRiNTgxMTllNTI0MjBhZjM0ZDVjMTM3MzJhYWZkOTI3ZWFjYzMzMzgwMjJjY2IzYzUtNzUwMjUtMjAyMTEwMDExMjI1MTUvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/1-s3ADhcJw7gNbc8PnpMj6pwRWKbAPDEoxRcG1l2rpe4/edit?usp=sharing
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2. Bigarren gaiaren kontrola 

 

MATEMATIKA       DBH 1         2. kontrola/1. ebal. 

 
Izen-abizenak ……………………………. Data: 20…(e)ko ………aren …a 

 

1. a) Zer da berreketa bat?  

 

 

b) Kalkulatu kalkulagailuaren laguntzarekin:  

 

126 = 88 = 

 

2. Idatzi berreketa moduan, eta esan zein diren berrekizuna eta berretzailea. 

 

 BERREKETA BERREKIZUNA BERRETZAILEA 

Hiru ber bost    

Bost ber hiru    

Sei karratura jasoa    

Zazpi ber lau    

 

3. Kalkulatu x-ren balioak berdintza hauetan:  

 

3x = 81 7x = 1 

 

x6 = 64 4x = 64 

 

4.   

a) Egin zenbaki honen deskonposizio polinomikoa: 

 

3 234 567 = 

 

b) Adierazi zenbaki hau zifra guztiekin: 

3·105 + 9·104 + 5· 102 + 7·10 = 

 

5. Idatzi kantitate hauek modu laburtuan, idazkera zientifikoan, edo 10 

berrekizuna duten berreketekin: 

 

 Munduko biztanleen gutxi gorabeherako kopurua: 7 500 000 000 =                                                    

 Pertsona gazte baten burmuinak dituen neuronen kopurua:  

100 000 000 000 = 
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6. Idatzi berreketa bakar batez eragiketa hauek:  

 

     a)  10  10  10  10  10  10  =                                        e)  (3 · 5)2  = 

     b)  11  11  11 =                                                              f)  (12 : 3)3 = 

     c)  (43)2 =  g)  (7  5)2 = 

     d)  x5 · x2 =  h)  85 : 82  = 

7. Idatzi berreketa bakar batez eragiketa hauek:  

a) 33 · 34     =                                                  f) 32·72 = 

b) 53 · 55 . 5 =                                                  g) 403 : 83 = 

c) 79 : 74     =                                                  h) (24)3 = 

d) 128 : 124 =                                                 i) (73)0 = 

e) 316 : (33 . 37 ) =                                           j) (155 : 55) : 33 = 

 

8. Nerearen institutuan, DBHko 1. mailako 5 gela daude, eta haietako 

bakoitzean, bost eserlekuko bost ilara. Zenbat ikasle sar daitezke, gehienez, 

ikasgela horietan guztietan batera? (Adierazi berreketa gisa, eta kalkulatu emaitza.) 

 
 

9. Peruk, Amaiak, Andonik eta Erlantzek pelikula bat ikusi dute. Bakoitzak lau 

laguni kontatu die argumentua, eta haietako bakoitzak, beste lau laguni. Zenbat 

lagunek dakite filmaren argumentua? (Adierazi erantzuna berreketekin.) 

 
  

 

ERAGIKETAK___________________________________________________________________ 
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3.GAIA: ZATIGARRITASUNA 

 
3.1 JARDUERA: ZATIGARRITASUN-ERLAZIOA 

 

 Sortu ditzagun taldeak.  

Bideo hau ikusi ondoren (“Zatigarritasuna”), erantzun galdera honi:  

 

 Kide-kopuru bereko zenbat talde sortu ditzakegu gure gelako ikasleen 

kopuruarekin?  

 

 Egin zatigarritasun-erlazioari buruzko ariketa hauek: 

a) Irakurri eta idatzi: 

Bi zenbakiren artean zatigarritasun-erlazioa dago baldin eta bien arteko 

zatiketaren soluzioa zehatza bada. 

 

b) Egin zatiketa hauek: 

20 : 4 = 14 : 8 = 

 

c) Irakurri eta idatzi:                                                                                      

Aurreko ataleko lehenengo zatiketa zehatza da, eta, beraz, honela esango 

dugu: 

 “20 zenbakia 4ren multiploa da”. 

 “4 zenbakia 20ren zatitzailea da”. 

Beraz, zatigarritasun-erlazioa dagoenean: zenbaki handia 

multiploa da; eta zenbaki txikia, zatitzailea. 

 

 Aurrekoa praktikatzeko, sartu anayadigital webgunean eta egin ariketak hauek: 

Zatigarritasuna. Zatigarritasun-erlazioa.  

 

 

 

 

 

 Ebatzi zatiketa hauek kasu bakoitzean zatigarritasun-erlazioa ote dagoen 

jakiteko: 

 

a) 224 ÷ 16 b) 420 ÷ 35 c) 613 ÷ 13 

d) 513 ÷ 19 e) 688 ÷ 44 f) 2.070 ÷ 46 

 

 Egin ariketa interaktibo hauek zatigarritasuna praktikatzeko. 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzFkNGViMmMwMjdmNjBkMzliYzJhZDk1YzcyM2RkOGQwNTcxMTU1M2ZmMGNhZmRiYjI0ODM1NGUzMTBkNDBiNDMtNzUwMjUtMjAyMTEwMDcxNzA4MjAvaW5kZXguaHRtbA==
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2UzOTFkN2JmOWQ3ODE1N2YxNWFhODFkODY2OTA4YWNkOWI4YTZkYWQxNzkzZGUwYjI0ZTgwNmU1OWFhNWY3NTgtNzUwMjUtMjAyMTEwMDcxMTIzNTQvaW5kZXguaHRtbA==
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatigarritasuna.html
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3.2 JARDUERA: MULTIPLOAK eta ZATITZAILEAK 

 

3.2.1 Multiploak 

  

 Irakurri zenbaki baten multiploei buruzko informazio hauek, eta azaldu zeure 

kideari. 

 Zenbaki bat beste baten multiploa da baldin eta haien arteko zatidura 

zehatza bada.  

 Zenbaki baten multiploak nola kalkulatu: zenbaki hori zenbaki arruntekin 

biderkatzen da, eta emaitzak zenbakiaren multiploak dira. 

 Zenbaki baten multiploen kopurua infinitua da. 

 

 Kalkulatu zenbaki hauen lehenengo bost multiploak: 

Zenbakia Lehenengo bost multiploak 

2  

3  

7  

12  

 

 Lagundu kameleoiari multiploak aurkitzen. 

 

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatigarritasuna.html
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 Egin ariketatxo hauek: 

a) Kalkulatu 9 zenbakiaren bost multiplo.  

 

b) Bilatu 300 eta 350 zenbakien artean dauden 26ren multiploak. 

 

c) Bilatu 151 eta 200 zenbakien artean dauden 15en multiploak. 

 

3.2.2 Zatitzaileak 

 

 Irakurri zenbaki baten zatitzaileei buruzko informazio hauek, eta azaldu zure 

kideari. 

 Zenbaki bat beste baten zatitzailea da baldin eta zenbaki hori 

beste zenbakian kopuru zehatz batean sartzen bada. (Adibidez: 4 
zenbakia 20ren zatitzailea da, 20 zenbakian doi-doi bost aldiz sartzen delako.) 

 Zenbaki baten zatitzaileetako bat beti da zenbaki bera. 

 1 zenbakia edozein zenbakiren zatitzailea da. 

 Zenbaki baten zatitzaileen kopurua mugatua da. 

 

 Kalkulatu buruz zenbaki hauen zatitzaile guztiak: 

 

8 → 12 → 

15 → 17 → 

 

 Sartu esteka honetan ariketa interaktiboak egiteko: 

 

 
 

3.2.3 Zenbaki baten zatitzaile guztiak kalkulatzeko metodoa  

Metodoa honetan datza: 

 Zenbakiaren zatiketa zehatzak idazten dira, ordenan: 

30                  

30                        

30                         

30                       

30 

:1 = 30 

:2 = 15 

:3 = 10 

:5 = 6 

:6 = 5 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatigarritasuna.html
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 Zatitzailea eta zatidura errepikatzen direnean amaitzen da 

prozesua; adierazitako zatitzaile eta zatidura horiexek dira 

zenbaki horren zatitzaile guztiak. 

 

 Beraz, 30ren zatitzaile guztiak hauek dira: 

1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30 

 

 Bilatu zenbaki hauen zatitzaile guztiak ikasi duzun metodoaren bitartez:  

 

60   
 
 
 

 
 

80    90  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Irakurri bikoteka esaldi hauek, eta egin gogoeta: 

 

 Zenbaki guztiek bi zatitzaile dituzte gutxienez. 

 Bi zatitzaile baino ez dituzten zenbakiei zenbaki lehen 

esaten zaie. 

 Bi zatitzaile baino gehiago dituzten zenbakiei, berriz, 

zenbaki konposatu esaten zaie. 

 1 zenbakia salbuespena da: zatitzaile bat baino ez du. 

 

3.2.4  Zatigarritasun-irizpideak 

 

Zatigarritasun-irizpideak erregela praktikoak dira, zenbaki bat 2, 3, 5, edo 

bestelako zenbaki erraz batekin zatigarria den jakiteko erabiltzen direnak. 

 

Zatigarria Erregela Adibideak 

2 zenbakiaz 
Azken digitua bikoitia da  

(0, 2, 4, 6, 8). 
128 bai 

129 ez 

3 zenbakiaz Zifren batura 3ren multiploa da. 

381 bai 

 3 + 8 + 1 = 12 

 12 ÷ 3 = 4 

217 ez 

 2 + 1 + 7 = 10 

 10 ÷ 3 = ez da zehatza 
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5 zenbakiaz Azken digitua 0 edo 5 da. 
175 bai 

809 ez 

7 zenbakiaz 

Azken zifra bikoiztu, eta kenketa egiten da 

azken zifra kenduta geratzen den 

zenbakiarekin eta azken zifra bikoiztearen 

emaitzarekin. Kendura 0 edo 7ren 

multiploa bada, zatigarria da. 

672 bai 

 2ren bikoitza 4 da 

 67 – 4 = 63 

 63 ÷ 7 = 9 

905 ez 

 5en bikoitza 10 da 

 90 – 10 = 80 

 80 ÷ 7 = ez da zehatza 

11 

zenbakiaz 

Leku bakoitietan dauden zifren baturaren 

eta leku bikoitietan dauden zifren 

baturaren arteko kenketa egiten da, eta 

emaitza 0 edo 11ren multiploa bada, 

zatigarria da. 

1.364 bai 

 (3 + 4) – (1 + 6) = 0 

3.729 bai 

 (7 + 9) – (3 + 2) = 11 

25.576 ez 

 (2 + 5 + 6) – (5 + 7) = 1 

 
Horiexek dira oso ondo jakin behar dituzun zatigarritasun-irizpideak; batez ere, 

2, 3 eta 5 zenbakienak.  

 

 Esan zenbaki hauetatik zein diren 2ren multiploak, zein 3ren multiploak eta zein 

5en multiploak. 

 

 Egin zenbaki hauei buruzko ariketa hauek: 

117 125 132 225 255 345 348 370 417 540 
 

- Biribildu gorriz 2ren multiploak. 

- Biribildu urdinez 3ren multiploak. 

- Biribildu berdez 5en multiploak. 

- Egiaztatu 2ren eta 3ren multiploak badira 6 zenbakiarenak ere badirela. 

 

 Jarri letra bakoitzaren lekuan zifra bat, geratzen den zenbakia 3 zenbakiaz 

zatigarria izateko (aukera bat baino gehiago egon daiteke).     

A 5 1 2 B 8 3 1 C 5 2 D 1 E 8 

0 5 1     
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3.3 JARDUERA: ZENBAKI LEHENAK eta KONPOSATUAK 

 

 Ikusi bideo hau gaia ondo ulertzeko.  

 

 Ondoren, sartu webgune honetan. 

 
 

 Sartu webgune honetan, eta aurkitu zenbaki lehenak: 

 

 
 

3.3.1 Zenbaki lehenak bilatzeko metodoa  

Orain arte ez da formularik aurkitu 

zenbaki lehen guztiak aurkitzeko. Gaur 

egun, matematikari greziar batek 

asmatutako metodoa erabiltzen jarraitzen 

dugu: Eratostenes-en bahea. Baina, zertan 

datza metodo hori? 

 Ikusi bideo hau, eta ulertu: “Eratostenesen bahea”. 

 

 Hona hemen beste modu bat Eratostenesen bahea ikusteko: 

  

 

https://youtu.be/OgWJnLRNJMI
https://www.thatquiz.org/eu-r/?-j8-l1-mpnv600-p0
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatigarritasuna.html
https://youtu.be/0AWrm3WMuYY
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Sieve_of_Eratosthenes_animation.gif
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 Sartu Anayadigital webgunean, eta markatu lehenengo zenbaki lehenak.  

Zatigarritasuna. Zenbaki lehenak. 

 

 

 Irakurri arretaz, aurkitu ume bakoitza pentsatzen ari den zenbakia, eta osatu taula. 

 Xabier: “7ren multiploa da, eta ez dago laukizuzenean” 

 Begoña: “2ren eta 3ren multiploa da, eta zirkuluan dago” 

 Alex: “Ez da konposatua, eta karratuan dago” 

 Leyla: “Hiru zatitzaile ditu, eta ez dago karratuan” 

 Naia: “Zenbaki lehena da, eta ez dago zirkuluan” 

Taula: 

Xabier Begoña Alex Leyla Naia 

      

 

 

 

 

 

 Egin ariketa hauek: 

 

 

 

 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzFlMGE2NTM0NzcyZTgxODlkYWE5YTY3MGYzY2ZmODQ2NTBjMDljMDYzNWQ4ZGY3OWUzZDRlY2FiMTMzZjVlMmEtNzUwMjUtMjAyMTEwMDUxMTMxMTQvaW5kZXguaHRtbA==
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3.4 JARDUERA: ZENBAKIEN FAKTORIZAZIOA 

 

3.4.1 Nola deskonposatu zenbakiak biderkagai lehenetan? 

Lehenak ez diren zenbakiak hainbat biderkagaitan (faktoreetan) deskonposa 

daitezke; biderkagai horiek, era berean, beste biderkagai batzuetan deskonposa 

daitezke, biderkagai guztiak lehenak izatea lortu arte. Horri faktorizazio esaten 

zaio. 

Zenbaki guztiak faktoreetan deskonposa daitezke eta produktu gisa adierazi. Baina 

zenbaki lehenak modu bakarrean deskonposa daitezke: 

a = a · 1 

Faktorizatzeko bi modu daude: 

 Buruz 

Adibidea: 36 = 4 · 9 = 2 · 2 · 3 · 3 = 22 · 32 

 

 Honako metodo hau erabiliz 

Zenbakiak biderkagai lehenetan deskonposatzeko (faktorizazioa), biderkagai 

lehenekin zatitu behar ditugu: lehenik, 2rekin, ahal beste aldiz; gero, 3rekin; 

ondoren, 5ekin… eta horrela zatiduran 1 lortu arte. 

198 2 

99 3 

33 3 

11 11 

1  

198 = 2·3·3·11 = 2·32·11  

 

 Faktorizatu buruz: 

24 = 4 · 6 =  

72 =  

80 = 

100 = 

 

 Faktorizatu beste metodoa erabiliz: 

 
 

 Sartu webgune honetan, eta egin ariketa interaktiboak. 

https://www.intermatia.com/ejercicios/NE001/
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 Egin ariketa interaktibo hau:  

 
 

 Deskonposatu biderkagai lehenetan: 

a) 45 b) 60 c) 76 d) 81 e) 88 

 Idatzi biderkagai lehenen arteko biderketa moduan: 

 

 

 

 

 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu ariketa hauekin: Zatigarritasuna. Faktore 

lehenak dituen zenbakia deskonposatu. 
 

 

 Bingo-jolasa  

Azalpena: Zuetako bakoitzak kartoi bat izango du, hainbat zenbakirekin. Kalkulu-orri baten 

bidez, zenbaki lehenak agertuko dira, ausaz. Agertuko diren zenbakiekin kartoiko zenbaki bat 

osa badezakezu, ezabatu egingo duzu. Kartoiko zenbaki guztiak ezabatzen dituenak, 

“BINGO!” oihukatu, eta irabaziko du jolasa.  

  

Kalkulu-orria 

a) 170 b) 350 c) 580 

d) 888 e) 1.024 f) 1.296 

1.%09http:/www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatigarritasuna2.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzM3ZjNlYTdmY2E4MjlhZWYxZGNjZjk0ZjE3OTIzZWIyYTI2NDJkMGIyOTUxZjJlYTQyYjI0ZjQ5ZGI2OGNiMGMtNzUwMjUtMjAyMTEwMDgxNTQxNTUvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FYD-YGW5utQDlF_mZ14a9suexWHvfY5zr5E0vGrfFGc/edit?usp=sharing
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3.5 JARDUERA: BI ZENBAKIREN MULTIPLO KOMUNETAKO 

TXIKIENA (m.k.t.) 

3.5.1  Multiplo komunetako txikiena. Kontzeptua  

Buruketa batzuk egiteko, zenbakien multiplo komunak erabili behar dira. 

Ikus dezagun adibide bat: 

“Iker lau egunik behin joaten da kiroldegiko igerilekura, eta Eider, ordu 

berean, 6 egunean behin gimnasiora. Zenbat egunik behin egingo dute topo 

Ikerrek eta Eiderrek kiroldegian?” 

 

Ikusten denez, 12. egunean egingo dute topo, eta berriz handik 12 egunera; beraz, 

12 egunik behin egingo dute topo. 

 Zer dira bi zerrendetako kolorezko zenbakiak?  

4 eta 6 zenbakien multiploak dira, hurrenez hurren. 

 Nola deitzen diegu bi zerrendetan errepikatzen diren zenbakiei? 

Multiplo komunak. 

 Zein da bi zerrendetako multiplo komunetako txikiena? 

12 zenbakia da. 

 

Bi zenbakiren multiplo komunetako txikiena (m.k.t.) errepikatzen diren multiploen 

artean txikiena da. 

 

 

3.5.2 Multiplo komunetako txikiena kalkulatzeko metodoak 

 

Lehenengo eta behin, ikusi eta entzun bideo hau.  

 

a) m.k.t. kalkulatzeko 1. metodoa: “Eskukoa” 

 

 Irakurri arretaz, eta gero praktikatu. 

 

https://youtu.be/JCNPfIdOSAM
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 Kalkulatu m.k.t. eskuko metodoaz. 

 

 

 Egin ariketa interaktibo hau gehiago praktikatzeko. 

 

 Hona hemen beste ariketa interaktibo bat gehiago sakontzeko. 

 

https://www.thatquiz.org/eu-r/?-j4-l1-mpnv600-p0
https://www.intermatia.com/ejercicios/NE003/
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b) m.k.t. kalkulatzeko 2. metodoa: “Optimoa” 

Metodo optimoa erabiltzeko, urrats hauek egiten dira: 

  

1. Zenbakiak biderkagai lehenetan deskonposatu. 

2. Biderkagai hauek aukeratu: komunen artean 

handienak eta ez-komun guztiak. 

3. Aukeratutako biderkagaiak biderkatu. 

 

 Adibidea: kalkulatu m.k.t. (30,40) 

1. Deskonposatu zenbakiak. 

                  

30 = 2 · 3 · 5          40 = 23 · 5 

2. Biderkagaiak aukeratu: komunen artean handienak eta ez-komunak.     

                                        23 · 3 · 5 

3. Biderkagai horiek biderkatu. 

                                         23 ·3 · 5 = 120 

m.k.t. (30,40) = 120 

 

 Kalkulatu zenbaki hauen m.k.t.-ak metodo optimoaren bidez: 

 

 

3.6 JARDUERA: BI ZENBAKIREN ZATITZAILE KOMUNETAKO 

HANDIENA (z.k.h.) 

3.6.1 Irakurri arretaz eta interpretatu. 

Buruketa batzuk egiteko, zenbakien zatitzaile komunak erabili behar dira. Ikus 

dezagun adibide bat: 

“Animalien babeserako elkarte batek 8 arrano eta 12 sai (putre) bildu ditu, eta 

haiek garraiatzeko kaiola berdinak erabiliko ditu, mota bietako animaliak 
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nahastu gabe eta kaiola bakoitzean ahalik eta animalia gehien sartuta. Zenbat 

animalia joango dira kaiola bakoitzean?” 

Aurrekoaren emaitza aurkitzeko, taldeak egin behar dira hegaztiekin, kopuru 

bereko taldeak izanik. Beraz, guztizko kopuruen (8 eta 12) zatitzaileak behar 

ditugu: 

 8ren zatitzaileak: 1, 2, 4, 8 

 12ren zatitzaileak: 1, 2, 3, 4, 6, 12 

 

Zatitzaile komunak hauek dira: 1, 2 eta 4. Beraz, z.k.h. (8,12)= 4 

             Launaka jarriko ditugu: 2 kaiola arranoentzat eta 3 kaiola saientzat. 

Bi zenbakiren zatitzaile komunetako handiena (z.k.h.) errepikatzen diren 

zatitzaileen artean handiena da. 

 

3.6.2 Zatitzaile komunetako handiena kalkulatzeko metodoak 

a) z.k.h. kalkulatzeko 1. metodoa: “Eskukoa” 

 

 Bideo honetan ondo azalduta dago aurrekoa. Ikusi. 

 Irakurri arretaz, eta gero praktikatu. 

 

Bi zenbakiren zatitzaile komunetako handiena lortzeko: 

 Zenbaki bakoitzaren zatitzaileak idatzi. 

 Zatitzaile komunak aukeratu. 

 Handiena z.k.h. da. 

 

 

 

 Kalkulatu zenbaki hauen z.k.h.-ak eskuko metodoaren bidez: 

             

https://youtu.be/pOiX1Jrj67E
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 Egin ariketa interaktibo hau gehiago praktikatzeko. 

 
 

 Egin beste ariketa interaktibo hau gehiago sakontzeko. 

 

b) z.k.h. kalkulatzeko 2. metodoa: “Optimoa” 

 Irakurri eta gero praktikatu. 

 

Metodo optimoa erabiltzeko, urrats hauek egiten dira: 

 

1. Zenbakiak biderkagai lehenetan deskonposatu. 

2. Biderkagai hauek aukeratu: komunen artean 

txikienak bakarrik.                         

3. Aukeratutako biderkagaiak biderkatu. 

 

https://www.thatquiz.org/eu-r/math/factors/
https://www.intermatia.com/ejercicios/NE003/
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 Egin ariketa interaktibo hau gaia praktikatzeko. 

 

 
 

  Kalkulatu z.k.h. metodo optimoaren bidez: 

1. Osatu eta kalkulatu. 

 
2. Kalkulatu: 

  

 

 

 

3.7 JARDUERA: m.k.t. eta z.k.h. PRAKTIKATZEKO ARIKETAK ETA 

BURUKETAK. 

3.7.1 Ariketak 

 Irakurri eta egin buruketa interaktibo hau: 

  

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatigarritasuna2.html
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 Egin ariketa interaktiboa, eta paperean sortzen den puzzlea ere bai.  

  

 

 

 

 

 

 

 

   

3.7.2 Buruketak 

Buruketa hauek egiteko, “Stick-it Together” dinamika erabiliko dugu. 

Honetan datza dinamika: 

 Ikasleak lauko taldetan banatzen dira, eta, talde bakoitzak lau 

problema aukeratuko ditu ebazteko. 

 Lehenik eta behin, taldekide bakoitzak problema bat ebatziko du, eta 

txantiloian itsatsiko du.  

 Txandaka azalduko dute zer egin duen bakoitzak, eta eztabaida 

sortuko da guztiak ados egon arte. 

 Eztabaidatu ondoren, taldeak problemaren ebazpena idatziko du. 

Txantiloia 

Izena 

Stick-it Together 

Izena 

Buruketa 

Zein da helburua? 

Adostutako emaitza 

Zer kalkulu egin behar 

dira? 

Izena Izena 

 

1. Aste honetan, Euskaraldia hasi da, eta “emakumeen aurkako indarkeriaren 

eguna” ospatuko da. Horretarako, antolatzaileek txapak ekarri dituzte 

ikastetxera: 225 Euskaraldiarenak eta 180 emakumeen egunarenak. 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10527221-mkt_eta_zkh_praktikatzeko.html
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Kutxatan sartu nahi dituzte, ahalik eta kopuru handienetan, baina nahastu 

gabe. Zenbateko kutxak aukeratuko dituzte? 

 

 

 

 

2. 60 umeko talde bat mendira joan da egurrezko txabola batzuetan kanpaldia 

egitera, 36 gurasorekin. Lo egiteko, txabola guztietan pertsona kopuru bera 

sartzea erabaki dute. Gainera, zenbat eta txabola gutxiago hartu, orduan eta 

merkeago. Beste alde batetik, gurasoek ez dute lo egin nahi umeekin, ezta 

umeek gurasoekin ere. Zenbatek egingo dute lo txabola bakoitzean? 

 

3. Hiru lagun atletismo-pista zirkular batean ari dira entrenatzen. Lehenak, 20 

segundo behar ditu itzuli osoa egiteko; bigarrenak, 24 segundo; eta 

hirugarrenak, 36 segundo. Hirurak batera irten badira, noiz bilduko dira 

lehen aldiz puntu berean? 

 

4. Gure amamak postal-bilduma bat du: Europako 40 postal, Asiako 56, eta 

Amerikako 120. Kontinenteak nahastu gabe, kopuru bereko zenbat sorta 

egin ditzake (ahalik eta handienak)?  
 

5. Etxean, egunero ateratzen dugu zarama organikoa (edukiontzi marroira); 

latak, plastikoak eta beste, 7 egunean behin (horira); papera, 15 egunean 

behin (urdinera); beira, 20 egunean behin (berdera); eta pilak, 60 egunean 

behin. Noiz tokatuko zaigu zarama guztiak batera botatzea? 

 

6. Ikastetxe bateko jantokian, arroza ipintzen dute 18 egunean behin; 12 

egunean behin, saltxitxak; eta 20 egunean behin, izozkia. Zenbatean behin 

egongo dira hirurak batera?  

 

7. Arotz batek bi egur-zati ditu, 180 cm eta 240 cm luze hurrenez hurren. Zati 

berdinetan ebaki nahi ditu bi egurrak, ahalik eta zati luzeenetan. Zer 

luzerako zatiak egin beharko ditu? 

 

8. Marko berria diseinatzen ari gara, 40 cm zabal eta 24 cm altu. Bertan, 

eguzki txiki batzuk sartu nahi ditugu, haien arteko distantziak berdinak 

izanik. Distantzia hori ahalik eta handiena izatea nahi dugu. 
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a) Aipatu tarte posible guztiak: 

 Zabaleran, tarte posibleak: 1 cm, 2 cm, 4cm… 

 Altueran, tarte posibleak: 1 cm, 2 cm, 3 cm… 

b) Zein dira, tarte posibleen artean, zabaleran eta altueran berdinak? 

c) Eta balizko tarte horien artean, zein da tarterik handiena? 

d) Zer daukate komunean tarte-aukera guztiek, bai zabaleran, bai altueran? 

e) Problema honetan, zer eragiketa egin dituzu? 

9. Bizi-bizi izeneko dendan bizikletak alokatzen dituzte. Dendakoek 2 egunez 

behin puzten dituzte gurpilak; frenoak, berriz, 3 egunez behin berrikusi.  

 

Lanak antolatzen lagunduko diezu: 

 Gurpilak puzten (eguna)  

2 4            

 

 Frenoak berrikusten (eguna) 

3 6            

a) Zein egunetan egokituko da bi lanak batera egitea? 

b) Egun horien artean, zein da zenbaki txikiena? 

c) Lehenengo eta bigarren tauletan, hurrenez hurren, zer kalkulatu 

dugu? 

 

3.7.3  Jolas egin dezagun!! Gaia berrikusteko, KAHOOT honekin jolastuko gara. 

 

 

 

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=4913d07d-7178-4fb6-a38d-cf9105ef3b36
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3.8 EBALUAZIOA 

8.1 Autoebaluazioa 

 

a. Sartu anayadigital webgunean eta egin: Zatigarritasuna. Autoebaluazioa. 

 

b. Erantzun galdetegi honi. 

 

8.2 Hirugarren gaiaren kontrola 

MATEMATIKA            DBH 1         3. kontrola/1. ebal. 

 
Izen-abizenak: ……………………………….  Data: 20…(e)ko ………aren …a 

 

GAIA: ZATIGARRITASUNA 

1. Bete bi eginkizun hauek: 

 

a) Azaldu zenbaki lehenaren kontzeptua. 

 

b) Aurkitu 60 zenbakiaren zatitzaile guztiak. 

 

 

2. Idatzi esaldi bakoitzean “Egia” edo “Gezurra”:  

 Azken zifra 5 daukaten zenbaki guztiak 5en multiploak dira. 

 Azken zifra 3 daukaten zenbaki guztiak 3ren multiploak dira. 

 Azken zifra 2 daukaten zenbaki guztiak 2ren multiploak dira. 

 Zenbaki bat 9rekin zatigarria bada, 3rekin ere zatigarria da. 

 Zenbaki bat 2rekin zatigarria bada, 4rekin ere zatigarria da. 

 Zifren batura 12 duten zenbaki guztiak 3ren multiploak dira. 

3. Markatu biribil batekin zerrenda honetako zenbaki lehenak:  

81 – 100 – 19 – 105 – 53 – 209 – 141 – 43 – 91 – 49 

4. Aurkitu A zifraren balio posible guztiak zenbaki hauek aldi berean 2ren eta 3ren 

multiploak izateko. 

 2A   → 

 25A   →  

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2I5Njc0MDRiMjIxMjc1YTYyYWNhNzZjZmNmYjFkZWU3NzllYjhlMDAyODU2Y2FhZjRhNDM3YTNkZDkyMzYxNDMtNzUwMjUtMjAyMTEwMTkwOTA5MzAvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/1lWj4a5tXk5kbnVAu4o_-2df2BUFujXq0JRBQGI-1UHw/edit
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5. Deskonposatu faktore lehenetan: 

 

340 175 580 888 

 

 

 

 

340 = 175 = 580 = 888 = 

 

6. Kalkulatu bi zenbaki hauen m.k.t. eta z.k.h.: 495 eta 220. 

 

 

7. Ikastetxe bateko lehenengo mailako 280 neska eta 350 mutil txango batera joango 

dira, lau egunerako. Neskek ez dute nahi mutilekin gela berean lo egin, ezta mutilek 

neskekin ere. Zenbat gela beharko dituzte ikasleek, ahalik eta talde handienetan 

egoteko, taldeok kopuru berekoak izanik? 

 

 

8. Gabonetako zuhaitz batean, bonbilla gorriak, berdeak eta horiak daude. Gorriak 15 

segundorik behin pizten dira; berdeak, 18 segundorik behin; eta horiak, 10 segundorik 

behin. Zenbatean behin piztuko dira aldi berean hiru motetako bonbillak? 
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4. GAIA: ZENBAKI OSOAK 

 
4.1. JARDUERA: ZENBAKI POSITIBOAK ETA NEGATIBOAK 

 

4.1.1 Zenbaki negatiboen beharra 

Orain arte, zenbaki arruntak landu ditugu –hau da, positiboak (1, 2, 3…)–, baina 

zenbaki horiek ez dute balio zenbait egoera adierazteko.  

Ikusi bideo hau, jarri bikoteka, eta aurkitu bost egoera, gutxienez, non zenbaki 

negatiboak beharrezkoak diren.  

 

4.1.2 Zenbaki positiboek eta negatiboek bi erabilera dituzte.  

 

a) Lehenengo erabilera: kantitateak edota posizio finkoak adieraztea. 

 

 Sartu educaplay webgunean, eta erlazionatu. 

 
 

 Praktikatu gehiago ariketa interaktibo hau eginez. 

 

b) Bigarren erabilera: kantitate edo posizioen aldaketak adieraztea. 

 

 Sartu educaplay webgunean, eta eraiki mosaikoa. 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzQ5ZDA1YmUzMGE5NzE0ZWM2ZTcwNDFhNzUyZmRjZjE2MjdkMmNmMGM4MjkwNDRkY2FjNDQyM2U5ZDNkZjA1OTItNzUwMjUtMjAyMTEwMjExMDE4NDMvaW5kZXguaHRtbA==
https://es.educaplay.com/juego/10601429-osoen_kantitateak_posizioak.html
https://clic.xtec.cat/projects/osoak/jclic.js/index.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10604340-zenbaki_osoen_aldaketak.html
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 Egin ariketa interaktibo hau posizioen aldaketetan sakontzeko. 

Igogailuan 

 
 

 Simulazioak: Phet.colorado.edu 

 

 
 

 Egin fitxa interaktibo hau zenbaki positibo eta negatiboetan sakontzeko. 

 

 
 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak1.html
https://phet.colorado.edu/sims/html/number-line-integers/latest/number-line-integers_eu.html
https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Zenbaki_Osoak/Zenbaki_positiboak_eta_negatiboak_nz1671951nn


 

54 
 

4.2 JARDUERA: Zenbaki osoen multzoa (Z) 

 

4.2.1 Z multzoa 

Zenbaki arrunten multzoari zenbaki negatiboak gehitzen badizkiogu, beste 

multzo bat lortzen dugu: multzo horri zenbaki osoen multzoa esaten diogu, eta 

Z letrarekin izendatzen dugu. 

 

 Sailkatu zenbaki hauek haien aldamenean duzun grafikoan: 

 

 

4.2.2 Zenbaki osoak konparatzen eta ordenatzen 

a) Zenbaki osoak zuzenaren gainean adierazten dira, ordenan: 

 

Zenbaki positiboak 0 zenbakiaren eskuinean kokatzen dira, eta negatiboak, 

ezkerrean.  

 Egin ariketa interaktibo hau: zenbakien erregela. 

 

 
 

 Egin ariketa interaktibo hau: zenbakien zuzena. 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/oinarrizkoa/zenbakiak.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak1.html
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 Kokatu Historiako gertakizun hauek ardatz kronologikoan. 

 
 

 

 

c) Zenbakiak osoak konparatzeko ikurrak:  

< (“txikiago”)   > (“handiago”)   = (“berdin”) 

Zenbaki positibo guztiak 0 baino handiagoak dira; eta negatibo guztiak, 0 baino 

txikiagoak. 

Aurrekoa kontuan hartuz, egin ariketa hauek: 

 Osatu ‘<’ eta ‘>’ ikurrak erabiliz:  

 

 Sartu anayadigital webgunean: zenbaki osoak ordenatuta daude. 

  

 Ordenatu txikienetik handienera aurreko ariketan bezala: 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak1.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2Q5Y2Q2YzU5MTY1OTkwNDhkMDRjMGI5NGE0NjI5NWUxNmMxMzFkNDQzYTNjZTk1M2Y5NzgyYWExNmEwNTBmOGYtNzUwMjUtMjAyMTEwMTkxODIxMzMvaW5kZXguaHRtbA==
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 Egin fitxa interaktibo hau gaia berrikusteko. 

 

d) Zenbaki osoen balio absolutua eta aurkako balioa 

Zenbaki oso baten balio absolutua zerotik zenbaki horretaraino 

dagoen distantzia da, eta barra artean adierazten da. 

 

 
 

 Praktikatu: 

 

 
 

 Osatu: 

 
 

Zenbaki oso baten aurkakoa balio absolutu bera eta kontrako zeinua 

duen zenbaki osoa da. 

 

 Osatu: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Zenbaki_Osoak/Zenbaki_osoak_adieraztea_eta_ordenatzea_vx1682523xb
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak1.html
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a) (–7) zenbakiaren aurkakoa =  

b) (–3) zenbakiaren aurkakoa =  

c) (+9) zenbakiaren aurkakoa =  

d) (+6) zenbakiaren aurkakoa =  

 

 Jarraitu praktikatzen Intermatia webgunean sartuz. 

 

 Bete galdetegi hau eta bidali. 

 
 

4.3 JARDUERA: ZENBAKI OSOEN ARTEKO BATUKETAK ETA 

KENKETAK 

 

4.3.1 Zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak 

Zenbaki osoen arteko batuketak eta kenketak egitean, bi egoera gerta daitezke: 

 Bi zenbakiok zeinu bera izatea: 

5 + 3 = +8 
Bost euro izan ditut eta hiru gehiago eman dizkidate: 

8 euro ditut. 

–5 – 3 = –8 
Bost euro gastatu ditut eta gero beste hiru: 8 euro gutxiago 

ditut. 

 

 Bi zenbakiok zeinu desberdinak izatea: 

+5 – 3 = +2 Bost euro izan ditut eta hiru gastatu ditut: 2 euro ditut. 

–5 + 3 = –2 
Bost euro zor izan ditut baina hiru eman dizkidate: 2 euro 

zor ditut oraindik. 

 

Batuketak eta kenketak egiteko erregela praktikoa: 

 

https://www.intermatia.com/ejercicios/NE007/
https://docs.google.com/forms/d/1dcxKxTPpQm3SASFa4GghivWFWSWZukPPf9qfcABroEI/edit
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Zenbakiek zeinu bera badute: 

 Balio absolutuak batzen dira. 

 Zenbakiek duten zeinua jartzen da. 

 

Zenbakiek zeinu desberdinak badituzte: 

 Balio absolutuak kentzen dira. 

 Balio absolutu handiena duenaren zeinua jartzen da. 

 

 Egin ariketa interaktibo hau. 

 

  
 Trebatu GeoGebran sartuta. 

 

 Egin ariketa hauek: 

12 + 7 = 12 – 7 = –1 + 6 = 

–2 + 5 = 7 – 12 = –5 – 1 = 

–15 + 5 = 11 – 4 = 3 – 7 = 

6 – 7 = –18 + 8 = –12 – 10 = 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta egin ariketa interaktiboak. 

Zenbaki osoak. Zenbaki positiboak eta negatiboak batu eta kendu. 

 
 Bi zenbaki baino gehiagoren arteko batuketak eta kenketak bi modutan egin 

daitezke: 

 

1.modua: ezkerretik hasita 

batuketak banan-banan eginez 

2. modua: zeinu bereko zenbakien batura 

eginez eta lorturiko emaitzak batuz 

–6 + 8 – 10 + 13 = + 2 – 10 + 13 = 

–8 + 13 = +5 

–6 + 8 – 10 + 13 = –6 – 10 + 8 + 13 = –16 

+ 21 = +5 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak1.html
https://www.geogebra.org/m/wuaJu8Mv#material/YmQ3SJTj
file:///D:/MIREN%202020/A-IRALE%20%20R-400/UNITATE%20DIDAKTIKOAK%20IRALE%202021-22/4.%20gaia%20ZENBAKI%20OSOAK/ibrodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php
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9 – 2 – 3 = 12 – 4 – 6 = 

5 – 9 + 8 = –13 + 6 + 4 = 

–12 – 2 – 8 = –5 – 7 – 2 = 

9 – 2 – 3 + 4 = 4 – 5 – 7 + 11 = 

–6 + 17 – 10 + 8 = 8 + 7 – 4 + 12 = 

15 + 8 – 11 – 7 + 2 – 5 = –3 – 18 – 20 + 9 – 4 + 20 = 

 

 Osatu osoen piramidea, eta egiaztatu emaitza. 

 

 

 

 

 

 

 Bete karratu magikoak,eta egiaztatu emaitzak. 

 

Mugitu irristailuen puntuak 

zenbaki osoak aukeratzeko, 

errenkada, zutabe eta diagonal 

bakoitzeko zenbakien batura 

guztiak berdinak izan daitezen. 

 

 

 Praktikatu webgune honetan dauden ariketekin. 

 

 
 

4.3.2 Zenbaki osoen batuketak eta kenketak parentesiekin 

 

Zenbaki osoak, batzuetan, parentesien artean adierazteko beharra dugu. Horren 

arrazoia da zeinuak eta eragiketak banandu egin behar direla.  

(–8) + (–3) = –8 – 3 = –11 

(–8) – (–3) = –8 + 3 = –5 

 

Ikusten denez, bi zenbaki positibo edo negatiboen batura edo kendura egitea ez 

da gauza bera, eta nahastu egin gaitezke. 

 

Bete 

piramidearen 

lauki hutsak, 

jakinda 

zenbaki 

bakoitza 

azpian dituen 

bi zenbakien 

batura dela.  

http://www.educaplus.org/game/piramide-enteros
https://www.geogebra.org/m/wuaJu8Mv#material/JEevpZmC
https://www.thatquiz.org/eu-1/math/arithmetic/
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Parentesidun zenbaki osoen arteko eragiketak egiteko, aurrenik, parentesiak 

kendu behar dira. 

 

 Irakurri arretaz eta ariketak egin. 

 

 

Kendu parentesiak zenbaki hauetan: 

+ (–1) = 

 

– (+7) = 

 

+ (–11) = 

 

– (+16) = 

– (+4) = 

 

+ (–10) = 

 

– (–13) = 

 

+ (–9) = 

+ (+8) = 

 

– (–6) = 

 

+ (–15) = 

 

– (–7) = 

 

 

 

 Egin ariketak, eta egiaztatu emaitzak. 

 
 

 Praktikatu fitxa interaktibo honen bitartez. 

 

 
 

https://es.liveworksheets.com/tt1694629hq
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 Jarraitu praktikatzen ariketa interaktibo hauen bitartez. 

 

 
 

 Sartu GeoGebran, eta egin autobusaren ariketa.  

 

 
 

 Sartu Intermatian ariketa interaktibo gehiago egiteko. 

 
 

 Matesfácil webgunean ere material interaktibo gehiago duzu. Erdaraz dago, 

baina lagungarria da gai honetarako. 

 

 Praktikatu zenbaki osoen arteko kenketa GeoGebra programaren bidez. 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/eu/Matematika/Zenbaki_Osoak/Zenbaki_osoak-batuketak_ep1728035th
https://www.geogebra.org/m/wuaJu8Mv#material/GR7RFQKS
https://www.intermatia.com/ejercicios/NE004/
https://www.matesfacil.com/interactivos/enteros/resta-enteros/php1.php
https://www.geogebra.org/m/wuaJu8Mv#material/YzmKAtRE
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 Jarraitu kenketak praktikatzen ariketa interaktibo hauen bidez: 

 
 

3.3 Batuketak eta kenketak parentesien barruan 

 Ikusi bideo hau, eta praktikatu. 

 

 Egin ariketak hauek: 

 

1. Kendu parentesiak eta kalkulatu: 

 

2. Ebatzi bi metodoak erabiliz: 

 
 

 

4.4 JARDUERA: ZENBAKI OSOEN BIDERKETAK ETA ZATIKETAK 

https://youtu.be/dDKY_LAoQSI
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4.4.1 Zenbaki osoen biderketak eta zatiketak. Zeinuen araua 

Orain arte, batuketak eta kenketak egin ditugu zenbaki osoekin, eta, jarraitu aurretik, 

oso garrantzitsua da eskemako 1. zutabea oso argi izatea: 

 

 

BATUKETAK 

eta 

KENKETAK 

BIDERKETAK eta ZATIKETAK 

5 + 3 = +8 

–5 – 3 = –8 

+5 – 3 = +2 

 

–5 + 3 = –2 

 

Biderkatzeko edo zatitzeko, balio absolutuak biderkatu (edo zatitu) 

egiten dira, eta zeinuen erregela aplikatzen da. 

Zeinuen erregela: 

 

Bi zenbaki oso biderkatzean: 

 Bi biderkagaiek zeinu bera badute, azken 

emaitza positiboa da. 

 
 Bi biderkagaiek zeinu desberdinak badituzte, 

azken emaitza negatiboa da. 

 

 

 Ikusi bideo hau aurrekoa hobeto ulertzeko. 

 

 Bideoan ikasi duzunarekin, egin ariketa hauek eta hasi praktikatzen: 

 
 

 Sartu Intermatian,eta egin ariketa interaktiboak. 

 
 

 Sartu anayadigital webgunean, eta egin ariketa interaktiboak. 

Zenbaki osoak. Zenbaki osoak biderkatu eta zatitu. 

 

https://youtu.be/iV_qzS5rCwg
https://www.intermatia.com/ejercicios/NE006/
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzM5MDk5MjdkYmVjNGQ1OTA0MGE4MGVmNDhjZjRlMTljZGYxY2RhMzdiZmJkMTUzY2U4NmI0ZGFlYjI4ZjJhYjMtNzUwMjUtMjAyMTEwMjIwOTQyNDYvaW5kZXguaHRtbA==
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 Egin ariketa interaktibo hau eragiketa guztiak berrikusteko. 

 

  
 

4.4.2  Hiru zenbaki baino gehiagoren arteko biderketak eta zatiketak 

a) Kalkulatu: 

 
 

b) Egin eragiketa hauek: 

 
 

3.5 Eragiketa konbinatuak zenbaki osoekin 

 

Zenbaki osoekin eragiketa konbinatuak egiteko, arruntekin bezala jokatu 

behar dugu: 

 Lehenik, parentesi barrukoa ebatzi. 

 Gero, biderketak eta zatiketak. 

 Azkenik, batuketak eta kenketak. 

  

Aurrekoa argi baduzu, hasi praktikatzen. 

 Egin ariketa interaktibo hau. 

 

 

 Bete fitxa interaktibo hau. 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak1.html
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aritmetika/zenbaki_osoak/hp_kalkulua/index.htm
https://es.liveworksheets.com/hz10241pz
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 Sortu lauko taldeak, eta egin ariketa interaktibo hau. 

 

ARGIBIDEAK 

 Kontrol-koadroaren botoiak 

kronometroa 0an jartzeko 

aukera ematen digu. 

 Eragiketen emaitza sarrerako 

laukian sartu, eta ondoren, 

‘intro’ tekla sakatu. 

 Jokalariek lehiaketa bat antola 

dezakete, eta horrela, denbora 

jakin batean emaitza zuzen 

gehien eta emaitza oker 

gutxien dituena irabazlea 

izango da. 

 Abiadura aldatzeko gailu bat 

dagoenez, aldatu ditzakegu bai 

helikopteroaren abiadura, bai 

eta eragiketak “askatzeko” 

abiadura ere.  

 Buelta bakoitzean, 

kronometroak adierazten digu 

zenbat minutu igaro diren. 

 

 

 Berrikusi Zenbaki Osoen gaia web-orrialde honen bidez.  

 

 

4.5 JARDUERA: ZENBAKI OSOEN BERREKETAK ETA ERROAK 

 

4.5.1 Zenbaki positiboen berreketak 

Gogoratu: berreketak biderkagai berdineko biderketak dira. 

Berrekizuna positiboa bada, emaitza beti izango da positiboa: 

https://www.geogebra.org/m/wuaJu8Mv#material/Kvanf6Np
https://clic.xtec.cat/projects/osoak/jclic.js/index.html
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(+3)2 = (+3) · (+3) = +9 (+5)3 = (+5) · (+5) · (+5) = +125 

 

4.5.2  Zenbaki negatiboen berreketak 

Berrekizuna negatiboa bada, emaitza positiboa edo negatiboa izan daiteke, 

berretzaileen arabera. 

BERRETZAILE BIKOITIA 

Emaitza positiboa 

BERRETZAILE BAKOITIA 

Emaitza negatiboa 

  

 

 Aurrekoa hobeto ulertzeko, ikusi bideo hau. 

 

 Bideoa ikusi ondoren, sartu webgune honetan, eta egin ariketa interaktiboa. 

 

 

 
 

4.5.3 Zenbaki osoen erro karratuak 

 Zenbaki oso eta positibo baten erro karratuak bi erro edo emaitza ditu:   

√+25 = +5, baina baita √+25 = –5 ere. 

 Zenbaki oso eta negatibo batek ez du erro karraturik: 

√–25 = ez du emaitzarik. 

 

a) Egin ariketa hauek: 

https://youtu.be/0grU208rqq0
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/osoak.html
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b) Egin ariketa hauek zenbaki osoen arteko eragiketa laburtuak 

berrikusteko: 

 
 

c) Trebatu gehiago ariketa hauek eginez: 

 

d) Ebatzi erro karratu hauek: 

 
 

e) Egin ariketa interaktibo hau. 

 

 
 

f) Jolas egin dezagun! Gaia berrikusteko, KAHOOT honekin jolastuko 

gara. Ezetz irabazi! 

 

 
 

 

4.5.4 Ebatzi buruketa hauek zenbaki osoak lantzeko: 

https://www.thatquiz.org/eu-2/math/exponent/
https://create.kahoot.it/details/c7fee75b-32e8-45d1-852d-b06b9c437532
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1. Helikoptero bat 8.500 m-ko altueran ari da hegan, eta itsaspeko bat 

dago 350m-ra itsas mailatik behera. Zenbat metro daude bien artean? 

2. Izozkailuak –12 ºC-ko tenperatura markatzen zuen ordubete lehenago, eta ondoren, 5 

gradu igo da. Zer tenperatura markatzen du orain? 

3. Auto bateko termometroaren arabera, 16 ºC da barruko tenperatura, eta kanpokoa, 

berriz, –3 ºC. Zer alde dago auto barruko tenperaturaren eta kanpokoaren artean? 

4. Hiri batean, goizeko seietan, termometroak –10 ºC adierazten zuen, eta hamabietan, 

4 ºC. Zenbatekoa da tenperatura-aldakuntza, gradutan? 

5. Sarak hirugarren sotoan utzi du bizikleta, eta bosgarren solairura igo da. Zenbat 

solairu igo ditu Sarak? 

6. Marenek eraikin bateko 15. solairuan egiten du lan, eta motorra 19 solairu beherago 

utzi du. Zenbatgarren solairuan utzi du motorra? 

7. Ametsa 3. solairuan bizi da. Igogailuan sartu, eta lau solairu jaitsi ditu. Ondoren, sei 

solairu igo ditu, lagun bat bisitatzeko. Zenbatgarren solairuan bizi da laguna? 

8. Tales Miletokoa, K.a. 624. urtean jaio, eta 78 urte bizi izan zen. 

Zein urtetan hil zen? 

   

9. Euklides greziar geometrialari ospetsua, 60 urte bizi, eta K.a. 265. urtean hil zen. 

Zein urtetan jaio zen? 

10. Egun batean, hiri bateko tenperaturarik altuena 9 ºC izan zen, eta –4 ºC baxuena. 

a) Zer tenperatura-aldakuntza egon da? 
b) Izan zitekeen tenperatura 5 ºC eguneko uneren batean? Zergatik? 
c) Eta –7 ºC? Zergatik? 

11. Laborategi batean, aztertzen ari dira zer erresistentzia duen mikroorganismo batek 

tenperatura-aldakuntzarekiko. Lagin bat zero azpiko 3 ºC-an izan dute. Gero, 

tenperatura 40 ºC igo dute; ondoren, 50 ºC jaitsi; eta azkenik, 12 ºC igo. Zer tenperatura 

du orain laginak? 
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12. Lorea eta Omar beren aurrezkien bankuko mugimenduak aztertzen ari dira. Hau 

ikusten dute ordenagailuko pantailan: 

Data Kontzeptua Zenbatekoa Saldoa 

2021/01/01 Argiaren ordainketa –120 € 200 € 
2021/01/02 Lorearen nomina 1.500 € 

 
2021/01/03 Gasaren ordainketa 

 
1.400 € 

2021/01/04 Hipoteka –1.470 € 
 

2021/01/04 Omarren nomina 
 

1.130  
 

a) Zenbateko saldoa zegoen argia ordaindu aurretik? 

b) Eta Lorearen nomina sartu ondoren? 

c) Zenbatekoa izan da gasaren ordainagiria? 

d) Eta saldoa, hipoteka ordaindu ondoren? 

e) Zenbatekoa da Omarren nomina? 

13. Enpresa batek 12.000 € galdu zituen lehen urtean; bigarren urtean, lehen urtekoaren 

bikoitza; eta hirugarren urtean, aurreko bi urteetan galdutakoaren hirukoitza irabazi 

zuen. Laugarren urtean, 10.000 € irabazi zuen; eta bosgarrenean, aurreko urteetako 

galera guztien erdia galdu zuen. Zein da enpresaren azken saldoa? 

 

 

4. 6. JARDUERA: EBALUAZIOA 

4.6.1 Autoebaluazioa 

 

a) Sartu anayadigital webgunean, eta egin: Zenbaki osoak. 

Autoebaluazioa. 

 

b) Erantzun galdetegi honi: 

 

 

 

  

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzdkYTJmODBkMjQ1MzUyYzJhYjEyNjE0MjFkNzhmNDA3ZTM1ZTIwM2VmN2M0ZGFkYmNkMjk0NDQ5MDAzNmQ4N2ItNzUwMjUtMjAyMTEwMjYwOTE3MzgvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgN6At_U9R6g_Ul3IDQ4bRUKYuzCmFELEmEBBs6hov8yVycg/viewform?usp=sf_link
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4.6.2 Laugarren gaiaren kontrola 

 

MATEMATIKA       DBH 1          4. kontrola/1. ebaluazioa 

 
Izen-abizenak: ………………………………. Data: 20…(e)ko ………aren …a 

 

GAIA: ZENBAKI OSOAK 

1.Erantzun:  

a) Zer zenbakiz dago osatuta zenbaki osoen multzoa? Zein letrarekin adierazten 

da?  

 

2. Idatzi zenbaki oso bat enuntziatu hauetako bakoitzerako:  

a) Gorkak 35 euro gastatu ditu supermerkatuan. 

b) Ainhoari 6 euroko saria eman diote aste honetan gurasoek. 

c) Hotz egiten du. Zero azpitik bi gradura gaude. 

d) Nire etxea laugarren solairuan dago.  

               

3. Idatzi zenbaki-pare bakoitzaren artean dagokion ikurra (“handiagoa” edo 

“txikiagoa”): 

 

(–8)__(+3) (+8)__(–3) (–2)__(–5) (+2)__(–5) 

(–2)__(+5) (–6)__(–4) (–7)__(–10) (+5)__(–1) 

4. Idatzi zenbaki hauen balio absolutuak:  

a) −5 = b) +11 = c) −2 = d) –8 = 

5. Egin bi ariketa hauek: 

 Azaldu zer den zenbaki oso baten balio absolutua.               

         

                                                      

 Zer zenbaki dagokio letra bakoitzari? 
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6. Kokatu lerro zuzenean eta ordenatu txikienetik handienera: –4, 0, +6, –8, +3, –3     

           ______________________________________________________                                                       

7. Egin eragiketa hauek:     

a) Ebatz itzazu bi eragiketa hauek, nahi duzun metodoa erabiliz:                

12 − 6 − 8 + 2 + 6 + 4 =                                 16 − 6 − 8 + 2 + 4 – 7 = 

b) Ebatzi metodo biak erabiliz: 

    

Parentesi barruko eragiketak eginez Parentesiak hasieran kenduz 

12 + (– 3 + 10) – (5 – 7) = 

 

 

 

12 + (–3 + 10 ) – (5 – 7) = 

 

 

 

 

8. Egin eragiketak aurrenik parentesiak kenduz:  

a. (–3) – ( –2) – (+4) + (–7) + (+8) = 

b. (+15) – (–12) – (+11) + (–16) = 

c. (–3) – (7 – 9) – (10 – 6) + (–7) + (11 – 15) = 

d. (5 – 7) – [(–3) + (3 – 8)] = 

 

 
9. Osatu: (Denbora baldin baduzue, amaieran egin dezakezu.)   

                        

 

 

 

 

 

 

Beste web-orrialde interesgarri bat zenbaki osoen ariketa interaktiboekin: 

https://clic.xtec.cat/projects/osoak/jclic.js/index.html 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/osoak/jclic.js/index.html
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5. GAIA: ZENBAKI DEZIMALDUNAK eta 

SISTEMA METRIKO HAMARTARRA 
 

5.1  JARDUERA: ZENBAKI DEZIMALDUNAK 

Osoak ez diren kantitateak adierazteko, zenbaki dezimaldunak erabiltzen ditugu; 

esaterako, hauek: 3,14; 15,78; –0,10111213... 

5.1.1 Adierazpena, irakurketa eta ordena 

 Zenbaki dezimaldunen kontzeptua. Irakurri eta osatu: 

 

Zenbakikuntza-sistema hamartarrean, edozein ordenatako unitate bat 

beheragoko hamar unitatetan banandu daiteke:  

 Unitate bat hamar zati berdinetan bananduta, zati bakoitza 

hamarren bat da. 

 Hamarren bat hamar zati berdinetan bananduta, zati bakoitza 

_______ bat da. 

 Ehunen bat hamar zati berdinetan bananduta, zati bakoitza 

_________ bat da. 

 Milaren bat hamar_____________________, zati bakoitza 

_________ bat da. 

 _____________________________________________________

_________ 

 _____________________________________________________

_________ 

 

 Egin ariketa interaktibo hau aurrekoa 

ondo ikasteko. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lehen Hezkuntzan ikasitakoa kontuan hartuz, ordenatu unitate-ordenak ariketa 

interaktibo honen bidez. 

 

https://es.liveworksheets.com/jr1568855jx
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aritmetika/zenbaki-sistema_hamartarra/biribiltzea/hp_biribiltzea/biribiltzea0.htm
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aritmetika/zenbaki-sistema_hamartarra/biribiltzea/hp_biribiltzea/biribiltzea0.htm
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 Jarraitu praktikatzen beste ariketa honekin. 

 

 
 

 Sartu Thatquiz plataforman, eta egin gai honekin lotuta dauden ariketak. 

 

 

 Nola irakurri zenbaki dezimaldunak? 

 

Zenbaki dezimaldunak irakurtzeko: 

 Lehenik eta behin, atal osoa esan behar da, unitatetan adierazita. 

 Gero, “eta” esan behar da. 

 Amaitzeko, zati dezimala esan behar da, eskuinera geratzen den zifra 

dezimalen unitate-ordenan adierazita. 

 

 Sartu anayadigital webgunean praktikatzeko. 

 

 Osatu ariketa interaktibo hau kontzeptua finkatzeko. 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/dezimalak.html
https://www.thatquiz.org/eu-c/math/place-value/
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2NlZDQ0MzlmNTJkNGM0NTI0MzEzZWQ4YTcyZmM2YjNkODI2NDNiOGIwMzM1NzYxOTk5NzdkMzE1MmFlNjM5MjctNzUwMjUtMjAyMTEwMjkxMDMwMTcvaW5kZXguaHRtbA==
https://es.liveworksheets.com/ik1225450pe
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 Zenbaki dezimaldunen ordena 

 

Zenbaki dezimaldunak konparatzeko: 

 Zenbakien zati osoak konparatu behar ditugu. 

 Zati osoak berdinak badira, hurrengo unitate-ordenakoak 

konparatuko ditugu. Berdinak badira, hurrengo unitate-ordenakoak 

konparatuko ditugu, eta horrela jarraitu zifrak desberdinak izan 

arte. 

 

 Egin ariketa interaktibo hau 

aurrekoa praktikatzeko. 

 

 

 

 

 

 Ordenatu zenbaki dezimaldunak zenbakien zuzenean ariketa interaktibo honen 

bitartez. 

 

 Kokatu zenbakien zuzenean, eta ordenatu txikienetik handienera ariketa 

hauen bitartez. 

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/dezimalak.html
https://www.intermatia.com/ejercicios/NU001/
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/dezimalak2.html
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 Bi zenbaki dezimaldunen artean beste dezimaldun bat dago beti. Sartu 

anayadigitalean, ikasi eta egin ariketa hauek: ‘Nola aurkitu bi hamartarren arteko 

beste hamartar batzuk’ 

 

 
 

 

 Sartu webgune honetan, eta egin ariketa hauek. 

 

 

 

 

 

 

 Sartu fitxa honetan, eta egin 3. eta 5. ariketak. 

 

 Sartu webgune honetan: “Tartekatzen” 

 

 

5.1.2  Zenbaki dezimaldunak biribiltzen 

 

 Eztabaidatzeko ariketa 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2NlZDQ0MzlmNTJkNGM0NTI0MzEzZWQ4YTcyZmM2YjNkODI2NDNiOGIwMzM1NzYxOTk5NzdkMzE1MmFlNjM5MjctNzUwMjUtMjAyMTEwMjkxMDMwMTcvaW5kZXguaHRtbA==
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/dezimalak2.html
https://es.liveworksheets.com/vs1807411vp
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“Amak gabonetako loteria erosi du bere lagunen artean partekatzeko. Hiru 

‘dezimo’ loteria erosi ditu, 60 € ordainduta. Amaren kuadrilla 14 lagunek 

osatzen dute, eta bakoitzak zenbat diru ipini behar duen kalkulatu du amak. 

Eragiketa egin ondoren, 4,30 € eskatu dio bakoitzari, baina batzuk ez dira 

kantitatearekin ados egon. Lagunduko zenioke amari? Zergatik ez dira batzuk 

ados egon? Zer azalpen emango zenieke?” 
 

 Irakurri eta ikasi. 

 

Zenbakiak unitate-ordena jakin batera biribiltzeko: 

 Ordena horretatik eskuinera dauden zifra guztiak 0 zenbakiaz 

ordezkatzen dira. 

 Ordezkatutako lehenengo zifra 5 edo 5 baino handiagoa bada, 

aurreko zifrari 1 gehitzen zaio; txikiagoa bada, zifra ez da 

aldatzen. 

 

 Osatu taula hau: 

 

ZENBAKIA UNITATEETARA HAMARRENETARA MILARENETARA HAMARMILARENETARA 

4,285714285…     

 

 Egin ariketa hauek: 

 
 Egin fitxa interaktibo hau. 

 
 

 Sartu anayadigital webgunean, eta ebatzi ariketak: “Kalkulagailuarekin 

biribiltzeko problemak”. 

 

https://es.liveworksheets.com/kq1914585og
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzlhMTc0YzgzMzM0YmQ2ZThkNmU1NzMyMjNmNGMzN2UwYjQ3YTBkODkyYTUwODNmOWQ2YWEyNGY0MTIyOWUxZDctNzUwMjUtMjAyMTEwMjkxNTMxNTIvaW5kZXguaHRtbA==
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 Sartu anayadigital webgunean, eta egin: “zenbaki  dezimaldunen hurbilketa”. 

 

 Egin ariketa interaktibo hauek gaia berrikusteko.  

 

 

 Klikatu puxikak ariketa honetan. 

 
 

5.1.3  Zenbaki dezimaldunen motak 

 

Neurketetan, eragiketen emaitzetan eta problemetan aurkituko dituzun zenbaki 

dezimaldunen motak bereizten jakitea oso interesgarria da. 

 

 Dezimaldun zehatzak: zifra dezimalen kopurua mugatua dute. 
4,75  (bi zifra dezimal ditu) 

 Dezimaldun periodikoak: aldizka errepikatzen diren infinitu zifra dezimal 

dituzte; bi eratakoak izan daitezke: 

  

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzI5MGI1ZGE2ZGNkNzQ5MWEwY2YxMzQxZDBmYjIxODY1MTM5YmZjY2U1NzZmYzc2YjMxZTI3ZTkzNDNiNThkYTYtMjM1NjYtMjAyMTExMDIxMjQzNDEvaW5kZXguaHRtbA==
https://es.liveworksheets.com/vs1807411vp
http://www.educaplus.org/game/pincha-globos-compara-decimales
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 Dezimaldun ez-zehatzak eta ez-periodikoak: infinitu zifra dezimal dituzte, 

baina ez dira aldizka errepikatzen. 

√2 = 1,4124135… 

 

 

 Bereizi ariketa honetan zenbaki dezimaldunen motak; 

 
a) Zein dira dezimaldun zehatzak? 

b) Zein dira dezimaldun periodiko puruak? 

c) Zein dira dezimaldun periodiko nahasiak? 

d) Zein ez dira ez-zehatzak eta ez-periodikoak? 

 

 Jarraitu praktikatzen ariketa interaktibo honen bidez. 

 

 
 

 

5.2 JARDUERA: ERAGIKETAK ZENBAKI DEZIMALDUNEKIN  

 

5.2.1 Batuketa eta kenketa 

Zenbaki dezimaldunen arteko batuketa eta kenketak egiteko, zutabetan jartzen 

dira zenbakiak, haien unitate-ordenak bat etorraraziz. 

 

Praktikatu dezagun ariketa interaktibo hauekin. 

 

 Egin fitxa honetako ariketa interaktiboak. 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aritmetika/zenbaki-sistema_hamartarra/hamartarren_sailkapena/ard_sailkapena/ard_sailkapena/ard_sailkapena.htm
https://es.liveworksheets.com/ei1914256jh
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 Sartu anayadigital webgunean, eta egin lehenengo bi ariketak. 

 
 

 Sartu educaplus webgunean, eta egin ariketa interaktibo hau. 

 

 Sartu fitxa honetan, eta egin ariketa interaktiboak. 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2IxMWRiYzZiNDA0NjZiOTFlYWUwNDNjYzIwMjM0YWIyZDg2MDg2Nzg0ODdlMzRhZDA4MzRlOTA0NDZlZDU5OGQtNzUwMjUtMjAyMTEwMzExODIzNTkvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.educaplus.org/game/piramide-decimales
https://es.liveworksheets.com/vi369305gx
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 Egin fitxa hau gehiago praktikatzeko. 

 
 

 

 Sartu orrialde honetan (Thatquiz), aukeratu zailtasun-maila, eta praktikatu. 

 

  
 

 

 Egin ariketa interaktibo hauek Intermatia webgunearekin.  

 

 

 Sartu fitxa hauetan, eta jarraitu praktikatzen. 

Fitxa 1 Fitxa 2 

  

 

 

 Batuketaren eta kenketaren jokoa 

https://www.thatquiz.org/eu-3/?-j120-l1-mpnv600-p0
https://www.intermatia.com/ejercicios/NU004/
https://es.liveworksheets.com/pl1946162pq
https://es.liveworksheets.com/tv1834560vm
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Jokoaren arauak: 

- Bi edo lau jokalarirentzako jokoa da. 

- Karta guztiak banatzen zaizkie jokalariei. 

- Jokalari bakoitzak buruz behera jartzen ditu bere kartak. 

- Jokaldi bakoitzean, bere multzoko lehen karta erakutsita, jokalari 

bakoitzak ozenki esan behar du zein den karta horretako eragiketaren 

emaitza.  

- Jokalari batek, emaitza ematean huts egiten badu, bere kartetako bat eman 

behar dio gainerako jokalariei (karta bana guztiei). 

- Jokaldi bakoitzean baliorik handiena lortu duen jokalariak jokaldi 

horretako karta guztiak eramaten ditu. 

- Bi jokalarik edo gehiagok balio bereko kartak ateratzen badituzte, jokalari 

guztiek errepikatu behar dute jokaldia, karta horiek mahai gainean 

geratzen dira eta beste jokaldi bat hasten da: oraingoan baliorik handiena 

atera duen jokalariak eramango ditu karta guztiak, oraingoak eta aurreko 

jokaldikoak. 

- Azkenean, karta gehien lortu dituen jokalariak irabaziko du. 

 

ZENBAKI DEZIMALDUNEN KARTA-SORTA 

 

Karta-sorta honen bidez, zenbaki dezimaldunen batuketaz eta 

kenketaz dakiguna indartuko dugu.  

Materiala 

Hamar familiako 40 karta ditugu. Dokumentu honetatik 

deskargatuko dugu karta-sorta: 

jolasa_hamartarrak_

batu_kendu_kartak.pdf
 

Taldeak sortu behar dira, eta talde bakoitzak bere karta-sorta 

edukiko du. 
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5.2.2 Zenbaki dezimaldunen arteko biderketa 

 

Zenbaki dezimaldunen arteko biderketak egiteko:  

 Zenbaki osoak balira bezala biderkatzen dira, 

komak kontuan hartu gabe. 

 Gero, kontatzen da bi biderkagaietan zenbat zifra 

dezimal dauden guztira, eta beste horrenbeste zifra 

dezimal jartzen dira biderkaduran. 

 

 

 Zenbaki dezimaldunak  bider 10,100,1000… 

Zenbaki dezimaldunen eta unitatearen ostean zeroak dituzten 

zenbakien arteko biderketak egiteko, kontatzen da zenbat zero 

dauden unitatearen ostean, eta zenbaki dezimaldunean beste 

horrenbeste posizio mugitzen da koma eskuinerantz. Zifrak 

amaitzen badira, zeroekin osatuko dugu zenbakia. 

 

 Egin fitxa hau unitatearen ostean zeroak dituzten zenbakiekin biderketak 

praktikatzeko. 

 

 Sartu jesusgo webgunean, eta egin azpian agertzen diren ariketa interaktiboak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lagundu neskari zoora iristen: egin biderketak, bilatu haien biderkadurak 

zenbakien sarean, eta margotu bidea. 

https://es.liveworksheets.com/gg1457439ib
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/dezimalak2.html
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 Praktikatu dezimaldunen arteko biderketak fitxa honen bidez. 

 
 

5.2.3 Zenbaki dezimaldunen arteko zatiketak 

 

Zenbaki dezimaldunekin zatiketak egitean, hiru kasu daude:  

 Zenbaki dezimaldun bat zati zenbaki oso bat  

 Zenbaki oso bat zati zenbaki dezimaldun bat 

 Zenbaki dezimaldun bat zati beste zenbaki dezimaldun 

bat 

 

 Ikusi bideo hau aurrekoa hobeto ulertzeko. 

 

https://es.liveworksheets.com/pu1914306qh
https://youtu.be/Hd105xZMeko
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 Zenbaki dezimaldunak zati 10, 100, 1000… 

Zenbaki dezimaldunen eta unitatearen ostean zeroak dituzten 

zenbakien artean zatiketak egiteko, kontatzen da zenbat zero 

dauden unitatearen ostean, eta zenbaki dezimaldunean beste 

horrenbeste posizio mugitzen da koma ezkerrerantz. Zifrak 

amaitzen badira, zeroekin osatuko dugu zenbakia. 

 

 Praktikatu fitxa interaktibo honen bidez. 

 
 Lagundu neskari akuariora iristen: egin zatiketak, bilatu haien zatidurak 

zenbakien sarean, eta margotu bidea. 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/sm1914197hb
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 Egin zenbaki dezimaldunak biltzen dituzten eragiketa eta problema 

interaktiboak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jolas egin dezagun zenbaki dezimaldunekin. 

Jokoaren arauak:  
Adierazitako zenbakia (2) abiapuntutzat hartuta, helmuga-zenbakia (10) beste 

guztiak baino lehenago lortzen duenak irabaziko du jokoa, tarteko zirkuluak 

konektatzen dituzten lerroei jarraituta, eta kontuan hartuta behin bakarrik pasatu 

daitekeela haietatik, erdiko zirkulutik izan ezik, bertatik behin baino gehiagotan 

pasatu baitaiteke. 

 

Zirkulu batetik bestera joateko, klik egin behar dugu aukeran dauden gezi 

gorrietako batean, eta bertan adierazten den eragiketaren emaitza agertuko da 

zirkulu berrian. Eragiketaz eragiketa lortu behar da amaieran 10 zenbakia.  

 

 

 

 

 

 

 

Irteera 

Irteera 2 → Helmuga 10 

 

 

 

 

 

 

Helmuga 

https://es.liveworksheets.com/xh1561049da
https://www.geogebra.org/m/fGxqM9hb#material/k9mVbjA4
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5.2.4 Eragiketa konbinatuak zenbaki dezimaldunekin 

 

Zenbaki dezimaldunekin eragiketa konbinatuak egiteko, zenbaki osoen 

eragiketetan erabilitako arau berberak bete behar ditugu: 

 Lehenengo, parentesiak. 

 Gero, biderketak eta zatiketak. 

 Azkenik, batuketak eta kenketak. 

 

 Ariketa konbinatuak praktikatzeko lehiaketa: “Mezu sekretua” 

 
Ikasleak lauko taldetan banatuko dira, eta talde bakoitzak mezu sekretuaren orria 

izango du. Mezu sekretua lortzeko, ikasleek pentsatu behar dute beren artean nola 

antolatu egoki (nork zein eragiketa egingo duen) eragiketa konbinatuak ahalik eta 

arinen kalkulatzeko (kalkulagailua ezin da erabili). 

 

Mezu sekretua ozen esaten duen lehen taldea izango da irabazlea. 

 
 

5.3 JARDUERA: PROBLEMAK ZENBAKI DEZIMALDUNEKIN  

 

 Sartu fitxa honetan, eta ebatzi problema interaktibo hauek 

https://es.liveworksheets.com/uz1918094uu
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 Ebatzi buruketa hauek, pausoak ondo emanda: datuak, prozedura eta emaitza.  

1. Hiru lata freskagarrik litro bat egiten dute. Adierazi litrotan lata baten edukiera. 

2. Baratzean jasotako tomatearekin 15 kilo 

tomate-saltsa lortu dugu, eta 25 ontzi bete ditugu. 

Zenbateko pisua izango du ontzi bakoitzak, 

kontuan hartuz ontziak berak eta tapak 0,12 kg-ko 

pisua dutela? 

3. Auto batek 2,68 metro egiten ditu gurpilak egiten duen bira bakoitzeko. Zenbat 

bira egingo dituzte gurpilek Bilbo eta Maule arteko 240 kilometroak eginda? 
(Hurbildu emaitza ehunenetara) 

4. Ainarak hiru azterketa egin ditu Matematikan hiruhileko honetan, eta 5,5; 7 eta 

2,40 atera du, hurrenez hurren. Zenbatekoa izango da batez besteko nota? 

5. Paper-denda batean 500 orriko paketeak erosten dituzte, 5 €-an pakete bakoitza, 

eta orriak solte saltzen dituzte, erosi baino hiru bider garestiago. Zenbat kobratuko 

digute 20 orri erosten baditugu? 

6. Paulek 40,25 € ditu itsulapikoan, eta 2,75 € aurreztu ditzake 

aste bakoitzean. Zenbat denbora beharko du bere taldearen 

kamiseta erosteko adina diru biltzeko? 

7. Auto-gidari bat gasolindegi batean sartu da automobilaren depositua betetzera. 

Zenbat ordaindu behar du (eurotan), hornigailuak 42,6 litro markatzen badu eta 

litroa 95 zentimotan badago? 

8. Norak eta Yasinek hau guztia erosi dute supermerkatuan: 

 Bost litro esne, 1,05 €-an litroa 

 0,92 kg-ko poltsa bat bakailao, 13,25 €/kg-an 

 Pakete bat galleta, 2,85 €-an 

 Kilo-laurden urdaiazpiko, 38,40 €/kg-an 

 

Zenbat ordaindu dute? 
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9. Irudikoa bezalako lursaila alanbre-hesiarekin itxi nahi 

dugu. Guk nahi dugun hesia 12,99 € balio duten 5 metroko 

kiribiletan saltzen bada, zenbat gastatuko dugu lursaila 

ixteko?  

 

5.4 JARDUERA: SISTEMA METRIKO HAMARTARRA 

 

5.4.1 Kontzeptua eta oinarrizko magnitudeen neurri-unitateak 

Objektuak edo bizidunak deskribatzeko, haien ezaugarri edo propietate 

bereizgarriei erreparatzen diegu. 

Propietate edo ezaugarri horietako batzuk neurtu egin daitezke, eta zenbakien 

bitartez kuantifikatu. Horiek magnitudeak dira. 

 Idatzi magnitude batzuen adibideak beheko taulan, eta bakoitzari dagokion 

oinarrizko neurria.  

 

MAGNITUDEA 
OINARRIZKO 

NEURRI-UNITATEA 

Luzera Metroa 

  

  

  

  

  

  

 

Historian zehar, eskualde bakoitzak, herri bakoitzak, kultura-talde bakoitzak 

bere neurri-unitateak erabili izan ditu.  

Unitate-ugaritasun horrek zaildu egiten zuen komunitateen arteko komunikazioa. 

Hori dela-eta, estatu guztiek ezagutzeko eta erabiltzeko neurri-sistema berri bat 

sortu beharra ikusi zen, eta, hala, XVIII. mendean, Parisko Zientzia Akademiak 

Sistema Metriko Hamartarra proposatu zuen. 

 

 Sartu Educaplay plataforman, eta egin gurutzegrama. 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/10790044-unitate_neurriak.html
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 Antzinako unitate batzuk gaur egun ere erabiltzen dira. Bilatu informazioa eta 

idatzi balioak. 

 

UNITATEA BALIOA 

Hazbetea  

Oina  

Yarda  

Milia  

Itsas milia  

 

 Sartu Intermatian, eta egin proposatutako ariketak. 

 
 

 Osatu fitxa interaktibo hau luzera-neurriak berrikusteko. 

 

 Osatu fitxa interaktibo hau oinarrizko neurriak berrikusteko. 

https://www.intermatia.com/ejercicios/MG001/
https://es.liveworksheets.com/cq1478043in
https://es.liveworksheets.com/do386378fu
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 Berrikusteko ariketa: azalpenak eta ariketa interaktiboak 

Informazioa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktikatzeko: 

 
 

 Ikusi bideo hau eta finkatu kontzeptuak. (Denbora: 0:00-6:40) 

 

5.4.2 Sistema hamartarreko azalera-unitateak 

 

a) Oinarrizko azalera-unitateak 

 

 Jarraitu ikusten aurreko bideoa, denbora-tarte honetan: 6:40-8:17 

 

 Trebatu azalerak bilatzen ariketa interaktibo honen bidez. 

https://clic.xtec.cat/projects/smh/jclic.js/index.html
https://youtu.be/8wuKFtOQtYc
https://youtu.be/8wuKFtOQtYc
https://phet.colorado.edu/sims/html/area-model-introduction/latest/area-model-introduction_eu.html
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 Sartu helbide honetan, eta egin azalera-unitateei buruzko ariketa interaktiboak. 

 
 

 Egin ariketa interaktibo hau gehiago jakiteko. 

 

b) Nekazaritza-arloan erabiltzen diren unitateak 

 Lursailen luze-zabala neurtzeko, honako unitate hauek erabiltzen dira: 

hektarea, area eta zentiarea. 

 

 

 

 

 

1. Zure ustez, aurreko unitateetatik zein erabiltzen da gehien?  

 

2. Unitate hori zer kasutan erabiltzen dela entzun duzu? 

 

3. Zer leku ezagunek du gutxi gorabehera hektarea baten azalera?   

 

 

 Sartu helbide honetan, erreparatu ondo eremu ezagun honi, eta ikasi zein duen 

baliokidea metro koadrotan adierazita. 

 

(Orrialde interaktibo 

honetan gaiarekin 

lotutako beste ariketa 

batzuk praktikatu 

ditzakezu.) 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/smh/jclic.js/index.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/oinarrizkoa/periaza.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/sistemaMetrikoa.html
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 Eguzki-plakak. Trebatu azalerak kalkulatzen, teilatu honetan eguzki-plakak 

instalatuz. 

 

 

5.5 JARDUERA: PROIEKTUA 

Garatu proiektu hau: 

 

 

IZENBURUA Eguzki-plakak institutuko teilatuan 

ARLOA/MAILA Matematika / DBHko 1. zikloa 

HELBURUAK 

 Azalerak kalkulatzea 

 Informazioa bilatzea 

 Kalkuluak egitea 

 Elkarlanean aritzea 

 Hizkera matematikoa zuzen erabiltzea 

 Sormena eta norbanakoaren ekimena lantzea 

 Ondorioak ateratzea 

 Ingurumenarekiko sentsibilizazioa lortzea 

PROIEKTUAREN 

ATALAK 

 Proiektua deskribatzea  

 Azalera-neurriak aurkeztea 

 Kalkuluak azaltzea 

 Materialak deskribatzea  

 Aurrekontua aurkeztea 

 Ondorioak ateratzea 
 Elektrizitatea aurreztea 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/oinarrizkoa/neurriak.html
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JARRAIBIDEAK 

Lauko taldeak osatuko dira, eta Matematikako bi saiotan 

antolatuko du taldeak lana: behar diren tresnak, eskaerak, 

informazioa… batu eta web-orrialdeak kontsultatu. 

Matematikako hurrengo bi saioetan, aurkezpenak egingo 

dira. 

EBALUAZIOA 

Lana ebaluatzeko kontuan hartuko diren alderdiak: 

 Proiektuaren aurkezpena 

 Edukien egokitasuna 

 Neurrien eta aurrekontuaren zuzentasuna 

 Ateratako ondorioak 

 

 

5.6 JARDUERA: EBALUAZIOA 

5.6.1 Autoebaluazioa 

 

a) Sartu anayadigital webgunean, eta egin: Autoebaluazioa. 

 

b) Erantzun galdetegi honi, jakiteko zer mailatan lortu dituzun gaiaren 

helburuak. 

 

 

5.6.2 Kontrola 

 

MATEMATIKA       DBH 1          1. kontrola/2. ebaluazioa 

 
Izen-abizenak: ………………………………. Data: 20…(e)ko ………aren …a 

GAIA: ZENBAKI DEZIMALDUNAK eta SISTEMA METRIKO 

HAMARTARRA 

1. Idatzi zifraz: 

a) Zortzi hamarren                        

b) Hiru milaren                     

c) Hamahiru milaren   

d) Ehun eta laurogeita hiru ehun milaren   

e) Berrogeita hemezortzi milioiren 

 

 

2. Adierazi zenbat balio duen letra bakoitzak: 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzlmNGJiZmJiMjY4ODBiZTY1ZjJjZjY1NDAxOGRmOWFhYTI1NzMyYjAyNDVjNWVhOGM4NzJjNzM4NzI0ZDdlZWUtNzUwMjUtMjAyMTExMDgxODA0MzEvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/1howbRm-o1M62e5KPxrsl86CG7xhs606-VJby-hQpPBs/edit
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3. Ordenatu txikienetatik handienetara: 

a) Atletismoa. 100 metroko lasterketa batean lortutako markak (segundotan):  

9,83 9,09 9,51 9,511 9,47 

      

b) Bost hiritako tenperatura minimoak (gradutan):   

0,5 – 0,8 – 0,2 1,03 – 1,1    

 

c) Biribildu hamarrenetara, eta gero, ehunenetara: 

 HAMARRENETARA EHUNENETARA 

2,492   

1,895   

 

4. Egin eragiketa konbinatu hauek: 

a) (77,022 + 4,26) : 23,5 = 

 

 

b) 3 – 2,5 · 0,4 + 1,6 · 3 =   

 

5. BURUKETA. Botilaratzeko fabrika batean 446,82 litro freskagarri ontziratu behar dituzte 

0,33 litroko pototan. Zenbat poto behar dituzte? 

 

6. Osatu berdintzak: 

67 kg =                  dag 0,025 daL  =                    dL 

0,35 L =                mL 38 litro =                      cL 

0,258 t =               hg 2.480 mm =                    dm 

 

 

 

 

 

A=  

B=  

C=  

D=  

 

 

 

 

M=  

N=  

P=  

Q=  

 

 

 

  X=  

  Y=  

  Z=  

  T=  
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7. BURUKETA. Urtegi batetik 450 litro atera dira eta ondoren 3 hL sartu dira. Hasieran 48 kL 

bazeuden, zenbat litro daude orain? 

   

8. Zer unitate erabiliko zenuke neurri hauek adierazteko? 

 Elefante baten pisua    

 Bilboko Iberdrola dorrearen altuera   

 Lurrinontzi baten edukiera      

 Galaxien arteko distantzia     

 Zure pisua  

 

9. Erantzun:                                                                                                                                                                               

a) Zenbat litro ur sartzen dira dezimetro kubo batean? ______________ 

b) Zer pisu eramango duzu 3 litro esnerekin?   _________________ 

c) Zenbat ur dago balantzako eskuineko platertxoaren gaineko ontzian? 

  

  

10. BURUKETA. Gure etxeko telebistako pantailaren diagonala neurtu dut, eta 127 cm-koa da. 

Zenbat hazbete ditu?   (1 hazbete = 2,54 cm) 
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6. GAIA: ZATIKIAK 
 

6.1 JARDUERA: ZENBAKI ARRAZIONALAK 

 

Orain arte zenbaki-mota hauek jorratu ditugu: arruntak (N), osoak (Z) eta 

dezimaldunak.  

Ikasi ditugun zenbaki dezimaldunak (zehatzak eta periodikoak) beste modu batean 

adieraz daitezke; zatiki eran, hain zuzen ere. 

Dezimaldun zehatzek eta periodikoek (edo, beste modu batez esanda, zatikiek) 

zenbakien beste multzo bat osatzen dute: zenbaki arrazionalen multzoa, eta Q 

letrarekin izendatzen dugu. 

Aztertu eskema: 

 
 

6.1.1 Zatikien esanahia 

Zatikiak bi zenbaki osoz osatutako zenbakiak dira (zenbakitzailea eta izendatzailea), 

eta hiru esanahi dituzte. 

1.esanahia: Zatikiak unitatearen edo osotasunaren zati bat adierazten du.  

  Idatzi irudi bakoitzari dagokion zatikia (bi ariketa dira, zein bere estekan): 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. esanahia: Zatikia kantitate bati eragiten dion eta aldatzen duen zenbakia da. 

https://es.liveworksheets.com/ll3187fx
https://es.liveworksheets.com/go1338683nj
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 Ariketa. Gelan 20 ikasle daude. Esan zenbat den: 

20ren erdia:   20ren laurdena: 20ren hamarrena:  

20ren hiru laurden: 20ren bostena: 20ren lau bosten: 

 

 Ibil zaitez labirinto hauetan irteerara heltzeko. 

 

 

3. esanahia: Zatikiak zatiketak dira, eta beren balio dezimala zenbakitzailearen 

eta izendatzailearen arteko zatidura da. 

 
 

 Egin eragiketa interaktibo hauek zatikien esanahiez dakizuna indartzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ikusi bideo hau zatikien esanahiak hobeto ulertzeko, eta zatiki eta 

dezimaldunen arteko erlazioa ikusteko (tartea: 0:00-9:50). 

 

 

 

6.2 JARDUERA: ZATIKIEN ETA DEZIMALDUNEN ARTEKO ERLAZIOA 

https://es.liveworksheets.com/jb1568483he
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatikiak.html
https://www.youtube.com/watch?v=X4pmuNGXGEU
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Unitatearen zatiak adierazteko, bi adierazpen-mota erabiltzen ditugu: zatikiak edo 

zenbaki dezimaldunak (zenbaki arrazionalak, Q). 

 

Atal honetan, zatiki bat zenbaki dezimaldunera nola pasatu (eta alderantziz) 

praktikatuko dugu. 

 

Zatikitik zenbaki 

dezimaldunera nola 

pasatu 

Zatiki bat dezimaldunera pasatzeko, zenbakitzailearen eta 
izendatzailearen arteko zatiketa egin behar da: 

 

 

Zenbaki dezimaldun 

zehatzetik zatikira 

nola pasatu 

Zenbaki dezimaldun zehatzak zatiki moduan adierazteko, zenbaki 

dezimaldunaren koma desagerrarazten da (bider 10, 100… edo behar 

den zenbakiaz eginez), eta gero, biderkatu dugun zenbakiaz zatitzen 
dugu emaitza. 

 

Zenbaki dezimaldun 

periodikotik zatikira 

nola pasatu 

Periodiko purua: Zenbakia koma gabe idazten da, bere zati dezimala 

kentzen zaio, eta ondoren, periodoan dauden zifrak adina bederatzirekin 
zatitzen da. 

 

1,333… = 
13 –1

9
=  

12

9
=  

4

3
 

 
Periodiko nahasia: Zenbakia koma gabe idazten da periodoaren 

azpikoa behin bakarrik idatzita, zati osoarekin eta periodotik kanpo 
dauden zifrekin sortutako zenbaki osoa kentzen zaio, eta ondoren, zati 

dezimalean periodoan agertzen diren zifrak adina bederatzirekin zatitzen 

da, eta zati dezimalean periodoaren barruan dauden zifra adina zero 
gehitzen zaie bederatziei. 

 

0,8333… = 
83 – 8

90
=  

75

90
=  

5

6
 

  

 Jolastu ariketa interaktibo honekin, zatikitik zenbaki dezimaldunera pasatuz. 

 
 Bete fitxa interaktibo hau. 

 

 

https://www.educaplus.org/game/pincha-globos-fracciones-a-decimales
https://es.liveworksheets.com/vm138513lk
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 Jolastu ariketa interaktibo hau eginez. 

 

  

 

 

6.3 JARDUERA: ZATIKI BALIOKIDEAK 

Bi zatiki baliokideak dira baldin eta unitatearen zati bera adierazten badute; hau da, 

zenbakizko balio berbera badute. 

 

 Ikusi aurreko bideoa 9:50tik amaitu arte. 

 

 Sartu anayadigitalean, eta praktikatu bideoan ikusi duzuna. Zatikiak. Zatiki 

baliokideak 

 

 

 

 

 

 

 Egin ariketa hauek zure koadernoan, bideoan ikusi duzuna praktikatzeko: 

1. 

 

 

 

2.  

 

 

 

 

3.  

 

 

 

https://www.sheppardsoftware.com/math/decimals/scooter-quest/compare-to-fractions/
https://www.youtube.com/watch?v=X4pmuNGXGEU
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzIwOTMxMDc4NWM5YjNlZmJkZWZkZTkxNjM5ZDM0N2M4M2NlMGVjZmRiNmM5NTc0YzdjOTRiOTc5NzFmZWUxOTMtNzUwMjUtMjAyMTExMTUxODExMDkvaW5kZXguaHRtbA==
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4. Zatiki baliokideak diren ala ez egiaztatzeko, hainbat metodo erabiltzen ditugu; 

azkarrena, biderketa gurutzatuena da. 

Irakurri arretaz, eta gero, egin ariketak: 

 

 

 Egin ariketak: 

 

 Sartu Phet web-orrialdean, eta egin zatiki baliokideei buruzko ariketak. 

 

 

 

 Landu ariketa interaktibo honekin zatiki baliokideen kontzeptua. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Egin beste ariketa interaktibo hau kontzeptu bera indartzeko.  

 

 

 

 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/fractions-equality/latest/fractions-equality_eu.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatikiak.html
https://www.educaplus.org/game/fracciones-equivalentes-ii
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 Trebatu gehiago ariketa interaktibo hauen bidez. 

 

 

 

 

6.4 JARDUERA: ZATIKIEN SINPLIFIKAZIOA 

Zatiki baten bi elementuak (zenbakitzailea eta izendatzailea) zenbaki 

berarekin zatituz gero, zatiki baliokide bat lortzen da; eta eraldaketa 

horrekin, zatikia sinplifikatu egin dugula esaten da.  

Gehiago sinplifikatu ezin den zatikiari laburtezina edo 

sinplifikaezina esaten zaio. 

 

 Sartu Intermatia web-orrialdean eta praktikatu. 

 

 
 

 Lotu zutabeak (zatiki bakoitza bere baliokidearekin) ariketa honetan. 

 

 
 

 Erabili thatquiz plataforma gai honi buruzko ariketa gehiago egiteko. 

 

 
 

 

https://www.sheppardsoftware.com/math/fractions/equivalent-splat-game/
https://www.intermatia.com/ejercicios/FR001/
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aritmetika/zatikiak/a_sinplifikazioa/sinplifikazioa/sinplifikazioa/sinplifikazioa.htm
https://www.thatquiz.org/eu-e/math/fractions/reduce/
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 Sartu plataforma honetan, eta jolastu zatikiak sinplifikatuz. 

 

 
 

 

 Sartu GeoGebran, eta aurkitu zatiki hauen zatiki 

laburtezina. 

 

 

 

 

 

Berrikusteko ariketak 

 Sartu helbide honetan, eta berrikusi orain arte emandakoa.   

 

 
 

 

 Egin itzazu beste esteka honetako ariketak ere. 

 

 

https://www.sheppardsoftware.com/math/fractions/reduce-splat-game/
https://www.geogebra.org/m/eCsTG4yA
https://clic.xtec.cat/projects/zatiki/jclic.js/index.html
https://es.liveworksheets.com/zk1454049uc
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 Baita esteka honetakoak ere. 

 

 
 

 Trebatu zatikiak dituzten ariketak egiten fitxa interaktibo honen bidez.  

 

 

 Sartu Educaplay orrialdean, eta egin gurutzegrama. 

 

 

https://es.liveworksheets.com/eh78652nm
https://es.liveworksheets.com/zy743744ti
https://es.educaplay.com/juego/10902270-zatikiei_buruzko_galderak.html
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 Ebatzi buruketa hauek ikasitako prozedura erabiliz.  

1. Urkok 12 urte ditu, eta 60 €-ko ordainsaria jasotzen 

du hilean. Hortik, 12 € sartzen ditu itsulapikoan. 

Ordainsariaren zer zati aurrezten du? 

2. Familia batek diru-sarreren 
1

3
 pisuaren hipoteka ordaintzeko 

erabiltzen du, eta 
7

20
, erosketak egiteko. Non gastatzen du diru 

gehiago? 

3. Kaxa bat galletak hiru kilo-laurden pisatzen du, eta ontzi bat 

marmeladak, 0,8 kg. Zeinek du pisu handiagoa?  

4. Kilo bat marrubik 2,80 € balio du. Zenbat ordainduko dugu hiru 

kilo-laurden erosita? 

5. Birziklatzeko enpresa batera 460 kg-ko 

zarama heldu da, eta horretatik bi bosten, 

zarama horia da. Zenbat kilo zarama hori 

bildu dira? 

6. 800 m2-ko lursail batean, eremu osoaren 2/5 betetzen dituen etxe 

bat eraiki dute, eta gainerakoan, belarra erein dute. Zer azalera hartzen 

du etxeak? Eta belarrak?  

7. Jonek kilo bat eta 800 gramo gazta erosi du joan den astean, eta 

dagoeneko bi bosten jan ditu. Zer pisu du geratzen zaion gazta-zatiak?  

8. Emakumearen aurkako indarkeriaren datuak aztertzen 

ari dira Euskal Autonomia Erkidegoan, eta, adituen 

arabera, joan den urtean, tratu txarrak jaso dituzten 1.200 

emakumeetatik hiru hogeirenek baino ez dute salaketarik 

jarri. Zenbat emakumek jarri dute salaketa? 

 

 

6.5 JARDUERA: ERAGIKETAK ZATIKIEKIN 

 

6.5.1 Zatikien arteko batuketak eta kenketak 

Zatikien arteko batuketa eta kenketak egitean, bi kasu egon daitezke: 

 Izendatzaileak berdinak izatea: 

                                          

 

 

 

 

Zenbakitzaileak batu egiten dira, eta izendatzaile bera jartzen da. 
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 Izendatzaileak desberdinak izatea: 

 

1

4
 + 

3

10
 = 

5

20
+

6

20
=

11

20
  

 

 Lehenik, izendatzaile bera lortu behar da; hau da, 

izendatzaileen m.k.t. kalkulatu behar da. 

 

 Ondoren, izendatzaile berriarekin zatiki baliokideak 

aurkitu behar dira. 

 

 Azkenik, behin izendatzailea bera edukita, lehen bezala, 

zenbakitzaileak batu egiten dira eta izendatzaile berria 

jartzen da. 

 

 Ikusi bideo hau, eta hobeto ulertuko duzu nola batu eta kendu zatikiak. 

 

 Beste bideo hau ere interesgarria izan daiteke. 

 

 Hasi praktikatzen zatikiekin batuketak eta kenketak. 

 

 
 

 Sartu anayadigitalean eta egin zatikien arteko batuketa eta kenketei buruzko ariketa 

interaktiboak.  

 

 
 

 

 

 Bete fitxa hauek (zeina bere estekarekin doa), eta egiaztatu emaitzak. 

https://youtu.be/K2WP-jSRbAc
https://youtu.be/VFs79P-2EDM
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatikiak.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzhlNjYzOTNiMTY1OGI5OWRhZjk5NGY2MDEwZWZlNzBiMjM0ZTU1NWJkYjQ4NjI1YjUwYzRiZTNkODZlYjIwMmYtNzUwMjUtMjAyMTExMTgwODU4MzIvaW5kZXguaHRtbA==
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzhlNjYzOTNiMTY1OGI5OWRhZjk5NGY2MDEwZWZlNzBiMjM0ZTU1NWJkYjQ4NjI1YjUwYzRiZTNkODZlYjIwMmYtNzUwMjUtMjAyMTExMTgwODU4MzIvaW5kZXguaHRtbA==
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Fitxa 1 Fitxa 2 

  
 

  Sartu ingelesezko plataforma honetan zatikien arteko eragiketak praktikatzeko.  

 

 Praktikatu zatikien arteko batuketak piramide honen bitartez. 

 

 
 

 GeoGebra web-orrialde honetan zatikien arteko 

ariketa interaktibo interesgarriak aurkituko 

dituzu. Sartu eta ikertu. 

 

 

 

 

 Bete fitxa hau gaitasunen ebaluazioa egiteko. 

 

 

https://es.liveworksheets.com/uj256116hk
https://es.liveworksheets.com/tc649843qz
https://www.sheppardsoftware.com/math/fractions/addition-game/
http://www.educaplus.org/game/piramide-fracciones
https://www.geogebra.org/m/RGrr77xK
https://es.liveworksheets.com/zh13692pf
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6.5.2 Zatikien arteko biderketak eta zatiketak 

 

 Biderketak 

Zatikien arteko biderketak egiteko: 

 Zenbakitzaileak biderkatu egiten dira, eta 

emaitza zatiki berriaren zenbakitzailea da. 

 Izendatzaileak biderkatu egiten dira, eta emaitza 

zatiki berriaren izendatzailea da. 
Hau da: 

𝑎

𝑏
·

𝑐

𝑑
=

𝑎. 𝑐

𝑏 · 𝑑
 

 

 Zatiketak 

Zatikien arteko zatiketak egiteko, gaiak gurutzatuta 

biderkatzen dira. 

 

Hau da: 

𝑎

𝑏
:

𝑐

𝑑
=

𝑎 · 𝑑

𝑏 · 𝑐
 

 

Modu grafikoan: 

 
 

 

 Sartu anayadigitalean, eta egin zatikien arteko biderketa eta zatiketei buruzko ariketa 

interaktiboak.  

 

 
 

 Jarraitu praktikatzen Thatquiz orrialde honetan. 

 

 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzhlNjYzOTNiMTY1OGI5OWRhZjk5NGY2MDEwZWZlNzBiMjM0ZTU1NWJkYjQ4NjI1YjUwYzRiZTNkODZlYjIwMmYtNzUwMjUtMjAyMTExMTgwODU4MzIvaW5kZXguaHRtbA==
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzhlNjYzOTNiMTY1OGI5OWRhZjk5NGY2MDEwZWZlNzBiMjM0ZTU1NWJkYjQ4NjI1YjUwYzRiZTNkODZlYjIwMmYtNzUwMjUtMjAyMTExMTgwODU4MzIvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.thatquiz.org/eu-3/math/fraction/
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Zatikien arteko biderketak edo zatiketak egitean, ahal bada, hobe da aurrenik 

sinplifikatzea. Adibidez: 

 

 
𝟏𝟎

𝟗
·

𝟏𝟐

𝟓
=

2 · 5

3·3
·

3 · 4

5
=

2

3
·

4

1
=

𝟖

𝟑
 

 

 
𝟏𝟎

𝟐𝟎
·

𝟏𝟐

𝟒
=

1

2
·

3

1
=

𝟑

𝟐
 

 

 Praktikatu ariketa interaktibo hauen bitartez. 

 

 
 

 Bete fitxa hau zatikien gaia berrikusteko.  

 

 
 

 

6.5.3 Eragiketa konbinatuak zatikiekin 

 

 Sartu anayadigital plataforman, eta praktikatu: Zatikiak. Eragiketa konbinatuak zatikiekin Zatikien 

eragiketa konbinatuak (batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak) praktikatzeko ausazko ariketak 

 

 
  

 

https://www.geogebra.org/m/ZXudpEFw
https://es.liveworksheets.com/xi492160aj
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzU5NzI0MTMwOTM2OTA1NjVjYmE4YTFjNGYzYTY3OTMxOGFlNzZiYzUwZjRjMzViNjNhM2NkNzBiMWE4MjkzNjAtMjM1NjYtMjAyMTExMTgxMjU4MjMvaW5kZXguaHRtbA==
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 Sartu anayadigital plataforman, eta praktikatu: Zatikiak. Adierazpenak parentesi ahokatuekin. Zatikien 

eragiketa konbinatuak, kako zuzenak dituztenak, praktikatzeko ausazko ariketak 

 

 

 

 Praktikatu, GeoGebra lotura honetan, zatikiak biltzen dituzten eragiketa konbinatu 

sinpleak eta konplexuagoak.  

  

 

6.6 Buruketak zatikiekin 

 

Lau buruketa-mota aztertuko dira atal honetan: 

a) Kantitate baten zatia 

b) Zatikiak batzea eta kentzea 

c) Zatikiak biderkatzea eta zatitzea 

d) Zatiki baten zatikia 

 

 Irakurri arretaz, ebatzi buruketak hiruko taldetan jarrita, eta prestatu azalpenak. 

 

a) Kantitate baten zatia 

 Zatia kalkulatzen 
“Nire hirian, bizikletak alokatzeko udal-enpresa bat dago, eta guztira, 900 bizikleta 

eskaintzen dituzte; haietatik 200 konpontzen edo erreserban daude, eta gainerakoak, 

erabiltzaileen esku. Bizikleten zer zati dago erabiltzaileen esku?”  

 

 Zatia kalkulatzen (zuzeneko problema) 

 

“Bizikletak alokatzen dituen udal-enpresa batek 900 bizikleta ditu guztira; haietako 2/9, 

konpontzen edo erreserban daudenez, ez daude erabiltzaileen esku. Zenbat bizikleta daude 

erabiltzaileen esku?” 

 

 Zatia kalkulatzen (alderantzizko problema) 

 

“Bizikletak alokatzen dituen udal-enpresa batek 200 unitate ditu konpontzen edo 

erreserban; hau da, bizikleta guztien 2/9. Zenbat bizikleta ditu enpresak?” 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzU5NzI0MTMwOTM2OTA1NjVjYmE4YTFjNGYzYTY3OTMxOGFlNzZiYzUwZjRjMzViNjNhM2NkNzBiMWE4MjkzNjAtMjM1NjYtMjAyMTExMTgxMjU4MjMvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.geogebra.org/m/HQxCg7Tb
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Hirian bizikletaz ibiltzeko kontuan hartzekoak 

 

 
 Hirian bizikletaz ibiltzera zoazenean, hartzen dituzu kontuan aurreko jarraibideak? 

 

 

b) Zatikiak batzea eta kentzea 

 

“Mediterraneo itsasoaren ekosistemak babesteko konferentzia bat egin da Erroman, eta 

hainbat naziotako zientzialariak bildu dira: 
1

4
 espainiarrak,  

2

5
 frantziarrak,  

1

8
 marokoarrak, eta 

gainerakoak, tunisiarrak.  

a) Zientzialarien zer zati dira tunisiarrak? 

b) Tunisiarrak 36 zientzialari badira, zenbat zientzialari dira guztira?” 

 

c) Zatikiak biderkatzea eta zatitzea 

 

“Banaketa-furgoneta batek 40 olio-kaxa daramatza. Kaxa bakoitzean, 
3

4
  litroko 12 botila 

daude. Zenbat litro olio daramatza furgonetak?” 

 

 

d) Zatiki baten zatikia 

Zatiki baten zatikia bi zatikiren arteko biderkaduratzat har daiteke.  

Ikus dezagun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orain buruketa hauekin praktikatuko duzue azken kasu hau: 

 

 

Erdiaren erdia 

 

1

2
·

1

2
=

1

4
 

 

Herenaren 

erdia 

1

3
·

1

2
=

1

6
 

 

Laurdenaren 

erdia 

1

4
·

1

2
=

1

8
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Marrubi kaxa batetik 
1

5
 hartu dut jateko. 

1

5
  horretatik 

1

6
   erdi-

usteldurik egon dira, eta bota egin ditut. Hasieran kaxan 60 marrubi 

bazeuden, zenbat bota ditut zakarrontzira? 

Ordenagailu-joko bat epeka ordaindu dut. Lehenik, 
1

4
 , eta gero, 

balio zuen herena. Amaitzeko, 375 € ordaindu ditut. Zenbat balio 

zuen jokoak? 

Ordenagailu-joko bat epeka ordaindu dut. Lehenik, 
1

4
 , eta gero, 

gelditzen zenaren 
1

3
. Amaitzeko, 450 € ordaindu ditut. Zenbat balio 

zuen jokoak? 

Bizikleta-ibilaldi batean, 1. egunean bidearen 
3

5
  egin dut, eta 2. 

egunean, gelditzen ziren  
2

3
. Oraindik 20 km falta dira amaitzeko. 

Zenbat kilometro ditu ibilaldiak? 

 

 

 Jarraitu zatikiak dituzten buruketak egiten anayadigitala webgunearekin.  

 

 
 

 

 Trebatu buruketa gehiago egiten orrialde interaktibo honen bidez. 

 

 
 

 Sartu orrialde honetan, eta egin 10 buruketa interaktibo hauek. 

 

 

 

 

 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzU5MTc2ZDgzZjY2NGM0ZmU0OTViOWNjOGIwZmM5ZjYxMWJlYjFkZGQ3ZjBmMTMwZWNkNjBjZTI0YTFjZDg4ZTgtMjM1NjYtMjAyMTExMTgxODQxNDMvaW5kZXguaHRtbA==
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzU5MTc2ZDgzZjY2NGM0ZmU0OTViOWNjOGIwZmM5ZjYxMWJlYjFkZGQ3ZjBmMTMwZWNkNjBjZTI0YTFjZDg4ZTgtMjM1NjYtMjAyMTExMTgxODQxNDMvaW5kZXguaHRtbA==
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/zatikiak.html
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 Ebatzi buruketa hauek ikasitakoarekin. 

1. Begoña irakurle amorratua da txikitatik, eta aurten ere liburu-sorta bat 

oparitu diote gabonetan. Lehenengo astean, liburuen 2/5 irakurri ditu, eta 

bigarrenean, irakurri gabe zituenen 4/5. Oraindik irakurtzeko hiru liburu 

baditu, zenbat liburu zeuden guztira sortan? 

2. Ikastetxeko ingurumen-batzordeak, 

astelehenean, arrosondoen 2/7 inausi 

ditu; asteartean, gainerakoen 3/5 inausi 

ditu, eta asteazkenean, lana osorik 

amaitu du –hau da, falta zitzaizkion 20 

arrosondoak–. Zenbat arrosondo ditu 

guztira ikastetxeko lorategiak?  

3. Familia batek bere aurrekontuaren 2/5 etxea ordaintzeko erabiltzen ditu, 

eta 1/3, janaria erosteko. Gastu horiek kenduta, hilean 400 € geratzen 

zaizkio. Zenbat irabazten du familia horrek hilean? 

4. Lan bat ordenagailuan idazteko eskatu dit lagun batek. 

Lehenengo egunean, lan osoaren ¼ idatzi dut; bigarren egunean, geratzen 

zitzaidanaren 1/3; hirugarrenean, oraindik geratzen zitzaidanaren 1/6; eta 

laugarren egunean, lana osorik amaitu dut, 30 orrialde idatzita. Kalkulatu 

zenbat orrialde dituen lan osoak. 

5. Elenek hiru motatako pokemonak ditu 

bere bilduman. Guztira, 96 ditu: 3/8 

izotzezkoak, 5/12 herensugeak, eta 

gainerakoak, hegalariak. Zer zati da 

hegalariena? Mota bakoitzeko zenbat 

pokemon ditu? 

6. 1.500 litroko depositu bat urez beterik dago. Lehenik, eduki osoaren 3/5 

atera dira, eta gero, gelditzen zenaren herena. 

a) Deposituaren zer zatiki atera da? 

b) Zer zatiki gelditzen da? 

c) Zenbat litro atera dira? 
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7. Txirrindulari batek 105 km 

egin behar izan ditu lehiaketa batean. 

Lehen egunean, ibilbidearen 1/3 egin 

du; bigarrenean, 2/5; eta gainerakoa, 

hirugarren egunerako utzi du.  

Zenbat kilometro egin behar izan ditu 

egunez egun?  

8. Familia batek 3.000 € irabazten ditu hilean. Hortik, hiru hamarren 

jangaiak erosten gastatzen ditu; bosten bat arropa erosten, hamarren bat 

aisialdian, eta laurden bat, beste gauza batzuetan. Zenbat aurreztuko du 

urte batean? 

 

 Trebatu gehiago mota honetako buruketak egiten anayadigital plataformaren bidez. 

 

 
 

 

6.7 Berreketak zatikiekin  

 

Zatikien berreketak egiteko, zenbaki osoen berreketekin erabiltzen genituen arauak bete 

behar ditugu.  

 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzliZjdjYWFkNzFkZjZkYzgzMGRjNjBiZTg1ZGRjNzk1MTYyMTExMDM5ZjQxODk0MGQ4MjRiOTc2YzcxMGJjYTEtMjM1NjYtMjAyMTExMTkwOTQ0NTYvaW5kZXguaHRtbA==
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 Zatiki baten berreketa 

 
 

 Zatikien arteko biderketa baten berreketa 

 
 

 Zatikien arteko zatiketa baten berreketa 

 
 

 Berrekizun bereko berreketen arteko biderketa  

 
 

 Berrekizun bereko berreketen arteko zatiketa  

 
 

 Berretzailea 0 duten berreketak 

 
 

 Berreketa baten berreketa 

 

 

 Aztertu berreketei buruz eman berri dugun informazioa, eta kopiatu. 

 

 Praktikatu anayadigital webgunean sartuz. 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzliZjdjYWFkNzFkZjZkYzgzMGRjNjBiZTg1ZGRjNzk1MTYyMTExMDM5ZjQxODk0MGQ4MjRiOTc2YzcxMGJjYTEtMjM1NjYtMjAyMTExMTkwOTQ0NTYvaW5kZXguaHRtbA==
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 Egin ariketa hauek gehiago praktikatzeko: 

 

 

 Jolas egin dezagun Kahoot honen bitartez. 

 

https://create.kahoot.it/creator/f7c5955a-0aa4-4ac4-a0cd-80844247cd13
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6.8 JARDUERA: EBALUAZIOA 

6.8.1 Autoebaluazioa 

 

a) Sartu anayadigital webgunean, eta egin: Autoebaluazioa. 

 

b) Erantzun galdetegi honi, jakiteko zer mailatan lortu dituzun gaiaren 

helburuak. 

 

6.8.2 Kontrola 

MATEMATIKA       DBH 1         2. kontrola/2. ebaluazioa 

 

Izen-abizenak: ……………………… Data: 20…(e)ko ………aren …a 

GAIA: ZATIKIAK 

1. Idatzi dagokion zatikia: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Erantzun: 

 

a) Orduaren zenbateko zatikia dira 20 minutu? (Sinplifikatu emaitza) 

 

b) 
5

9
 zatikia emanda, bete taula hau:   

 

Idatzi letraz: Izendatzailea: Zenbakitzailea: 

Bi zatiki baliokide:  

Zenbaki dezimalduna: 

  
  

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzliZjdjYWFkNzFkZjZkYzgzMGRjNjBiZTg1ZGRjNzk1MTYyMTExMDM5ZjQxODk0MGQ4MjRiOTc2YzcxMGJjYTEtMjM1NjYtMjAyMTExMTkwOTQ0NTYvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/12tXHZ4vCnzvaIBPCNcfkMA4ttu0mvhNbZGEOpNbUcCo/edit
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3. Kalkulatu: 

 

a) 240ren hiru laurden =     

                                

c) … (r)en 
3

5
= 15     

b) 80ren 
3

40
=                                 

 

d) … (r)en 
2

7
= 10 

 

4. Idatzi zatikien bidez eta sinplifikatu: 

 

          0,6 =                                              2,5 = 

          1,7 =                                               0,04 = 

 

5. Eragiketa hauek egin, eta gero, sinplifikatu:  
 

 

a) 
3

10
+

5

15
=  

 

b) 
12

7

6

5

4

1

9

5
  

 

c) 
20

7

8

5

5

3
  

 

 

d) 
5

2
− 2 +  

1

10
 = 

 

 

e)  
𝟓

𝟔
· 12 =  

 

f) 
5

6
·

9

10
= g) 

𝟐

𝟓
·

3

5
=                               

 

h) 









3

1

2

1
:

6

5
2 = 

 

 

 

6. BURUKETA. Kostaldeko herri batean, bizilagunen 
1

3
 nekazaritzatik bizi da; 

2

5
, 

arrantzatik, eta gainerakoak, zerbitzuen sektoretik.  

a. Bizilagunen zer zati bizi da zerbitzuen sektoretik? 

b. Guztira 9.000 bizilagun badira, zenbat bizi dira arrantzatik? 

 

 

7. Itziarrek eta Josebak jolas-parke batera joan, eta diruaren erdia sarreretan gastatu 

dute, eta 
8

3
 jatekoa erosten. Diruaren zer zati ez dute gastatu? Zenbat diru eduki 

dute parkera heldu direnean, 21,25 € gelditu bazaizkie sarrerak eta janaria erosi eta 

gero?  
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Eragiketak_______________________________________________________ 
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7. GAIA: PROPORTZIONALTASUNA eta 

EHUNEKOAK 
 

7.1. JARDUERA: MAGNITUDEEN ARTEKO ERLAZIOAK 

Gai honetan, magnitudeen arteko erlazioak aztertuko ditugu, eta erlazio horiek zerikusia 

daukate hiruko erregelarekin. Zer egiten dugu hiruko erregela aplikatzen dugunean? 

Horixe da gai honetan indartuko duguna. 

Hasi aurretik, hizkuntza matematikoaren eremuko hitz batzuk ikasiko ditugu: arrazoia 

eta proportzioa. 

 

7.1.1  Arrazoia eta proportzioa 

Arrazoia: magnitudeekin lotutako bi neurriren arteko zatidura 

da. 

14 𝑢𝑟𝑡𝑒

42 𝑢𝑟𝑡𝑒
=

1

3
: Amaren eta semearen adinen arrazoia heren bat da. 

14

42
 arrazoiak zatiki baten antza du; baina arrazoien kasuan, zenbakiak 

magnitudeei lotutako neurriak dira. 

 

Proportzioa: bi arrazoiren arteko berdintza da, eta zatiki baliokideen antza du:  

 
14

42
=

1

3
    

Aurrekoa kontuan hartuz, proportzio baten hiru balio ezagun ditugunean, zatiki 

baliokideen propietateak aplikatuz kalkulatuko dugu laugarren balioa. Horretan 

datza hiruko erregela: 

14

42
=

1

x
 → 𝑥 = 

42 · 1

14
= 3 

 

 Ikusi bideo hau, eta sakondu bi kontzeptu horietan. 

 

 Jarraitu praktikatzen ariketa interaktibo hauek eginez. 

 
 

 Sartu esteka honetan, aukeratu “Zenbakizko proportzionaltasuna. Atarikoak”, eta 

praktikatu aurreko bideoan ikusi dituzun edukiak. 

https://youtu.be/xAo9vBN1bfk
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_eus/1quincena6/1q6_ariketa_ebatziak_1a.htm
https://clic.xtec.cat/projects/proportzioa/jclic.js/index.html
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7.1.2 Magnitudeak eta buruketak 

Buruketetan, magnitudeak erlazionatzen dira. Ohikoenetan, bi magnitude 

erlazionatzen dira. 

Adibideak: 

a) Erositako kaxen kopurua eta ordaindutakoa    

                  

 

 

 

 

Kaxa-kop. 1 2    
Prezioa (€) 6     

b) Denbora batean egindako distantzia 

 

Denbora (h) 1 2 3   

Distantzia (km) 80     
 

c) Horma bat margotzean, langileen kopurua eta  
margotutako azalera 

 

 

 

 

Margolari-kop. 1  3  7  
Azalera (m2) 20      

d) Erositako laranjen pisua eta ordaindutakoa 

 

Pisua (kg) 1 2   8 10 

Prezioa (€) 1,2      
 

 

Erlazionatzen diren magnitudeak hiru motatakoak izan daitezke:  

 Proportzionaltasun zuzenekoak 

 Alderantzizko proportzionaltasunekoak 

 Bestelako erlazioak dituztenak (edo inolako erlaziorik ez daukatenak) 

 

 Ikusi bideo hau, eta argitu kontzeptuak. 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu gehiago: Proportzionaltasuna eta 

ehunekoak. Zuzen proportzionalak diren balioen taulak egin. Balio-taula zuzenki 

proportzionalak modu arrazoituan egiteko ausazko ariketak 

 

 
 

 

 

 Egin fitxa honetako 1. eta 2. ariketa interaktibo hauek. 

https://youtu.be/l456dF2brzQ
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY4Y2ViOGM5N2IzNDliMGExNGU3NGE0OWFjZWI2MGNmNzBjMjgwOGUyMDdmYjA0ODNhN2JiMzRhYWIwMzZiNGItMjM1NjYtMjAyMTExMjUxMTEyMjMvaW5kZXguaHRtbA==
https://es.liveworksheets.com/lb1529104nx
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 Sartu anayadigitalean, eta praktikatu gehiago. 

 

 Saiatu orrialde interaktibo honetan dauden ariketak ebazten. 

 

 
 

 Gehiago jakiteko, sartu orrialde honetan, eta ikertu (borondatezkoa). 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2JmM2RiN2FhYjEzMjQ0NWQ0NDk1ZDhiN2FjY2UyZTUzYTgwMTI1ZDE3MDJiNjcxYjlhODdhOTY1NDI1MjM1MDMtMjM1NjYtMjAyMTExMjIxMTMxNDIvaW5kZXguaHRtbA==
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_eus/1quincena6/1q6_ariketa_ebatziak_2a.htm
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_eus/1quincena6/index1_6.htm
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7.2 JARDUERA: MAGNITUDE ZUZENKI PROPORTZIONALAK 

Zer baldintza bete behar da bi magnitude zuzenki proportzionalak izateko? 

Magnitude bat handitzen denean beste magnitude bat ere proportzio berean 

handitzea (edo, bata txikitzen denean, bestea ere proportzio berean txikitzea). 

 

 Sartu webgune honetan, eta egin proposatzen diren ariketak. 

 

 

 

 

 

 Egin buruketa hau, kontuan hartuz aurreko ariketan ikasi duzuna. 

 

 Hiru txokolatinak 600 gramoko pisua dute guztira. Zer pisu dute bi 

txokolatinak? 

Unitatera laburtuz Hiruko erregelaz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontuan hartu: 

 

 

 

 

 

 

 

 Entzun eta ikasi: https://www.youtube.com/watch?v=h7V0MKS17Ec 

 (Tartea: 00:00-02:00) 

 

 

 

Proportzionaltasun zuzeneko buruketak egiteko prozedura                                                          
(Hiruko erregela) 

 Magnitudeak idatzi eta  taula osatu. 

 Magnitudeen arteko erlazioa aurkitu: zuzena edo 

alderantzizkoa. 

 Zuzena bada, proportzioa osatu eta ebatzi. 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/proportzionaltasuna.html
https://www.youtube.com/watch?v=h7V0MKS17Ec
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 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu balio-taulak betez: Proportzionaltasuna 

eta ehunekoak. Alderantziz proportzionalak diren balioen taulak eraiki. Balio alderantziz 

proportzionalen taulak modu arrazoituan egiteko ausazko ariketak. 

 

 
 

 Alderatu aurreko ariketan egindako buruketa beheko koadroan dagoenarekin: 

Txokolatina-kopurua Pisua (g) 

3 600 

2 x 

Erlazioa zuzena denez, betetzen da proportzioa: 

3

2
=

600

𝑥
 →  𝑥 =

600 · 2

3
= 400 g 

Emaitza: 400 g pisatzen dute bi txokolatinak. 

 

 Sartu Intermatia orrialdean eta praktikatu. 

 
 

 Sartu anayadigital webgunean, eta ebatzi buruketa interaktiboak: 

Proportzionaltasuna eta ehunekoak. Proportzionaltasun zuzeneko problemak. Problema zuzenki 

proportzionalen animazio interaktiboa, bi zatitan banatuta: lehenengoan, azalpena eta 

unitatera laburtzeko ariketak daude; bigarrenean, azalpena eta zuzeneko hiruko erregelaren 

bidez ebatzitako ariketak 

 

 Jarri bikoteka, eta ebatzi buruketa hauek azaldutako prozedurari jarraituz. 

1. Gurpil batek 1.200 bira egiten ditu 15 minutuan. Zenbat egingo ditu 43 

minutuan, abiadura berean? 

2. 56 kg artilerekin 16 jertse egin daitezke. Zenbat egin daitezke 35 kg-rekin? 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY4Y2ViOGM5N2IzNDliMGExNGU3NGE0OWFjZWI2MGNmNzBjMjgwOGUyMDdmYjA0ODNhN2JiMzRhYWIwMzZiNGItMjM1NjYtMjAyMTExMjUxMTEyMjMvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.intermatia.com/ejercicios/PC003/
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY4Y2ViOGM5N2IzNDliMGExNGU3NGE0OWFjZWI2MGNmNzBjMjgwOGUyMDdmYjA0ODNhN2JiMzRhYWIwMzZiNGItMjM1NjYtMjAyMTExMjUxMTEyMjMvaW5kZXguaHRtbA==
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3. Makina batek 1.500 botila betetzen ditu ordu-laurden batean. Zenbat botila 

beteko ditu 8 orduan? 

4. Iturri batek 270 litro ur ematen ditu minutu bat eta erdian. Zenbat denbora 

beharko du 1.800 litroko urtegi bat betetzeko? 

5. Andonik 4,55 € ordaindu ditu 85 fotokopia egiteagatik. Zenbat balio dute 30 

fotokopiak? 

6. Hiru kilo eta 650 gramoko meloi bat erosteko, 4,38 € ordaindu ditut. Zenbat 

balio du bi kilo eta erdiko meloi batek? 

7. Andreak 5 puntu lortu ditu 7tik. Zenbat atera du 10etik? 

8. Mapa bateko 14 cm 238 km dira errealitatean. Zer luzera hartuko dute mapan 

errealitateko 306 kilometrok? 

 

 Sakondu mapak eta eskalak aztertzen fitxa interaktibo honen bidez. 

 

 
 

 Gabonetako menua 

Binaka jarrita, janari bat 

pentsatu behar duzue 

gabonetan prestatzeko. 

Horretarako, bilatu errezeta 

bat zuen gustuko janaria edo 

postrea duena, eta egokitu 

kantitateak gabonetan biltzen 

zareten pertsonen kopuruari. 

 

On egin!! 

 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/proportzionaltasuna/exe_eskala/exe_eskala/newPackage/index.html
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7.3 JARDUERA: MAGNITUDE ALDERANTZIZ PROPORTZIONALAK 

(Hiruko erregela alderantzikatua) 

 

Zer baldintza bete behar da bi magnitude alderantziz proportzionalak izateko? 

Magnitude bat handitzen denean beste magnitude bat proportzio berean txikitzea (edo, 

bata txikitzen denean, bestea proportzio berean handitzea). 

 Sartu webgune honetan, eta egin proposatzen diren ariketak. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu balio-taulak betez: Proportzionaltasuna 

eta ehunekoak. Alderantziz proportzionalak diren balioen taulak eraiki. Balio alderantziz 

proportzionalen taulak modu arrazoituan egiteko ausazko ariketak 

 

 
 

 Egin buruketa hau, aurreko ariketan ikasi duzuna kontuan hartuz. 

 Bi traktorek sei ordu behar dituzte lursail bateko belarra mozteko. Zenbat 

denbora beharko dute hiru traktorek lan bera egiteko? 

Unitatera laburtuz Hiruko erregelaz 

 

 

 

 

 

Kontuan hartu: 

 

 

 

 

 

Alderantzizko proportzionaltasunaren gaineko buruketak 

egiteko prozedura  

 (Hiruko erregela alderantzizkoa) 

 Magnitudeak idatzi eta taula osatu. 

 Magnitudeen arteko erlazioa aurkitu: zuzena edo 

alderantzizkoa. 

 Alderantzizkoa bada, proportzioa osatzeko, arrazoi 

baten balioen ordena alderantzikatu egiten da. 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/proportzionaltasuna.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY4Y2ViOGM5N2IzNDliMGExNGU3NGE0OWFjZWI2MGNmNzBjMjgwOGUyMDdmYjA0ODNhN2JiMzRhYWIwMzZiNGItMjM1NjYtMjAyMTExMjUxMTEyMjMvaW5kZXguaHRtbA==
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 Entzun eta ikasi: https://www.youtube.com/watch?v=h7V0MKS17Ec (Tartea: 

02:00-04:50) 

 

 Alderatu aurreko ariketan egindako buruketa beheko koadroan dagoenarekin: 

Traktore-kop. Denbora (h) 

2 6 

3 x 

Alderantzizko erlazioa dagoenez, arrazoietako bat 

alderantzikatu egin behar da: 

2

3
≠

6

𝑥
→  

3

2
=

6

𝑥
→  𝑥 =

6 · 2

3
= 4 ℎ 

Emaitza: 4 ordu behar dituzte hiru traktorek. 

 

 Sartu Intermatia orrialdean eta praktikatu. 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta ebatzi buruketa interaktiboak: Proportzionaltasuna 

eta ehunekoak. Alderantzizko proportzionaltasuneko problemak. Problema alderantziz 

proportzionalen animazio interaktiboa, bi zatitan banatuta: lehenengoan, azalpena eta unitatera 

laburtzeko ariketak daude; bigarrenean, azalpena eta alderantzizko hiruko erregelaren bidez 

ebatzitako ariketak.  

 

 Jarri bikoteka, eta ebatzi buruketa hauek lehen aipatu dugun prozedurari jarraituz. 

1. Kamioi batek, 60 km/h-ko abiaduran, 40 minutuan egin du hiri batetik bestera 

joateko bidea. Zenbat denbora beharko du itzultzeko, zamarik gabe, 80 km/h-ra 

badator? 

2. Ainara oinez joaten da eskolara, 4 km/h-ko abiaduran. Normalean, 30 

minutuan iristen da. Gaur, berriz, korrika joan da, 8 km/h-ko abiaduran. Zenbat 

denbora behar izan du iristeko? 

https://www.youtube.com/watch?v=h7V0MKS17Ec
https://www.intermatia.com/ejercicios/PC004/
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY4Y2ViOGM5N2IzNDliMGExNGU3NGE0OWFjZWI2MGNmNzBjMjgwOGUyMDdmYjA0ODNhN2JiMzRhYWIwMzZiNGItMjM1NjYtMjAyMTExMjUxMTEyMjMvaW5kZXguaHRtbA==
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3. Zozketa bateko irabaziak 8 umeren artean banatzen baditut, bakoitzari 3 € 

egokitzen zaizkio. Baina beste bi ume etorri dira. Zenbat diru egokituko zaio 

bakoitzari? 

5. Baserritar batek 2.000 kg belar ditu ganbaran, bere 15 behiei  hilabete batez 

emateko. Beste zortzi behi erosi baditu, zenbat denbora iraungo du belarrak? 

6. Minutuko 2,5 litro ematen dituen txorrota batek 40 minutuan betetzen du 

depositu bat. Zenbat denbora beharko luke minutuko 4 litro emango balitu? 

7. Auto batek 39 minutuan egin du Bilbotik Gasteizerainoko bidea, batez beste 

95 km/h-ra joanda. Zenbat denbora beharko du bide hori egiteko kamioi batek, 

batez beste 65 km/h-ko abiaduran joanda? 

 

 

 

7.4 JARDUERA: MAGNITUDE ZUZENKI PROPORTZIONALAK, 

ALDERANTZIZ PROPORTZIONALAK eta KONPOSATUAK 

Atal honetan, proportzionaltasun zuzeneko eta alderantzizko proportzionaltasuneko 

problemak praktikatzeaz gain, proportzionaltasun konposatuko buruketak egiten ikasiko 

duzu; hau da, bi magnitude baino gehiago erlazionatzen dituzten buruketak. 

 

7.4.1 Proportzionaltasun zuzeneko eta alderantzizko proportzionaltasuneko 

buruketak 

 

 Bete fitxa hau 3. buruketatik aurrera. 

 

 
 

 

 

 

https://es.liveworksheets.com/lb1529104nx
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 Ikasitako prozedurari jarraituz, ebatzi koadroan agertzen diren buruketak.  

1. Makina batek 42 olio-botila betetzen ditu 7 minutuan. Zenbat denbora behar 

du 150 botila betetzeko? 

2. Auto batek 25 litro gasolina erretzen ditu 300 km egiteko. Zenbat erreko du, 

abiadura berean 550 km egiteko? 

3. Baserri batean, 48 behiri jaten emateko 18 asterako jana du baserritar batek. 

Zenbat asterako izango luke 24 behi gehiago balitu? 

4. Margolari batek 125 kilo pintura erabili ditu 75 m2-ko horma bat 

margotzeko. Zenbat beharko du 300 m2-ko horma margotzeko? 

5. Patera batean, itsasoan galdutako 24 

etorkin zeuden. Edateko ura 18 

egunerako zuten. Gero, bidean, beste 

hiru etorkin batu dituzte. Zenbat iraungo 

die urak?  

6. Fabrika batean, egunean 8 orduko lanaldiak eginda, 5 egun behar dituzte bi 

mila alkandora egiteko. Zenbat egunean egingo lituzkete alkandora horiek 

guztiak, 10 orduko lanaldiak eginez gero? 

7. Zortzi segalarik 9 ha alpapa ebakitzen dituzte 

egunean. Zenbat hektarea ebakiko lituzkete sei 

segalarik?  

8. Idazkari batek 3 orrialde idazten ditu ordu-laurden batean. Zenbat denbora 

beharko luke 483 orrialde idazteko? 

9. Sei txakurri jaten emateko, 24 kilo pentsu behar dira astean. Zenbat pentsu 

jaten dute astean arraza bereko 11 txakurrek? 

10. Malguki batean 300 g-ko pisu bat zintzilikatu dugu, eta 2 mm 

luzatu da malgukia. Beste pisu bat jarri, eta malgukia 7 mm luzatu 

dela ikusi dugu. Zenbateko pisua jarri dugu?  

 

 KAHOOT honen bitartez gai honetako edukiak berrikusiko ditugu. 

 

 
 

https://create.kahoot.it/details/e9124fcc-54d7-40ac-8464-5929bea6a91b
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7.4.2 Proportzionaltasun konposatuko problemak 

Egoera batean bi magnitudek baino gehiagok parte hartzen dutenean, 

proportzionaltasun konposatuko egoera dela esaten dugu. Mota honetako 

buruketak ebazteko, prozedura honetako pausoak eman behar ditugu: 

 

1. Taula magnitudeekin eta emandako datuekin osatu (komeni da ezezaguna 

daraman magnitudea mutur batean kokatzea, hasieran edo amaieran). 

 

2. Bilatu magnitude bakoitzak zein erlazio-mota duen ezezaguna daraman 

magnitudearekin: zuzeneko erlazioa edo alderantzizkoa. 

 

3. Proportzioa osatu, datu guztiak dituzten magnitudeak biderkatuz eta 

ezezaguna den magnitudearekin berdinduz. (Proportzionaltasunaren gaineko 

buruketetan egin dugun bezala, proportzionaltasuna zuzena bada, arrazoia ez da aldatzen, 

baina alderantzizko erlazioa badago, arrazoi bat alderantzikatu egin behar da.) 

  

 

a) Proportzionaltasun konposatuko problema zuzenak 

 

 Ikusiko dugun adibidea bideo honetan azaltzen da. Entzun eta ulertu. 

 

 Hemen duzu, idatzita, bideoan ikusi duzuna. Jarri binaka, eta azaldu bata besteari 

buruketa egiteko prozesua eta haren zergatia. 

 

Adibidea: 

 

 “60 mahaikideko eskola-jantoki batean, 36 kg fruta kontsumitzen dute hiru 

astean. 80 mahaikide izanez gero, zenbat kilo fruta kontsumituko dira lau 

astean?” 

 

 
 

b) Proportzionaltasun konposatuko buruketetan alderantzizko erlazioa edo bi 

erlazio-mota batera agertzen direnean  

https://youtu.be/xUU7UWdnAr4
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 Ikusi bideo hau, eta barneratu ondo prozedurak. 

  

 Bideoa entzun eta gero, egin buruketa bera binaka, prozedura egokia erabiliz. 

 

“Baserritar batek 294 kg pentsu behar izan ditu 15 behiri 7 egunean jaten 

emateko. Zenbat egunerako jana izango luke 10 behirentzat 840 kilo 

pentsurekin?” 

 

7.5 JARDUERA: EHUNEKOAK 

Eguneroko bizitzan, etengabe ikusi edo entzuten ditugu ehunekoak: komunikabideetan, 

azalpenetan, kaleetan...  

 

7.5.1 Ehunekoen kontzeptua, zatikiak eta dezimaldunak 

 

Kantitate batetik ehuneko jakin bat hartzea da kantitate hori ehun unitateko zatitan 

banatzea, eta zatiki bakoitzetik adierazitakoa hartzea. Ehunekoa “%” ikurrarekin 

adierazten dugu. 

 

 Sartu orrialde honetan, eta egin ehunekoaren kontzeptuari buruz proposatzen diren 

ariketa 

interaktiboak. 

 

 

 

 

  Bideo honetan, ehunekoei buruz ditugun ideia okerrak 

erakusten dizkigu Kike Amonarriz-ek. Entzun ondo, eta 

eztabaida sortuko dugu gelan.  

  

 

 

 

 Ehunekoa, zatiki eta zenbaki dezimaldun gisa ere ikus daiteke. Aztertu koadro hau, 

eta entzun bideoa (tartea: 0:00-2:25) kontzeptuak argitzeko.  

 

https://youtu.be/mPSMPDQSfnI
http://www.euskalnet.net/jesusgo/DBH1/zenbakiak/proportzionaltasuna.html
https://youtu.be/ENy4Rhed-yk
https://youtu.be/tv--CVE8pgs
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 Egin ariketa hauek: 

 

1. Kalkulatu, adibidean bezala ehunekoa zatiki gisa idatzita. 

 

 80ren % 15 = 80 · 
𝟏𝟓

𝟏𝟎𝟎 
 = 12 

a) 350en % 12     b) 380ren % 5 

c) 1.300en % 22     d) 475en % 8 

 

2.  Kalkulatu, adibidean bezala ehunekoa dezimaldun gisa idatzita. 

 

 80ren % 15 =80 · 0,15 = 12 

a) 350en % 12     b) 380ren % 5 

c) 1.300en % 22      d) 475en % 8 

 

 Osatu koadro hau ehunekoen, zatikien eta zenbaki dezimaldunen arteko erlazioa 

praktikatzeko: 

        

Ehunekoa % 35 % 24  % 8  % 95   

Zatikia       
𝟓𝟎

𝟏𝟎𝟎
 

𝟐𝟓

𝟏𝟎𝟎
 

Adierazpen 

dezimalduna 
  0,52  0,03    

 

 Sartu webgune honetan, eta egin ehunekoei buruzko ariketa interaktiboak. 

 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/proportzioa/jclic.js/index.html
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 Jarraitu ehunekoak kalkulatzen ariketa interaktibo hauen bidez. 

 

 

 

 

 

7.6 JARDUERA: EHUNEKO BEREZI BATZUK 

Zatikien sinplifikazioa oinarritzat hartuz, oso erraz kalkula daitezke ehuneko batzuk, 

eta hori oso lagungarria da eguneroko bizitzan.  

 

 Aztertu koadroa eta azaldu aldamenekoari. 

% 50 →
50

100
→

1

2
 

 

% 50 kalkulatzeko, zati bi egin behar da. 

Adibidez: 

80ren % 50 = 80 : 2 = 40 

% 25 →
25

100
→

1

4
 

 

% 25 kalkulatzeko, zati lau egin behar da. 

Adibidez: 

80ren % 25 = 80 : 4 = 20 

% 10 →
10

100
→

1

10
 

 

% 10 kalkulatzeko, zati hamar egin behar da. 

Adibidez: 

80ren % 10 = 80 : 10 = 8 

% 20 →
20

100
→

1

5
 

 

% 20 kalkulatzeko, zati bost egin behar da. 

Adibidez: 

80ren % 20 = 80 : 5 = 16 

 

 

 Praktikatu ikusitakoa ariketa honen bidez. Kalkulatu buruz:  

a) 18ren % 50 =  c) 390en % 10 = 

b) 180ren % 25 = d) 55en % 20 = 

      

 Jarraitu praktikatzen ariketa interaktibo hauen bitartez. 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/proportzioa/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/proportzioa/jclic.js/index.html
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7.7 JARDUERA: EHUNEKOEN GAINEKO BURUKETAK ETA 

PROPORTZIOAK 

Ehunekoen gaineko buruketak hainbat modutan ebatz daitezke, baina 

proportzionaltasun-taulak sortuko ditugu atal honetan. 

Adibide honen bidez, ondo ulertuko duzue ehunekoen eta proportzionaltasun-taulen 

arteko erlazioa: 

 “Gure gelan 24 ikasle daude, eta haietatik % 25 jantokian geratzen da. 

Zenbat ikasle geratzen dira jantokian?” 

 Zatikiaren bidez: 24 · 
25

100
=  

 Zenbaki dezimaldunaren bidez: 24 · 0,25 = 

 Proportzioa erabiliz: 

Guztira 100 200 300 400 … 

Zatia (% 25) 25 50 75 100 … 

 

Ikus dezakegunez, betetzen dira proportzioak: 

100

25
=

200

50
=

300

75
=

400

100
= ⋯ 

 

Beraz, ehunekoen gaineko buruketak proportzionaltasunaren 

gaineko buruketak dira, eta proportzionaltasun zuzena dute beti. 

 

Magnitude hauek izendatuko ditugu: guztia eta zatia. 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta ebatzi buruketak eskatzen duten 

moduaren bitartez. 

 

 

 

 

 

7.8 JARDUERA: IGOERAK ETA JAITSIERAK, EHUNEKOTAN 

ADIERAZITA 

Gure eguneroko bizitzan, egoera hauekin aurkitzen gara askotan: BEZa, merkealdiak, 

inflazio-tasa, e.a. 

Proportzionaltasunari buruz dakigunak lagundu egiten digu mota horretako egoerak 

aztertzen. 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzE0YzBmZDAzNjI4OGU4NzRiMjY0OTUyMDUxYjJjNjllOGVlMDlhMzI3N2UwODZjZjUzMjcyZWZhZDU0OGVmODUtMjM1NjYtMjAyMTExMjYxMjE1MzkvaW5kZXguaHRtbA==
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 Igoerak 

 

“Familiarekin jatetxe batera joan gara, eta aukeratu dugun menua 30 €-koa da, 

baina BEZa ez dago sartuta (% 21). Zenbat ordainduko dugu menua?” 

 Zatikien bidez: 30 · 
121

100
= 

 

 Zenbaki dezimaldunen bidez: 30 · 1,21 =  

 

 Proportzionaltasun-taula erabiliz: 

Guztira Zatia (igoera aplikatu ondoren) 

100 121 

30 x 

 

100

30
=

121

𝑥
→ 𝑥 =

30·121

100
= 36,3 € 

 

 Jaitsierak 

 

Mota honetako egoerak aurkitzen ditugunean ere, hiru modu ditugu 

ebazteko: zatikia erabiliz, zenbaki dezimalduna erabiliz eta 

proportzionaltasunaren bitartez. 

“Erosi nahi dudan ordenagailuak 750 € balio du, baina gaur Black Friday 

eguna izateagatik, % 15eko deskontua egingo didate. Zenbat ordainduko dut 

deskontua egin ondoren?” 

 Zatikien bidez: 750 · 
85

100
= 

 

 Zenbaki dezimaldunen bidez: 750 · 0,85 =  

 

 Proportzionaltasun-taula erabiliz: 

 

Guztira Zatia (jaitsierarekin ordainduko dudana) 

100 85 

750 x 

 

 Bideo honetan, Eider Antxustegik ondo azaltzen digu mota horretako 

buruketak egiteko prozedura.  

 

https://youtu.be/bJcwVF9nBfA
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 Aurrekoa ulertuta baduzu, praktikatu gehiago ariketa interaktibo hauen 

bitartez. 

 

 

 

 

 

 Gehiago sakontzeko, bideo honek lagunduko digu mota horretako buruketak 

arin egiten. Ikusi eta ikasi. 

 

 Anayadigital webgunean ere, praktikatzeko ariketa interaktiboak dituzu. 

Sartu eta ebatzi ahal dituzun guztiak. 

 

 

7.9 JARDUERA: BURUKETAK EHUNEKOEKIN 

Gogoratu: ehunekoekin buruketak egitean, guztia, zatia edo ehunekoa eskatu ahal 

dizkigute, eta gai izan behar dugu proportzioen bitartez ebazteko. 

Egin buruketa hauek proportzionaltasunaren teoria erabilita; hau da: 

 Magnitudeak identifikatu: guztia, zatia eta ehunekoa. 

 Proportzioa osatu kontuan hartuz erlazio zuzena dutela beti. 

 Proportzioa ebatzi. 

1. Pertsona baten soldata 1.700 €-koa da, eta urtearen hasieran % 4ko igoera aplikatuko 

diote. Zenbateko soldata jasoko du datorren urtean? 

2. Lantegi batean, langileen % 20 kaleratu dute aurten. 60 langile bazeuden, zenbat 

langile daude orain?  

3. Joan den udan, 80 hektarea baso erre ziren Galizian: 

bertan egon ziren 50.000 zuhaitzetatik 45.000 erre ziren. 

Zein da erre ziren zuhaitzen ehunekoa?  

Zenbakizko%20proportzionaltasuna%20eta%20ehunekoak%20(xtec.cat)
https://youtu.be/ZA3a7QsG1H4
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzE0YzBmZDAzNjI4OGU4NzRiMjY0OTUyMDUxYjJjNjllOGVlMDlhMzI3N2UwODZjZjUzMjcyZWZhZDU0OGVmODUtMjM1NjYtMjAyMTExMjYxMjE1MzkvaW5kZXguaHRtbA==


 

136 
 

4. Bilboko Udalaren arabera, Bilboko biztanleen % 35 da euskalduna, baina haietatik 

% 18k soilik egiten du euskaraz egunero. Bilbon 350.000 biztanle badaude, zenbat 

euskaldunek ez dute egunero euskaraz egiten? 

5. La Palma uharteak 70.800 hektarea ditu, eta haietatik 10.600 ha estalita geratu dira 

2021eko erupzioa dela eta. Zein da labak eta errautsek estali duten eremuaren ehunekoa? 

6. Azken matematika-azterketan, 75 ikasletatik 60k gainditu dute. Zein da gainditu 

dutenen ehunekoa? 

7. Ordenagailu berri bat erosi dugu etxean, eta % 12ko deskontua aplikatu digute. 600 € 

balio bazuen, zenbat ordaindu dugu? 

8. Argazki-kamera digital bat erostean, % 12ko deskontua egin ondoren 337,5 € ordaindu 

ditut. Zenbat balio zuen kamerak hasieran? 

9. Bizikleta bat saldu dut 57 €-an, eta % 15 irabazi dut nik erosi nuen preziotik. Zenbat 

ordaindu nuen? 

10. Institutu bateko 1.200 ikasleen % 25ek atletismoa praktikatzen du, % 15ek 

saskibaloia, eta % 40k futbola. Kalkulatu: 

a) Zenbat ikaslek praktikatzen dute kirol horietako 

bakoitza? 

b) Zenbat da kirolik praktikatzen ez duten ikasleen 

ehunekoa? Eta zenbat ikasle dira horiek? 

 

 Asmatu, binaka jarrita, ehunekoen gaineko buruketa bat, sartu gelan dugun 

buruketen kutxan, hartu kutxa horretatik beste bat, eta ebatzi. 

 

7.10 JARDUERA: PROIEKTUAK EHUNEKOEKIN 

 

7.10.1 I. proiektua: “Umeen pobrezia zifratan” 

Ehunekoen gaiarekin lotuta, Espainiako eta EAEko umeen pobreziari 

buruzko datu batzuk aztertuko dituzue. Batzuetan, zenbakiak ikusi arte, ez 

gara konturatzen zein larria den kontu hori. Bada, jarduera honekin, guk 

baino askoz baliabide gutxiago duten familia horiei buruz hausnartuko 

dugu. 
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POBREZIA ZIFRATAN 
 

Espainian, 9 milioi ume bizi dira, eta haietatik 3 milioi pobrezian edo 

gizarte-bazterketan bizi dira. Umeen zer ehuneko bizi da pobrezian? 

 

Giza Eskubideen nazioarteko eguna abenduaren 10ean ospatzen da, eta, 

egun horretan, giza eskubideen gutuna ekarriko dugu gogora. 

1. eskubidea: ELIKATZEKO ESKUBIDEA 

 

Eskolara gosaldu gabe joaten diren umeak, egunean janari bakarra egiten 

dutenak edota elikagai freskorik (fruituak, barazkiak, okela, arraina…) hartzen 

ez dutenak 2,5 milioi dira. Zer ehuneko bizi da egoera horretan? 

2. eskubidea: BIZI-MAILA EGOKIA IZATEKO ESKUBIDEA  

 

Pobrezia larrian bizi diren umeak (307 € baino gutxiagoko diru-sarrera duten 

familietakoak) % 45 dira. Zenbat ume bizi dira pobrezia larrian? 

3. eskubidea: ETORKIZUN ITXAROPENTSUA IZATEKO ESKUBIDEA 

 

Bi gurasoak langabezian dituzten familiak 714.000 dira. Hori familia guztien 

% 8 da. Zenbat familia bizi dira Espainian? 

4. eskubidea: ETXEBIZITZA DUINA IZATEKO ESKUBIDEA 

 

Krisialdian etxea utzarazitako familien kopurua 350.000 da. Zer ehuneko izan 

da etxea utzarazitakoena? 

5. eskubidea: KALITATEZKO HEZIKETA IZATEKO ESKUBIDEA 

 

Liburuak erosteko dirulaguntzak % 30 murriztu dituzte. Orain 60 € ematen 

badituzte, zenbat jasotzen zuten lehen? 

 

 Sartu lotura hauetan, eta ikusi gaiari buruzko bideoak:  
 

o “Nire semeak, gosari duin bat hartzeko, jantokira etorri behar du” 

o “Pobrezia zero Euskadin” 

o “Munduko pobrezia” 

o “The miniature Earth” 

 

 Ebatzi aurreko taulan (giza eskubideak) dauden buruketak, eta prestatu bost 

eskubide horietako bat gelan aurkezteko. 

 

7.10.2 II. proiektua: “Gai bat zifratan” 

Aurreko jardueran egindako lana abiapuntua hartuta, antolatu lauko taldeak, 

eta garatu proiektu hau: “Gai bat zifratan”. 

https://www.youtube.com/watch?v=GcQ7RE2xjbw
https://www.youtube.com/watch?v=k0ilkQEca88
https://www.youtube.com/watch?v=TDy21eUXWug
https://youtu.be/qvo0iO6tzN8
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Zuen gustuko gai bat aukeratu behar duzue; adibidez, ingurumena, gazteak 

eta droga-mendekotasuna, emakumearen egoera, nesken kontrako erasoak, 

eskola-jazarpena (bullying)..., eta, behin aukeratuta, fitxa honetako atalak 

bete behar dituzue. 

Gai bat zifratan 

Taldea: Taldekideak: 

                  

1. Gaia  

2. Gaiaren azalpena 

zifratan 
 

3. Gaiari buruzko 

proportzionaltasunezko 

lau buruketa 

 

4. Gaiarekin lotutako 

bideo bat zenbakiekin 
(3-4 minutukoa, gehienez 

jota) 

 

5. Balorazioa eta 

hobetzeko 

proposamenak  

 

 

 Proiektua lantzeko laguntzak: 

 

1. Adibide bat: NESKAK ZIFRATAN 

 Munduan 1.100 miloi neska inguru bizi dira. 

 

 Nazio Batuen Erakundearen datuen arabera, 2018an eta garapen-bidean 

dauden hainbat herrialdetan, 18 urte baino gutxiagoko 12 milioi neska 

ezkondu ziren, eta 21 milioi neska, 15 eta 19 urte bitartekoak, haurdun 

geratu ziren. 

 

 Nazioarteko Lan Erakundearen arabera, emakumeen langabezia-tasa  

gizonena baino askoz handiagoa da. 

 

 Munduan 7.000 milioi pertsona bizi gara, gutxi gorabehera, eta haietatik, 

875 miloi ikasketa gabekoak dira. 875 milioi horietatik bi heren 

emakumeak dira. 
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2. DBHko 2. mailako ikasleek egindako proiektua 

 

 

 

 

7.11 JARDUERA: EBALUAZIOA 

7.11.1 Autoebaluazioa 

 

c) Sartu anayadigital webgunean, eta egin: Autoebaluazioa. 

 

d) Erantzun galdetegi honi, jakiteko zer mailatan lortu dituzun gaiaren 

helburuak. 

 

 

7.11.2 Kontrola 

MATEMATIKA       DBH 1          3. kontrola/2. ebaluazioa 

 
Izen-abizenak: …………………………… Data: 20…(e)ko ………aren …a 

GAIA: PROPORTZIONALTASUNA eta EHUNEKOAK 

 

1. Erantzun: 

 

a) Zer da magnitudea? 

 

b) Idatzi hiru magnitude eta haien unitateak. 

 

c) Bi magnituderen arteko zatidurari arrazoi esaten diogu. 

Matematikako beste kontzeptu baten antza du: zeinena?  

 

2. Esan zein magnitude diren zuzenki proportzionalak (z), alderantziz 

proportzionalak (a), eta zeinek ez duten proportzionaltasunik (x).  

 

https://docs.google.com/presentation/d/1P-K10SVRBpO6JhadJq_7ZmnGPJEsHvrjMIIMv_ITH74/edit?usp=sharing
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2E1MzhkNzY0Njc2ZTcwZGRmMTRmMTJjNWI5OTM3YTdmMWIxZGY0OGUwM2U4ZmMzYThlNzkxNDU0MDFjZGE4NTgtMjM1NjYtMjAyMTExMjgxNTU2NDEvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/1lc6y4sR2nCpICrlyVoqLLuZdZ0Ozvl6iXnWcbfkD-rI/edit
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a) Sandia baten pisua eta haren prezioa. 

b) Pertsona baten adina eta altuera. 

c) Abiadura konstantean egindako distantzia eta emandako denbora. 

d) Praka baten neurria eta haren prezioa. 

e) Txorrota zabalik egon den denbora eta bota duen uraren kantitatea. 

f) Liburu baten prezioa eta orrialde-kopurua. 

 

3. Osatu proportzionaltasun-taula hau, magnitudeen arteko erlazioa kontuan 

harturik:  
 

 

4. Igerileku bat betetzeko, minutuko 300 litro isurtzen dituen txorrota bat erabiltzen 

da, eta 6 ordu behar ditu igerilekua betetzeko. Zenbat denbora behar luke 

igerilekua betetzeko minutuko 450 litro isuriko lituzkeen txorrota batek? 
 

5. Atzo, autoa hiru orduan aparkatuta edukitzeagatik 2,4 € ordaindu nituen. Zenbat 

ordainduko dut 09:00etatik 17:00etara eduki badut aparkaturik autoa gaur? 

 

6. Osatu taula:   

 

7. Saltoki batean, fruta-zukuen apalean 600 botila daude. % 25 tomate-zukuak dira; 

% 20, laranja-zukuak; % 50, muxika-zukuak, eta gainerakoak, limoi-zukuak. 

Zapore bakoitzeko zenbat botila daude?   

 

8. Nire auzoko parkean, 560 zuhaitzetatik % 35 iazko neguan landatu ziren. Zenbat 

zuhaitz landatu ziren iazko neguan? Egin hiru modu hauetan: 

a) Hiruko erregelaren bidez  

b) Zatikien bidez 

c) Zenbaki dezimaldunen bidez 
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8. GAIA: ALJEBRA 

(Adierazpen aljebraikoak eta ekuazioak) 

 

8.1  JARDUERA: ALJEBRAREN ESANAHIA 

 

8.1.1 Aljebra hitza aztertzen 

 Aljebra hitza entzuten dugunean, burura etortzen zaizkigun ideiak edo imajinak 

askotarikoak dira.  

Jarri binaka hausnartzeko, eta azaldu zer den zuentzat Aljebra. 

 Ikusi bideo hau Aljebra gaiaren hastapenak ulertzeko (tartea: 0:00-2:38). 

 Sartu webgune honetan, aztertu Aljebra noiz erabiltzen den, eta egin ariketa 

interaktibo guztiak. 

 

 

 

 

 

 Aztertu aljebra hitzaren jatorria eta esanahia, eta Aljebraren aplikazioak.  

 Jatorria: Aljebra hitzak arabiar hizkuntzan du jatorria, “al-” aurrizkiarekin hasten diren 

hitz askok bezala. 

Idatzi 10 hitz (euskaraz edo erdaraz) “al-” aurrizkiarekin hasten direnak. 

1. Alkandora 6.  

2.  7.  

3.  8.  

4.  9.  

5.  10. 

 

 Aljebraren esanahiak: 

“Aljebra lengoaia matematiko bat da, zenbakiak eta eragiketak ez ezik letrak  

eta bestelako ikurrak erabiltzen dituena; arazo-egoeretan edo buruketetan 

asko laguntzen duen hizkuntza bat da.”  

 

Aljebran zenbakiak, letrak eta eragiketak daude tartean. Letrak balio 

ezezagunak dira, eta ezezagun horiek edozein letrarekin adieraz daitezke: 

 a, b, c, d, e, …, x, y, z (baina bat bakarrik dagoenean x (“ixa”) letra izaten da 

erabiliena). 

  

 

 

 Aplikazioak 

https://youtu.be/piH-n0km_mE
https://clic.xtec.cat/projects/aljebra/jclic.js/index.html
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 Propietate aritmetikoak adierazteko: a + b = b + a (trukatze-propietatea) 

 Zenbakien segidak orokortzeko:  

 

 

 

 Magnitudeen arteko erlazioak adierazteko 

(formulak)  
 

 Balio ezezaguna duten zenbakiak adierazteko, eta haiekin eragiketak egiteko 

(adierazpen aljebraikoak) 

 Problemak ebazten laguntzen duten erlazioak adierazteko (ekuazioak) 

 

 

8.2 JARDUERA: ADIERAZPEN ALJEBRAIKOAK 

 

8.2.1 Kontzeptua eta erabilpena 

ADIERAZPEN MATEMATIKOAK 

Adierazpen aritmetikoak 
(orain arte erabilitakoak) 

Adierazpen aljebraikoak 
(hemendik aurrera ere erabiliko dituzuenak) 

4 · 5 + 7 

3 + 1 – 6 

7 – [(–8 + 4)] 

4x – 9 

2a + 3b 

3n – 2 

 

Zenbaki eta eragiketen multzoari adierazpen aritmetiko deritzo. 

 

Zenbaki, letra eta eragiketen multzoari adierazpen aljebraiko deritzo. 

 

 Sartu orrialde interaktibo honetan, eta egin agertzen diren ariketa guztiak. 

 

 

 

 

 

 

https://clic.xtec.cat/projects/aljebra/jclic.js/index.html
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 Jarri binaka, aukeratu pertsona famatu bat, eta osatu taula. 

 

Adibidea: Greta Thunberg, ingurumenaren aldeko ekintzailea. Zenbat urte ditu orain? 

 

 

Demagun ez dakigula zein den Gretaren adina. 

 

Enuntziatuak 
Adierazpen 

aljebraikoa 

Gretaren adina x 

Gretaren adina 10 urte barru 
 

Gretaren adina orain dela 8 urte 
 

Gretaren adinaren bikoitza 
2·x → 2x 

(zenbakia 

aurrean) 

Gretaren adinaren hirukoitza 
 

Gretaren adinaren laukoitza 
 

Gretaren adinaren erdia 
 

Gretaren adinaren boskoitzaren 

erdia 

 

Gretaren adinaren herena gehi bat 
 

 

 
 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu enuntziatuekin eta haien 

adierazpen aljebraikoekin. 

 

  
 

 Sartu webgune honetan, eta praktikatu aurreko ariketen gaineko joko 

interaktiboarekin. 
 

 

 

 Jarraitu hizkuntza aljebraikoa praktikatzen anayadigital webgunearen bidez. 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzQ4NjE1NTQ4YTA1NWFmNzY1MmUxNmE1YTAzMTRmYWUxN2M2MWI5ZjA3OWI4NGY3NDUwZTQxMmJjOGM2Y2Y5YzgtNzUwMjUtMjAyMTExMzAwODQ3NTYvaW5kZXguaHRtbA==
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aljebra/adierazpena/a_adierazpenak/adierazpenak/adierazpenak.htm
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2E0NmRiYTY2OTAxMjNhNmIwM2E3OTI0NDY3N2M5YzI4NDRkMmY1MmQ0MWM0MTE2OWJkNGZlNzRiZTM0MzFjN2YtMjM1NjYtMjAyMTExMjkxOTM3MzUvaW5kZXguaHRtbA==
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 Hemen duzu beste ariketa interaktibo bat esaldiak eta adierazpen aljebraikoak 

erlazionatzeko. 

 
 

8.3 JARDUERA: ADIERAZPEN ALJEBRAIKO BATEN ZENBAKIZKO 

BALIOA 

 

Badakizue adierazpen aljebraikoak idazten: 

x, x + 10, x – 3, 3x,  
𝑥

2
…  

 

Horiek guztiak adierazpen aljebraikoak dira (letrez, zenbakiez eta eragiketez 

osatutakoak). 

 

Demagun Gretaren adina 20 urte dela. Orduan: 

 

x = 20 x + 10 = 30 x – 3 = 17  3x = 60 x/2 = 10 

 

Ezezagunaren balioa zein den badakigu, adierazpen aljebraikoaren zenbakizko 

balioa kalkula dezakegu. 

 

 Ikusi bideo hau adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa zer den hobeto 

ulertzeko. 

 

 Osatu taulak: 

 
 

a 2a + 1 

1 3 

2 5 

3  

4  

5  

10  

20  

 
 

n 5n – 3 

1 2 

4 17 

5  

6  

8  

11  

15  

 
 

n n2 + 1 

1 2 

2 5 

3  

4  

5  

6  

7  

 
 

x 
𝑥

3
 + 2 

3 3 

6 4 

9  

12  

15  

18  

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aljebra/adierazpena/hp_adierazpen_alj/adierazpenak1.htm
https://youtu.be/KV7Dr45s1SQ


 

145 
 

 

 Aurkitu erronka 

honen formula 

orokorrak. 

 

 

 

 

 

 Sartu esteka honetan, eta egin proposatzen diren ariketa interaktiboak. 

  

 

 

 

 

 

8.4 JARDUERA: ADIERAZPEN ALJEBRAIKOEN MOTAK 

a) Adierazpen aljebraikoak oso laburrak izan daitezke (x, 2x, x/2, x2), edo luzeagoak 

(2x – 3, 5x2 + 4x – 2). Zenbat gai dituzten, adierazpen aljebraikoak honela sailkatzen 

dira:  

 Monomioak: gai bakarreko adierazpen aljebraikoak dira, koefiziente baten 

eta letrazko zatiaren arteko biderkadurak osatuak (letrazko zatian, 

ezezagunak eta haien berreketak bakarrik ager daitezke). 

 Binomioak: bi monomioren baturaren edo kenduraren adierazpenak dira. 

 Trinomioak: hiru monomioren baturaren edo kenduraren adierazpenak dira.  

 Polinomioak: orokorrean, hainbat monomioren baturaren edo kenketaren 

adierazpenak dira. 

 

Monomio baten osaera 

Monomio bat hau da: zenbaki ezagun baten (koefizientea) eta 

balio ezezagun baten edo gehiagoren (letrazko zatia) arteko 

biderkadura.  

Monomioak adierazpen aljebraikorik sinpleenak dira: 5x2y, ab3… 

 

https://sites.google.com/site/aljebra1dbh/
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/monomioak.html
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 Bideo honek monomioen kontzeptua hobeto ulertzen lagunduko dizu. Sartu 

eta ikusi (tartea: 0:00-1:39). 

 Orain zure txanda da. Sartu orrialde honetan, eta 

saiatu ariketa guztiak egiten. 

 

 

 

 

 Lagundu iezaiozu Bart Simpson-i monomioak eratzen.  

 

 

 

 

 

 Identifikatu monomioak ariketa honen bidez. 

 

 

 

 

 

b) Monomio baten maila 

Monomio baten maila honela defini daiteke: monomioak dauzkan letren kopurua; 

edo, bestela esanda, ezezagunen berretzaileen batura. 

Adibidea: 3x2 y = 3·x·x·y. Hiru letra ditu; beraz, 3. maila du. 

Edo, beste modu batean arrazoituta: 3x2y = 3x2y1. Ezezagunen berretzaileen batura 

hau da: 2 + 1 = 3; beraz, 3. maila du. 

 

 Ikusi bideo honen 0:00-3:00 tartea, adibide gehiago aztertzeko. 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta osatu ariketak. 

 

https://youtu.be/GloOEhlaenY
https://clic.xtec.cat/projects/aljebra/jclic.js/index.html
https://clic.xtec.cat/projects/aljebra/jclic.js/index.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/monomioak.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/monomioak.html
https://youtu.be/GloOEhlaenY
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzA3MGQwMzc1NjZlMmVlZDg4NTY5YjAyZTZlMjlkNjQxODE0NzY1YTkzMTMwNmQzZDU0YjE3ODdhMDBhMTZmODItMjM1NjYtMjAyMTExMzAxMDA2NTgvaW5kZXguaHRtbA==
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 Praktikatu gehiago ariketa interaktibo honekin. 

 

 
 

 Sartu esteka honetan monomioen mailaren kontzeptuan gehiago sakontzeko. 

 

 

 

 

 

c) Antzeko monomioak 

 

Letrazko zatia berbera duten monomioak antzekoak dira.  

 

 Trebatu ariketa interaktibo hauekin antzeko monomioen kontzeptua 

indartzeko. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sartu web-orrialde hauetan, eta indartu hizkuntza aljebraikoari buruz orain 

arte ikusitakoa.  

1. ariketa 

 

http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aljebra/a_monomioak/monomioak/monomioak.htm
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/monomioak.html
https://clic.xtec.cat/projects/aljebra/jclic.js/index.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/monomioak.html
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2. ariketa 

 

 

 

 

 

 

8.5 JARDUERA: MONOMIOEN ARTEKO ERAGIKETAK 

8.5.1 Batuketak eta kenketak monomioekin 

Bi monomio batu (edo kendu) ahal izateko, antzekoak izan behar 

dute. 

Kasu horretan, koefizienteak batu (edo kendu) egiten dira, eta 

letrazko atal bera utzi. 

 

Hona hemen taula bat adibide batzuekin. Irakurri arretaz. 

 

 Praktikatu monomioen arteko batuketekin eta kenketekin ariketa interaktibo 

hauen bidez. 

 

 

 

 

 Sartu Thatquiz webgune honetan, eta praktikatu gehiago. 

 

a. Guztiak asmatu dituzu?  

b. Zenbat segundotan egin duzu? 

 

 

 

 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/2995518-adierazpen_aljebraikoak.html
https://clic.xtec.cat/projects/aljebra/jclic.js/index.html
https://www.thatquiz.org/es-0/?-j104-l1-p0
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 Kopiatu tximinoak egiten duen eragiketa bera eskuineko irudian.

 
 

8.5.2 Biderketak monomioekin 

 

 Bi monomioren arteko biderketak egiteko, monomioen  

koefizienteak biderkatu egiten dira beren artean, eta 

letrazko atalak ere bai.  

 Emaitza beste monomio bat da beti, gai guztiak 

biderkatzen daudelako. 

 Monomioen arteko biderketak egiteko, monomio horiek 

ez dute zertan antzekoak izan. 

 

 

8.5.3 Zatiketak monomioekin 

 

 Bi monomioren arteko zatiketak egiteko, monomioen 

koefizienteak zatitu egiten dira beren artean, eta letrazko atalak  

ere bai.  

 Monomioen arteko zatiketak egiteko, monomio horiek ez dute 

zertan antzekoak izan. 

 Bi monomioren arteko zatiketaren emaitzak honelako 

adierazpenak izan daitezke:  

 zenbaki bat 

 beste monomio bat 

 zatiki aljebraiko bat 

 

Ikus ditzagun adibideak: 
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 Praktikatu monomioen arteko batuketekin, kenketekin, biderketekin eta 

zatiketekin ariketa interaktibo honen 

bidez. 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta 

praktikatu adierazpen aljebraikoen 

arteko eragiketekin. 

 
 

 Bete anayadigital webguneko fitxa interaktibo hauek guztiak. 

 

 

 

 

 Bideo honetan, monomioen arteko eragiketa guztien adibide ugari duzue. 

Ikusi eta indartu zure ezagupenak (Tartea: 3:05-18:17). 

 

 

8.6 JARDUERA: POLINOMIOAK 

8.6.1 Polinomioaren kontzeptua eta polinomio baten maila 

 

 Polinomioa hainbat monomioren batuketa (edo 

kenketa) da. 

 Polinomio baten maila polinomioa osatzen duten 

monomioen mailarik altuena da. 

 

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/monomioak.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzBiOTQ0ODM5NTIyMzhiMTRlZGUyMjIzZGI3M2Y5ZGI2ZGJiN2ZmZGRkNzRlMTU1ODhkYzg0Yzg5YzkwYWMzNjgtNzUwMjUtMjAyMTEyMDMxMjAyNDAvaW5kZXguaHRtbA==
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzUyOGRmM2RmYWQyMDMxODNmMDliYzI2NTg3ZTFiZTJhZTU1YTliNWQ1YWQzMTA3ZTIwODEzMWJhYmVmZmFhN2UtMjM1NjYtMjAyMTEyMDMxMjAyNDAvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.youtube.com/watch?v=GloOEhlaenY
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 Ikusi bideo honetan polinomioei buruzko tarte hau: 1:40-3:00. 

 

 

 Disfrutatu gai honen inguruko ariketak eginez. 

 

 

 

 

 

8.6.2 Polinomio baten zenbakizko balioa  

Polinomio batean letrek balio jakinak badituzte, polinomioren zenbakizko balioa 

kalkula dezakegu. 

Adibidea: 

𝑎3 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 polinomioaren zenbakizko balioa kalkulatzeko, letren balioak zein diren 

jakin behar dugu. Esate baterako: haien balioak a = 1 eta b = –1 badira, honela 

kalkulatzen da:   

 

𝑎3 − 2𝑎𝑏 + 𝑏2 = 𝑎⏟
1

3 − 2 · 𝑎⏟
1

· 𝑏⏟
−1

+ 𝑏⏟
−1

2 = 13 − 2 · 1 · (−1) + (−1)2 = 1 + 2 + 1 = 4 

 
 Aurrekoa praktikatzeko, kalkulatu polinomio hauen zenbakizko balioa: 

 

a) Kalkulatu 3x2 – 5x adierazpenaren zenbakizko balioa x = 2 denean. 

 

b) Kalkulatu 𝑥2 + 𝑥𝑦 − 12 adierazpenaren zenbakizko balioa x = 3 eta y = –1 denean. 

 

 

8.6.3 Eragiketak polinomioekin 

Polinomioak batzea eta kentzea 

Bi polinomio edo gehiago batzeko, monomioen batuketari buruz ikasi duguna hartu 

behar da kontuan.  

 

Bi polinomioren arteko kenketa egiteko, batuketan bezala jokatu behar da, baina 

bigarren polinomioa bere horretan idatzi ordez, haren aurkakoa idatzi, eta gero, batu 

egingo dira biak. 

 

 Sartu web-orrialde honetan, eta praktikatu. 

 

 

https://youtu.be/GloOEhlaenY
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/polinomioak.html
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/polinomioak.html
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 Praktikatu gehiago ariketa interaktibo hauek eginez: Aljebra. Indartu: monomioen 

arteko batuketak eta kenketak.Polinomioen batuketa eta kenketa praktikatzeko ausazko ariketak 

 

 
 

 

b)  Polinomioak biderkatzea 

 

a) Polinomioa bider zenbakia: parentesiaren kanpoan dagoen zenbakia 

polinomioaren gai guztiekin biderkatzen da. 

 

Adibidea: 3·(x + 5) = 3 (x + 5) = 3x + 15 

 

 Sartu webgune honetan, eta hasi praktikatzen. 

 

 
 

b) Polinomioa bider monomioa: monomioa eta polinomioaren gai guztiak 

biderkatzen dira, eta lortzen diren monomioak batu egiten dira. 

 

Adibidea: 

 

 

c) Bi polinomio biderkatzea: polinomio baten gai bakoitza beste polinomioaren 

gai guztiekin biderkatzen da, eta lortzen diren monomioak batu egiten dira, 

antzekoak direnak laburtuz. 

 

Adibidea: 

 
 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzUyOGRmM2RmYWQyMDMxODNmMDliYzI2NTg3ZTFiZTJhZTU1YTliNWQ1YWQzMTA3ZTIwODEzMWJhYmVmZmFhN2UtMjM1NjYtMjAyMTEyMDMxMjAyNDAvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.thatquiz.org/eu-0/math/algebra/
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 Praktikatu ikasitakoa ariketa interesgarri hauek eginez. 

 

 

 

 

 Ebatzi web-orrialde honetan agertzen diren ariketa interaktiboak. 

 

 
 

 Trebatu gehiago ariketa hauek eginez. 

 

 
 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu ikasitakoa. 

 

 

 

 

 

 Bete gurutzegrama gai honetan ikasitakoa berrikusteko. 

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/polinomioak.html
https://www.intermatia.com/ejercicios/PL001/
https://www.thatquiz.org/eu-0/math/algebra/
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzY5NzIxZDdiNTQ1Y2YzZTAzOTBkZmQzZTgwN2EwMjdjNjc5ZmE4ZDAyZTY1M2Q3NGZmNGI4ZWUwNzUyNDljMjEtMjM1NjYtMjAyMTEyMDMxNjM4NTkvaW5kZXguaHRtbA==
http://klasikoa.eimakatalogoa.eus/47982bZ/47982bZ/aljebra/hp_aljebra_gurutze/aljebra.htm
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8.7 JARDUERA: BIDERKADURA NABARMENAK 

Binomioen biderkadura jakin batzuei biderkadura nabarmenak esaten zaie. 

Biderkadura horiek buruz ikastea oso erabilgarria da adierazpen aljebraikoen 

kalkuluak sinplifikatzeko. 

 

Hiru dira binomioen biderkadura nabarmenak: 

 Batuketaren karratua 

 Kenketaren karratua 

 Batuketa bider kenketa 

 

a) Batuketaren karratua  

 

 

Honelako binomio baten karratua buruz egiteko prozedura hau da:  

 lehenengo batugaiaren karratua, 

 gehi bi bider lehenengo batugaia bider bigarren batugaia, 

 gehi bigarren batugaiaren karratua. 

 

b)  Kenketaren karratua 

 

Honelako binomio baten karratua buruz egiteko prozedura hau da:  



 

155 
 

 lehenengo batugaiaren karratua, 

 ken bi bider lehenengo batugaia bider bigarren batugaia, 

 gehi bigarren batugaiaren karratua. 

 

c) Batuketa bider kenketa 

 

Honelako binomioen arteko biderketa buruz egiteko prozedura hau da: 

 lehenengo batugaiaren karratua, 

 ken bigarren batugaiaren karratua. 

 

 Sartu webgune honetan, eta hasi biderkadura nabarmenen teoria praktikatzen. 

 

 

 

 

 

 Aukeratu emaitza zuzena ariketa interaktibo hauetan. 

 

 

 

 

 

 Sartu GeoGebra web-orrialde honetan, eta praktikatu gehiago.  

 

 
 

 Trebatu biderkadura nabarmenak egiten Jesusgo orrialde interaktibo honen bidez. 

 

 

 

https://www.matematicasonline.es/algebraconpapas/recurso/tests/identidadesnotables/notables01.htm
https://www.superprof.es/apuntes/escolar/matematicas/algebra/polinomios/ejercicios-interactivos-de-identidades-notables.html
https://www.geogebra.org/m/bazmgPCe
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/polinomioak.html
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8.8 JARDUERA: FAKTORE KOMUNA ATERATZEA 

 

Biderkadura nabarmenak bezala, faktore komuna ateratzea erabiltzen da 

polinomioak faktoretan deskonposatzeko, eta zatiki aljebraikoak 

sinplifikatzeko. 

 

Adierazpen aljebraiko batean faktore komuna atera ahal izateko, adierazpen 

horren batugai guztietan errepikatu behar da balioren bat (zenbaki bat, letraren 

bat, edo biak batera): 

 

 
 

 Praktikatu faktore komuna ateratzea ariketa interaktibo hauen bidez. 

 

 
 

 Sartu web-orrialde honetan, eta jarraitu praktikatzen.  

 

 
 

 Erabili GeoGebra mota honetako ariketa gehiago egiteko. 

 

 
 

 Sinplifikatu adierazpen aljebraikoak ariketa interaktibo hauen bidez, ikasitako 

azken kontzeptu matematikoak erabiliz.    

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2E0NzQ0MjdjY2NiNTM2MmJkZGUxZTIwYzEyMjAzMTQwMGMyNDQyN2UzZGFkOGMzMTM4NjI5YjZkODllOWE2MjEtMjM1NjYtMjAyMTEyMDUyMTQ2NDMvaW5kZXguaHRtbA==
Math%20-%20algebra%20(thatquiz.org)
Factorizar%20sacando%20factor%20común%20e%20identidades%20notables%20–%20GeoGebra
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2E0NzQ0MjdjY2NiNTM2MmJkZGUxZTIwYzEyMjAzMTQwMGMyNDQyN2UzZGFkOGMzMTM4NjI5YjZkODllOWE2MjEtMjM1NjYtMjAyMTEyMDUyMTQ2NDMvaW5kZXguaHRtbA==
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8.9 JARDUERA: EKUAZIOAK 

 

8.9.1 Ekuazio baten esanahia 

Ekuazio bat hau da: bi adierazpen aljebraikoren arteko berdintza, ezezagunen balio 

batzuetarako betetzen dena (gu, hasiera honetan, ezezagun bakarreko ekuazioekin arituko 

gara).  

 

Azalpena:  

Badakigu adierazpen aljebraikoak zer diren:  

 2x,  x + 3 ,  5x – 4,  3x,  8,  (zenbaki soila ere izan daiteke) , 
𝑥

3
,  𝑥 – 

2

3
…  

 

Aurreko bi adierazpen aljebraikoetatik bi (kasu bakoitzean) aukeratu eta 

berdintzen baditugu, ekuazio bat izango dugu: 

 

x + 3 = 8 

x = 5 

5x – 4   =  3x 

x = 2 

 

Ekuazio bat berdintza aljebraiko bat da, eta berdintza betetzen duen 

ezezagunaren balioa izango da haren soluzioa. Lehen adibidean, soluzioa x = 5   

da, zeren: 5 + 3 = 8  

 Ikusi bideo hau orain azaldutakoa hobeto ulertzeko (tartea: 0:00-2:50).  

Bideo horretan ere, ekuazio baten elementuak azaltzen dira. Ekuazioekin 

jarduteko, behar-beharrezkoa da elementu horiek izendatzen jakitea. 

Hauek dira: 

  

https://youtu.be/K0-xn1y70eg
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 Ekuazio bat balantza batekin konpara dezakegu: atal 

bietako balioek berdinak izan behar dute. Ekuazio bat 

ebaztea, beraz, hau da: ezezagunaren balioa aurkitzea 

berdintza bete dadin. 

 

 

 

 

 

 Sartu webgune honetan, eta jolastu balantzarekin. 

 

 

 

 

  

 

 Idatzi balantza hauei dagozkien ekuazioak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Praktikatu gehiago GeoGebra webguneko balantza interaktiboekin. 

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/ekuazioak1.html
https://www.geogebra.org/m/vmtqcsdg#material/Ddx6GmM8
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8.9.2  Ekuazio errazen emaitzak buruz kalkulatzea 

Ekuazio baten soluzioa hau da: ezezagunak (x) hartu behar duen balioa bi atalek 

balio bera izateko. Ekuazio errazetan, x-ren balio hori buruz kalkula daiteke. 

Adibidez: 

a) 3x + 5 = x + 9 → buruz: x = 2 

b) 3x + 17 = 2x + 18 → buruz: x = 1 

  

 Sartu webgune honetan, eta praktikatu ekuazio erraz batzuen soluzioa buruz 

kalkulatuz.  

 

 

 

 

 Erabili anayadigital webgunea ekuazio errazak ebazteko. 

 

 

8.9.3   1. mailako ekuazioak ebazteko teknikak 

Ekuazioak ebazteko, metodo bat erabiltzen da. Metodo hori gaiak ordenatzean 

datza: atal batean x duten gaiak kokatu, eta beste atalean, zenbaki soilak. 

Baina, nola mugitzen dira gaiak atal batetik bestera? 

 Ikusi bideoa, eta ulertu teknika (tartea: 3:00-14:07). 

 

 Aztertu koadro hauek, eta gero praktikatu:                                                                     

x + a = b motako ekuazioak x – a = b motako ekuazioak 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/ekuazioak1.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2IyNTI5NmRhMzhhMTk3NjdjZjdiZDAxMTQ5NWY5NmVjZGI4ZjE2NDA2OWQwMTg1MTcxZjViMWJlMjE2MDU0ZDEtNzUwMjUtMjAyMTEyMDYxODAzMjEvaW5kZXguaHRtbA==
https://youtu.be/K0-xn1y70eg
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a · x = b motako ekuazioak    
𝒙

𝒂
 = b motako ekuazioak 

 
 

 

 Sartu orrialde honetan, eta bete hutsuneak ikasitako teknikak aplikatuz. 

 

 
 

 Ebatzi ariketa hauek aurreko teknikak erabiliz. 

 
 

 Erabili webgune hau ariketa interaktiboak egiteko. 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzU0NWVkODljMzQ0M2MyMTg0MjFhM2RlOTNjODZiOGExOTZmZjdmY2M3ZWEzMGIzNGY1ZmFmMmE1YTY2Y2NjMDItMjM1NjYtMjAyMTEyMDYyMzE0MDIvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.matematicasonline.es/algebraconpapas/recurso/tests/primerbasico/prbas0101.htm
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 Praktikatu gehiago ekuazio errazekin Intermatia webgunearen bidez.  

 

 
 

 Lagundu detektibeari ekuazioak ebazten. 

 

 
 Sartu webgune honetan ikasitako teknikak berrikusteko. 

 

 Kalkulatu fitxan ageri diren ekuazioen emaitzak, eta saiatu gero irudi bat 

osatzen hiruki guztiekin. (Hiruki bakoitzaren aldea, balio bereko beste hiruki baten 

aldearekin batu behar da.) 

https://www.intermatia.com/ejercicios/EC003/
https://www.geogebra.org/m/vmtqcsdg#material/eb27z85k
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzU0NWVkODljMzQ0M2MyMTg0MjFhM2RlOTNjODZiOGExOTZmZjdmY2M3ZWEzMGIzNGY1ZmFmMmE1YTY2Y2NjMDItMjM1NjYtMjAyMTEyMDYyMzE0MDIvaW5kZXguaHRtbA==
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8.9.4 1. mailako ekuazioak parentesiekin 

1. mailako ekuazio parentesidunak ebazteko, ikasitako modu berean jokatu behar 

dugu, baina, aurrenik, parentesiak kenduz. 

Ikus dezagun. 

 Bideo honek lagunduko dizu aurrekoa ulertzen.  

Ikusi eta ikasi (Tartea: 1:55-5:00). 

 

 Sartu web-orrialde honetan, eta egin ariketa interaktibo hauek. 

 

 
 

 

 Praktikatu gehiago GeoGebra web-orrialde honen bidez. 

 

https://youtu.be/LRVrb-D-tVk
https://www.matematicasonline.es/algebraconpapas/recurso/tests/primerbasico/prbas0601.htm
https://www.geogebra.org/m/vmtqcsdg#material/fAJmdzRf
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 Ginkana: Sartu web-orrialde honetan, eta jolastu bakarka edo taldeka. 

 

  
 

 Bilatu ekuazio bakoitzaren emaitza zuzena. 

 EKUAZIOAK 
(Lehen mailakoak ezezagun batekin) 

Ekuazioen emaitzak (markatu emaitza zuzena) 

3 6 13 5 10 2 8 15 28 9 

1. 70x + 90 = 85x 
          

2. 16x – 116 = 196 – 8x 
          

3. 9 – 3x = 6 + 2x – 12 
          

4. –3x – 11x = –48 + 20 
          

5. x + 2 (x – 3) = 9 
          

6. 2x + 4 (39 – x) = 126 
          

7. 30 + x + 5 = 3 (x + 5) 
          

8. 34 – 3x = 8 (7 – x) + 18 
          

9.  14x – (3x – 34) = 15x – (x – 7) 
          

10. 3 (3x + 1) – (x – 1) = 6 (x + 10) 
          

 

 Bete fitxa hau eskuz, eta praktikatu parentesidun ekuaziekin: 

https://www.azul-next.com/GimkanaMat/jolasa.html
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8.9.5 1. mailako ekuazioak izendatzaileekin 

Ekuazio batean izendatzaileak egonez gero, lehenik, izendatzaile komunera 

laburtu behar dira, eta ostean, izendatzaileak kendu. 

Adibidea: 
7𝑥

10
+ 1 =  

2

5
+ 𝑥 

m.k.t. → 10 

7𝑥

10
 + 

10

10
 = 

4

10
 + 

10𝑥

10
→ 

7𝑥

10
 + 

10

10
 = 

4

10
 + 

10𝑥

10
 → 7x + 10 = 4 + 10x 

+6 = 3x 

2 = x 

 Ikusi beste adibide batzuk bideo honetan (tartea: 6:40-9:25). 

 

 Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu aurreko jardueretan 

ikusitakoarekin. 

 

 

 

 

 

 Jarraitu ikusitakoa indartzen web-orrialde berean. 

https://www.youtube.com/watch?v=1bmMIBrwtAQ
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzRiYTY3MGQ4NTQxZmI5NDkzYzA3Y2FiYzRjNDVjY2ZkZTYzNDIzYWY1ZGQ1YThjN2M1MTBmNWU2YThjMzdmNTktMjM1NjYtMjAyMTEyMDgxMDE5NTUvaW5kZXguaHRtbA==
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 Jolastu labirintoko ekuazioak ebazten. Azken zirkuluek zenbat akats egin 

dituzun adierazten dute. Ezetz iritsi 0 akats duen zirkulura! 

 
 

 

a)  JARDUERA: NOLA EBATZI PROBLEMAK EKUAZIOEN BIDEZ 

Ekuazioak oso tresna lagungarriak dira problemak ebazteko. 

 

Problemak ebazteko prozedura ekuazioen bidez 

 Ematen diren datuak argitu, eta ez dakizuna izendatu. 

 Elementu ezagunak eta ezezagunak erlazionatu berdintza 

edo ekuazio baten bidez. 

 Ekuazioa ebatzi. 

 Emaitza egiaztatu. 

 

Adibidea: “Amak nire adinaren hirukoitza du, eta bion adinen batura 48 urte da. 

Zenbat urte ditu gutako bakoitzak?” 
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Datuak (ematen diren datuak 

argitu eta ez dakiguna izendatu) 

Prozedura (elementu ezagunak eta 

ezezagunak erlazionatu berdintza edo 

ekuazio baten bidez) 

Emaitzak 

nire adina: 12 urte 

amarena: 36 urte 

Nire adina → x 

Amaren adina → 3x 

Adinon batura → 48 

x + 3x = 48 

4x = 48 

x = 12 

 

3x = 36 

Egiaztapena: 12 + 36 = 48 

 

 Hasi ebazten problemak ekuazio baten bitartez: 

 

1. Zenbaki bati 7 unitate batzean, emaitza 23 da. Aurkitu ezazu zenbakia. 

2. Zenbaki baten bikoitzari 5 unitate gehitzen badizkiogu, emaitza 77 da. Zein da zenbakia? 

3. Zenbaki bati 28 unitate kendu, eta emaitza 9 da. Aurkitu zenbakia. 

4. 20 zenbakiari beste baten bikoitza kenduz gero, emaitza 4 da. Zein da zenbaki hori? 

5. Aurkitu itzazu bi zenbaki, jakinik bien batura 30 dela, eta haietako bat bestearen bikoitza 

dela. 

6. Ondoz ondoko hiru zenbakiren arteko batura 57 da. Zein dira zenbaki horiek? 

7. Lau neba-arrebaren adinen batura 34 urte da. Kalkula ezazu bakoitzaren adina, jakinik 3 

urteko aldea dutela jarraian bata bestearekiko. 

 

Datuak (ematen diren datuak 

argitu eta ez dakiguna izendatu) 

Prozedura (elementu ezagunak eta 

ezezagunak erlazionatu berdintza edo 

ekuazio baten bidez) 

Emaitzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Egiaztapena:  

 

 Praktikatu buruketa gehiago ebazten web-orrialde honen bitartez. 

 

 
 

 Trebatu buruketak ekuazioen bidez ebazten Intermatia web-orrialdearen bidez. 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzlkYjhkYzlhYzYzNTk0MDQ2OWIzYTgwMzY3NmVjMDU2ZTFiYzMyNGM0MWJjZTZmNTg1M2Q1OTFjNjc2MTgzYjctNzUwMjUtMjAyMTEyMDgyMDA5MzMvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.intermatia.com/ejercicios/EC008/
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 Jolas egin dezagun Harry Potter-en ginkana aljebraikoarekin.  

 

 

   

 Jarraitu Aljebrarekin buruketak egiten taldeka, eta erabili “Stick-it Together” 

talde-dinamika (azpian duzu azalduta). 

1. Zenbaki baten bikoitza gehi zenbaki beraren erdia 60 da. Kalkulatu 

zenbaki hori. 

2. Bi zenbakiren batura 100 da, eta handienak txikienak baino 10 unitate 

gehiago ditu. Kalkula itzazu zenbakiak. 

3. Kalkulatu ondoz ondoko hiru zenbaki, jakinik haien batura txikienaren 

laukoitza dela. 

4. Kalkulatu zenbaki bat, jakinik haren herenari hirukoitza batuta 40 ematen 

duela. 

5. Nire adinaren bikoitzari 22 urte kentzean, 80 da emaitza. Zein da nire 

adina? 

6. Nire adinari 8 urte gehitzen badizkiot, eta emaitzari nire urteen bikoitza 

ken zazpi gehitzen badiot, 67 urte da azken emaitza. Zenbat urte ditut? 

7. Seme batek aitak baino 24 urte gutxiago ditu, eta aitaren adina semearena 

baino 5 aldiz handiagoa da. Kalkulatu bien adinak. 

8. Nereak bere aitak baino 28 urte gutxiago ditu, eta bere semeak baino 24 

gehiago. Zein da bakoitzaren adina, hiruren artean 100 urte dituztela 

jakinik? 

 

Buruketa horiek egiteko, “Stick-it Together” dinamika erabiliko dugu. 

Honetan datza dinamika: 

https://sites.google.com/view/aljebradbh1/ginkana?authuser=0
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 Ikasleak lauko taldetan banatzen dira, eta talde bakoitzak lau 

problema aukeratuko ditu ebazteko. 

 Lehenik eta behin, taldekide bakoitzak problema bat ebatziko du, eta 

txantiloian itsatsiko du.  

 Txandaka azalduko dute bakoitzak zer egin duen, eta eztabaida 

sortuko da guztiak ados egon arte. 

 Eztabaidatu ondoren, taldeak problemaren ebazpena idatziko du. 

 

Izena

 Stick-it Together Izena

 
 

 

 
 

 

Buruketa: 

“Zenbaki baten bikoitza gehi 

zenbaki beraren erdia 60 da. 

Kalkulatu zenbaki hori.” 

Zein da helburua? Adostutako emaitza Zer kalkulu egin behar 

dira? 

 

 

 

 
Izena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izena 

 

 Ebatzi buruketa gehiago aljebraren bidez: 

1. Andoitzek 7 urte ditu, eta amamak, 61. Amamaren adina 

Andoitzena baino 3 aldiz handiagoa izan dadin, zenbat urte 

pasatu behar dira?  

2. Alaba batek amak baino 25 urte gutxiago ditu, eta 10 urte barru amaren 

adina alabak duenaren hirukoitza izango da. Zein da bakoitzaren adina?  

3. Orain dela bi urte, aitak alabaren adinaren hirukoitza zeukan; eta 11 urte 

barru, bikoitza baino ez da izango. Kalkulatu bakoitzaren adina. 

4. Ainize bere neba Endika baino hiru bider zaharragoa da, baina 5 urte barru 

bikoiztu baino ez du egingo adina. Zein da bakoitzaren adina gaur egun? 

5. Baserritar batek oiloak eta txerriak ditu; guztira, 100 buru eta 252 hanka. 

Zenbat oilo eta txerri ditu baserritar horrek? 

6. Xaboi-fabrika batean 550 kg detergente saltzen dituzte hilean, 200 

paketetan. Pakete batzuk 2 kilokoak dira, eta beste batzuk 5 kilokoak. Mota 

bakoitzeko zenbat pakete saltzen dituzte hilean? 
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7. Bihar, 1. mailako ikasleak aterpetxe batera 

joango dira astea pasatzera. Aterpetxe horretan, 

bi eta hiru oheko logelak daude. Guztira 100 gela 

eta 253 ohe daudela jakinda, mota bakoitzeko 

zenbat logela daude?  

8. Kuadrilla bat pizzeria batera joan da bazkaltzera. Mahai bakoitzean hiru 

lagun esertzen badira, bi lagun mahairik gabe gelditzen dira. Mahai bakoitzean 

lau lagun esertzen badira, berriz, mahai bat hutsik geratzen da. Zenbat mahai 

daude pizzeria horretan? 

9. Bi lagunek kromo-sortak erosi dituzte; kopuru bera biek. 

Sortak irekitzen hasi dira, baina lagunetako bat bestea baino 

azkarrago doa. Une batean, batek 63 kromo eta ireki gabeko 6 

sorta ditu, eta besteak, 35 kromo eta 10 sorta ireki gabe. 

Zenbat kromo daude kromo-sorta bakoitzean?  

10. Hemendik hiru urtera izango dudan adinaren hirukoitzari duela hiru urte 

nuen adinaren hirukoitza kentzen badiot, orain dudan adinaren berdina izango 

da emaitza. Zein da nire adina? 

11. Txandaka lanean dabilen langile batek 60 € 

irabazten ditu lana egunez eginez gero, eta 80 €, 

berriz, gauez eginez gero. Guztira 24 txanda egin 

baditu eta 1.600 € irabazi, zenbat bider joan da 

egunez lanera, eta zenbat gauez? 

12. Udalekuan egon den talde batek opari bat egin nahi dio begiraleari. 

Taldekide bakoitzak 8 € ipintzen baditu, 26 € izango dituzte sobera; 7 € ipiniz 

gero, 9 € faltako zaizkie. Zenbat gaztek ipiniko dute dirua? Zenbat balio du 

opariak?  

13. Amama batek bere iloba Aitorrek baino sei aldiz urte gehiago ditu; baina 

zortzi urte barru, lau bider gehiago baino ez ditu izango. Zenbat urte ditu 

bakoitzak?  

14. Hogei animalia erosi ditut: usoak eta untxiak. 

Guztira, 312 € gastatu ditut. Uso bakoitzak 12 € balio 

du; untxiak, aldiz, 21 €. Mota bakoitzeko zenbat 

animalia erosi ditut?  

15. Lagun baten amamak 84 urte ditu, eta lagunak berak, 22. Zenbat urte barru 

izango da amamaren adina bilobaren hirukoitza? 

16. Telebistako programa batean parte hartzen duten lehiakideen artean dirua 

banatzen da; guztiei kantitate bera ematen zaie. Bakoitzari 18 € ematen 

badizkiogu, 18 € geldituko dira sobera; bakoitzari 21 € ematen badizkiogu, 

berriz, 54 € faltako dira. Zenbat lehiakidek hartzen dute parte? 
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17. Abereak hazten dituen emakume batek ostrukak eta 

zaldiak ditu bere etxaldean. Guztira, 27 buru eta 78 hanka 

zenbatu ditugu. Zenbat zaldi eta ostruka daude etxalde 

horretan?  

18. Berrogeita hamar galderako lehiaketa batean, asmatutako galdera 

bakoitzagatik hiru puntu ematen dituzte, baina huts egindako bakoitzagatik 

bi puntu kendu. Zenbat galdera igarri ditu lehiakide batek 85 puntu lortu 

baditu? 

19. Oihana bere neba Ibon baino bost urte zaharragoa da, eta orain dela hiru 

urte nebaren adinaren hirukoitza zuen. Zenbat urte ditu bakoitzak? 

 

  

Datuak 
 

x 

 
2x 

 
Perimetroa: 48 cm 

Altuera: x 

Oinarria: 2x 

 

Prozedura 

 

Perimetroa alde guztien batura 

da, beraz: 

 

x + x + 2x + 2x = 48 

Emaitzak 

 

 

Amaitu zeuk buruketa. 

 Trebatu Geometriako buruketa gehiago eginez: 

1. Luzeran zabaleran baino 18 metro gehiago dituen lur-eremu 

laukizuzen bat daukagu, 156 metroko hezi batekin itxita. Zein dira 

eremuaren neurriak? 

2. Hiruki eskaleno batean, alde ertaina alde txikia 

baino 5 cm luzeagoa da, eta alde handia baino 2 cm 

laburragoa. Hirukiaren perimetroa 23 cm-koa bada, 

zein da alde bakoitzaren luzera?   

3. Laukizuzen baten perimetroa 112 m da. Kalkula ezazu haren azalera, 

jakinik neurrietako bat bestearen hirukoitza dela. 

4. Hiruki baten B angelua A angeluaren bikoitza da, 

eta C angeluak baino bost gradu gehiago ditu. Zein 

da hirukiaren angelu bakoitzaren neurria?  

5. Lauki karratu baten azalera 64 m2 da. Bi alde paralelo luzatuz gero, 

104 m2-ko azalera duen laukizuzen bat lortzen da. Zein da laukizuzen 

berri horren oinarriaren neurria? 
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b)  JARDUERA: BIGARREN MAILAKO EKUZIOAK 

Ekuazio bat bigarren mailakoa da, baldin eta, laburtu ondoren, honako baldintza 

hauek betetzen baditu: 

 Gaietako bat bigarren mailako monomioa izatea. 

 Bitik gorako mailako gairik ez izatea. 

8.11.1 Bigarren mailako ekuazioak formularekin ebaztea  

Bigarren mailako ekuazio batek honelako forma orokorra du:  

 

Forma orokorra: 

 

ax2 + bx + c = 0 

non a ≠ 0, b eta c koefiziente 

ezagunak diren. 

Adibidea: 

x2 – 3x – 70 = 0 

 
1x2 – 3 x – 70 = 0   

 

a = 1 koefizientea 

b = –3 koefizientea 

c = –70 koefizientea  

 

 Praktikatu web-orrialde honen bidez bigarren mailako ekuazioen koefizienteak 

aurkitzen. 

 

 

 

 

 Irakurri arretaz problema, aztertu nola ebatzi den, eta ulertu zergatik utzi dugun 

amaitu gabe. 

“Kalkulatu triangelu baten oinarriaren luzera, honako hau jakinik:  

 Oinarriak altuerak baino hiru zentimetro gutxiago ditu. 

 Triangeluaren azalera 35 cm2 da.” 
 

Datuak Prozedura Emaitza 

 
Altuera: x  

Oinarria: x – 3  

 

 

 

 

x – 3      

 
Azalera: 35 cm2  

Hirukiaren azalera =                     

oinarria · altuera / 2     

 

x · ( x – 3) / 2 = 35 

x2  – 3x = 35 · 2   

x2 – 3x = 35 · 2  

 

x2 – 3x = 70    

x2 – 3x – 70  = 0 
 
Bigarren mailako ekuazioa da!!! 

 

 

http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/ekuazioak1.html
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 Ikusi bideo hau bigarren mailako lehenengo kontzeptuak hobeto ulertzeko 

(tartea: 0:00–2:40). 

 

 Azken problema ezin izan dugu ebatzi, zeren eta bigarren mailako ekuazio bat 

sortu baitzaigu. Goazen ebaztera! 

Horretarako, formula bat erabiltzen ikasi behar dugu. Hau da: 

 

 Hasteko, ekuazioko gai guztiak ezkerreko atalean kokatuko ditugu: 

x2  – 3x = 70 → x2 – 3x – 70 = 0   

 Gero, formula erabiltzeko, argi izan behar dugu zein diren koefizienteak: 

1x2 – 3x – 70 = 0  

a = 1 

b = –3 

c = –70 

   

 Amaitzeko, koefizienteak formulan ordezkatuko dira:  

x = 
−𝑏±√𝑏2−4𝑎𝑐

2𝑎
 → 𝑥 =  −(−3) ±

√(−3)2−4·1·(−70)

2·1
= 3 ±

√9+280

2
= 

Amaitu zuk zeuk… 

 

 Zalantzak izanez gero, jarraitu ikusten aurreko bideoa (tartea: 2:40-6:20). 

 

 Osatu ariketa interaktibo hauek, ondo ikasteko nola erabili bigarren mailako 

ekuazioak ebazteko formula (autoebaluazioko 3. eta 4. ariketak).  

 

 

 

 

 Indartu bigarren mailako ekuazioez dakizuna ariketa hauek eginez. 

 

https://youtu.be/LIOZbAORrmk
https://youtu.be/LIOZbAORrmk
http://www.euskalnet.net/jesusgo/4DBH/polinomioak/ekuazioak1.html
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2Q4OWE2ZjY5N2Q4ZTQ2Nzk3OTdkYjY5ODZmNzFjYzI5MzcwMGNiMDJjY2I0NzFmNzhlYjUyODUyOGMyM2U4MWYtMjM1NjYtMjAyMTEyMTAxNjQ3MzcvaW5kZXguaHRtbA==


 

173 
 

 
 

8.11.2 Bigarren mailako ekuazioak ebaztea formula gabe: ekuazio 

osatugabeak (b edo c koefizientetako batek 0 balioa duenean) 

 

Bigarren mailako ekuazio batean, b edo c koefizienteetako batek 0 balioa 

hartzen duenean, ekuazioaren ebazpena errazagoa da, eta ez dugu aurreko 

formula luzea erabili behar.  

Osatugabeko bigarren mailako ekuazioen artean, bi kasu aurkitu ditzakegu, 

beraz: 

 b koefizienteak 0 balioa hartzea: ax2 + 0x + c = 0 → ax2 + c = 0 

 c koefizienteak 0 balioa hartzea: ax2 + bx + 0 = 0 → ax2 + bx = 0 

 

 Ikusi arretaz Patrik Jimbert-en bideo hau (tartea 6:20-11:10) bigarren mailako 

ekuazio osatugabeak nola ebazten diren ikasteko.  

 

 

 Aurreko bideoa arretaz entzun baduzu, gai izango zara mota horretako 

ekuazioak ebazteko. Sartu anayadigital webgunean, eta praktikatu.  

 

 
 

 Sartu web-orrialde honetan, eta bigarren mailako ekuazio interaktiboak 

aurkituko dituzu.  

 

https://youtu.be/LIOZbAORrmk
https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CG3H-TC7T-HCSC-5SFE&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0LzMyNTY3M2E3MzdlNzkyNzA1MzRjOTEzMDM5MjMzZWE5MmFhZWE0ZjQ3NmZhZTFjNDhiZWQ5NWFhNDk4ZDE0ZDctMjM1NjYtMjAyMTEyMTEwNjIwNTkvaW5kZXguaHRtbA==
https://www.matematicasonline.es/algebraconpapas/recurso/tests/segundogrado/completas/comppasos.htm
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8.2 Bigarren mailako ekuazioekin ebazteko buruketak 

 Ebatz itzazu buruketa hauek: 

1. Zenbaki bati 3 unitate gehitu dizkiot, eta zenbaki berari 3 unitate kendu. 

Emaitzak biderkatu ditut, eta biderkaduran 216 lortu dut. Zein da 

zenbakia?  

2. Kalkulatu laukizuzen baten neurriak, jakinik oinarriak altuerak baino 3 

metro gehiago dituela, eta azalera 54 m2 dela. 

3. Bi lagunen adinen karratuak gehitzean, 1.201 lortu dugu. Bien artean 

urte bateko aldea badago, zenbat urte ditu bakoitzak? 

4. Triangelu isoszele batean, alde desberdinak alde berdinek 

baino 8 cm gehiago ditu. Perimetroa 41 cm bada, zenbat 

zentimetro ditu alde bakoitzak? 

 

 Web-orrialde honetan, bigarren mailako ekuazioen bidez ebazten diren 

buruketak daude. Sartu eta praktikatu. 

 

 

c)  JARDUERA: EKUAZIO-SISTEMAK 

 

8.12.1 Ekuazio-sistema baten esanahia 

Lehen mailako ekuazio-sistemak 

 Aldagai bi partekatzen dituzten lehen mailako bi ekuaziok osatuta 

daude.  

 Ezezagunak, gehienetan, x eta y letrekin izendatzen dira. 

 

Guk, orain, buruketak ebazteko erabiliko ditugu ekuazio-sistemak. 

https://www.intermatia.com/ejercicios/EC009/
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 Aztertu buruketa baten ebazpenaren prozedura: alde batetik, ezezagun 

bakarreko ekuazio baten bitartez, eta beste aldetik, bi ezezagun dituen 

sistemaren bitartez.  

Buruketa hau da: “Baserritar batek oiloak eta txerriak ditu; guztira, 52 buru eta 

136 hanka. Zenbat oilo eta txerri ditu?” 

 Honela ebazten da ezezagun baten bidez: 

 
DATUAK PROZEDURA EMAITZAK 

 x: oilo-kop. → 

 
(52 – x):   

txerri-kop. → 

Hankak 2x + 4 (52 – x) = 136 
2x + 208 – 4x = 136 

–2x = 136 – 208 

x = –72 / (–2) 
x = 36 

 

52 – 36 = 16 

36 oilo 

16 txerri 

 
Oiloena: 2x 

 

Txerriena: 4·(52–x) 

 

 Honela ebazten da bi ezezagunen bidez:  

DATUAK PROZEDURA EMAITZAK 
 

x: oilo-kopurua 

y: txerri-kopurua 

 

52 buru 

136 hanka 

 

Bi ezezagun daudenez, 

bi ekuazio sortu behar 

dira nahitaez. 

 

x + y = 52  

2x + 4y = 136 

 

↓ 

Hori ekuazio-sistema bat 

da: bi ekuazio bi 

ezezagunekin, x eta y. 

 

 

8.12.2 Ekuazio-sistemak ebazteko metodoak 

Hiru metodo daude ekuazio-sistemak ebazteko: 

 Ordezkapen-metodoa 

 Berdintze-metodoa  

 Laburtze-metodoa 
 

a) Ordezkapen-metodoa 

 

Aurreko buruketan sortu dugun ekuazio-sistema ebatziko dugu: 

x + y = 52 

2x + 4y = 136 

Ebazteko urratsak: 
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1. Bi ekuazioetatik bat aukeratu, eta nahi duzun ezezaguna isolatu:  

x + y = 52 → x = 52 – y 

2. Isolatu duzun ezezaguna beste ekuazioan ordezkatu: 

2 (52 – y) + 4y = 136 

3. Ekuazioa ebatzi: 

 

104 – 2y + 4y = 136 

 

2y  = 136 – 104 

 

y = 32/2 

y = 16 

Emaitzak: 
y = 16 

x = 36 

 

16 txerri eta 36 oilo 

 

b) Berdintze-metodoa 

Ekuazio-sistema: 

3x – y = 3           

x + 2y = 8                 

Ebazteko urratsak:    

1. Bi ekuazioetan ezezagun berbera isolatu behar duzu, x edo 

y. 

Esaterako, x ezezaguna isolatuko dugu bi ekuazioetan:        

             
2. x-rentzat lortu ditugun bi adierazpenak berdindu: 

  
3. Horrela, ezezagun bateko ekuazioa geratuko da, eta hori 

badakizu ebazten: 

3 + y = 3 (8 – 2y) 

3 + y = 24 – 6y 

y + 6y = 24 – 3                                Emaitzak: y = 3 

7y = 21                                                              x = 2 

y = 3 

x-ren balioa lortuko dugu: 

x = 8 – 2 · 3 = 2  

 

c) Laburtze-metodoa 
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Ekuazio-sistema: 

 

3x – y = 3           

x + 2y = 8     

             

Ebazteko urratsak: 

 

1. Lehenengo ekuazioa +2rekin biderkatuko dugu, y ezezagunaren 

koefizienteak elkarren aurkakoak izan daitezen. 

 

2. Orain, atalez atal batuz, ezezagun bakarreko (x) ekuazioa lortuko 

dugu: 

 

3. Lortu dugun ekuazioa ebatziko dugu: 

 
4. x = 2 balioa hasierako ekuazioetako edozeinetan ordezkatuko dugu: 

 

 

 

 Ikusi bideo hau kontzeptuak ondo barneratzeko. 

 

 Sartu web-orrialde honetan, eta egin ekuazio-sistemei buruzko ariketa 

interaktibo hauek. 

 

 

https://youtu.be/2_1Olp1w-rk
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8.12.3 Ekuazio-sistemen bidez ebazteko problemak 

 

1. Aurkitu bi zenbaki, jakinik haien arteko batura 160 eta kendura 30 

direla. 

2. Bi bolaluma eta hiru koaderno erosi, eta 7,80 € ordaindu ditut; bost 

bolaluma eta lau koaderno erosita, berriz, 13,20 €. Zenbat balio du 

bolaluma batek? Eta koaderno batek? 

3. Ukuilu batean untxiak eta oiloak daude; guztira, 29 buru eta 92 hanka. 

Mota bakoitzeko zenbat animalia daude? 

4. Kooperatiba batean, 2.000 L olio sartu dituzte 1,5 L-ko eta 2 L-ko 

botilatan. Guztira 1.100 botila erabili badituzte, mota bakoitzeko 

zenbat behar izan dituzte? 

5. Idatzi bi zenbaki oso, jakinik haien arteko batura 154 dela, eta haien 

arteko zatidura  
8

3
 dela. 

6. Test-motako azterketa batek 50 galdera ditu, eta guztiak erantzun 

behar dira. Ondo erantzundako bakoitzagatik puntu bat lortzen da, eta 

huts egindako bakoitzagatik, berriz, 0,5 puntu kendu. Azkenean 24,5 

puntuko nota atera badut, zenbatetan erantzun dut ondo eta zenbatetan 

huts egin dut? 

7. Ama batek eta semeak orain dituzten adienen arteko batura 56 urtekoa 

da. Duela 10 urte, amak semearen adinaren boskoitza zuen. Zenbat 

urte ditu bakoitzak orain? 

8. Robertok 12 txanpon ditu poltsikoan; batzuk 20 zentimokoak dira, eta 

beste batzuk, 50 zentimokoak. Guztira, 3,30 € ditu. Mota bakoitzeko 

zenbat txanpon ditu? 

9. Lursail laukizuzen baten perimetroa 34 m da, eta alde laburrak alde 

luzeak baino 3 m txikiagoak dira. Zer neurri dute alde luzeek? 
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8.13. JARDUERA: EBALUAZIOA 

a) Autoebaluazioa 

 

a) Sartu anayadigital webgunean, eta egin: Autoebaluazioa. 

 

b) Erantzun galdetegi honi, jakiteko zer mailatan lortu dituzun gaiaren 

helburuak. 

 

b) Kontrola 

MATEMATIKA       DBH 1          3. kontrola/3. ebaluazioa 

 

1. Erantzun: 

a) Nondik dator aljebra hitza?     

b) Idatzi hiru hitz ‘al-’ aurrizkiarekin. 

2. Idatzi esaldi hauek hizkuntza aljebraikoaren bidez, x letra erabiliz:    

- zenbaki baten hirukoitza 

- zenbaki baten herena 

- aurreko zenbakiaren bikoitza 

- hurrengo zenbakiaren laurdena  

 

3. Kendu parentesiak eta laburtu: 

   

   



737259

83653

22

2

xxxx

xxx

 

4. Kalkulatu:  

 

a) (4xy) · (5xy) = b) 5a2 · (2ab) = 

c) 10x4  : 5x =                                        d) 15x4 : 3x2 = 

 

5. Aurkitu zenbat balio duen ezezagunak 1. mailako ekuazio hauetako bakoitzean 
(ekuazioak goitik behera eta pausoz pauso): 

x + 5 = 11 

 

 

 

x – 7 = 3 

 

x + 4 = 1 

8x = 40 

 

 

 

𝒙

𝟓
 = 6 

 

4x + 5 = 13 

 

https://librodigital.edistribucion.es/scorm_player/index.php?licencia=CGDV-8BSJ-BCJX-PMRZ&urllibro=L2JpYmxpb3RlY2EtYW5heWEvbGlicm8vOTkzMTc0L2ZkY2EzZTFmYTYzZDdmM2ZjNTg4N2FiYTdlNDA2NDA3NjA4ZjQ0N2JhM2U2OTVmYWQwNGY5YzE3ODM1MjgyY2YtNzUwMjUtMjAyMTEyMTkxMjM4MjkvaW5kZXguaHRtbA==
https://docs.google.com/forms/d/1SMhSjb7DqG70LXDh8DYCsBr_tOtlW9VclPXFh0WyYmU/edit
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6. Kalkulatu, biderketarik egin gabe, biderkadura nabarmenen formulak erabiliz. 

 

 

 
   
    





55

3232

5
2

bb

xx

x

 

 

7. Sinplifikatu: 

 









44

4

33

6

2

2

2

xx

x

aa

a

 

 

9. Ebatzi ekuazio hauek:  

 
a) 7x – 2x + 4 = 8 + 3x + 2 

 

b) 7x – 2(5 – x) = 3 + 2x + 1 

 

c) 10 – 5(3x + 7) – (2x – 3) = –4x – 4 (1 + x) 

 

 

e)  
  3𝑥

2
+ 20 = 𝑥 + 25 

 

d) 
1

2
(2𝑥 − 3) − 𝑥 =

𝑥

3
−

1

2
 

 

 
10. Zenbaki baten eta haren hurrengoaren arteko batura 125 da. Zer zenbaki dira?  

 

 

11. Aitak 34 urte ditu, eta semeak, aldiz, 12. Zenbat urte barru izango du aitak 

semearen adinaren bikoitza? 

 

 

12.  Afrikako karabana batean dromedarioak eta pertsonak doaz; guztira, 38  

bizidun eta 104 hanka. Zenbat pertsona eta zenbat dromedario doaz? 
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