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Arloa: Matematika 

Gaia: Matrizeak eta determinanteak 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

Sekuentzia honetan, matrizeak eta determinanteak aurkeztu eta landu nahi ditugu; 

izan ere,  ikasleek gai horiek orain arte inoiz ez dituzte ikasi. Oso garrantzitsua da 

ikastea zein diren matrizeen arteko eragiketak eta determinanteen ezaugarriak eta 

propietateak. Ikasleek ikasiko dute matrizeak nola aplikatu ditzaketen ariketak 

ebazteko hainbat egoeratan. Hurrengo gaietan, aljebra eta geometria arloan,  

matrizeak eta determinanteak oso oinarrizko baliabideak dira eta askotan erabiliko 

ditugu. Bestalde, lan egingo dugu matrizeekin probabilitatezko ariketa bat ebazteko: 

hau da, prozesu estokastiko bat –Markov-en kate bat– aztertuko dugu matrizeak 

erabilita. 

Arazo-egoera: 

A. A. Testuingurua:  

B. Oso gai zabala garatuko dugu honetan. Matrizeekin eragiketak egiteak, matrize 

baten heina aztertzeak, determinanteak kalkulatzen jakiteak eta determinante 

horien propietateak jakiteak zentzu osoa hartzen du Batxilergoan. Izan ere, jarraian 

ikasiko dituzten aljebra eta geometria gaietan, sarri eta ariketa praktiko askotan 

erabiliko dira, esate baterako: ekuazio-sistemak ebazteko, planoak eta zuzenak 

espazioan definitzeko eta horien arteko posizio erlatiboak aztertzeko, besteak beste. 

Matrizeak baliagarriak dira zientzia eta gizarte-zientzia arloko egoera askotan 

erabiltzeko. 

B. Arazoa:  

Hainbat ariketa planteatzen dira matrizeak eta determinanteak eta horiekin lotuta 

dauden ezagutzak  ikasteko. Azken hiru ariketak matrizeak egoera praktiko batean 

erabiltzeko pentsatuta daude. Proposatutako ariketak ebazteko, ondo jakin behar 

da: matrizeen arteko eragiketak egiten, matrize baten heina aztertzen, eta 

determinanteen propietateak ondo aplikatzen determinanteak kalkulatzeko.  

C. Helburua:  

Gogoeta egitea ohartzeko matrizeak eta determinanteak ondo aplikatzen jakiteak 

zer garrantzi duen askotariko egoerak ebazteko tresna gisa. Matrizeen arteko 

eragiketak ondo egitea, matrize baten heina aztertzea eta horretarako 

determinanteak ondo aplikatzea oso baliagarria da hurrengo gaietako matematikan 

eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide 

horiek oinarrizkoak izan daitezkeela Fisikako, Naturaren Zientzietako eta Gizarte 

Zientzietako ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa joango dira ebazten, eta 

lortzen dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko dituzte.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, arrazoituta eta lortutako ondorioak justifikatuta. Komunikazioa, ahal bada, Word 

dokumentu  edo antzeko batez egingo dute, planteatutako egoeren alderdi 

garrantzitsuenak nabarmenduta. Ariketa batzuetan IKTek eskaintzen dituzten 

baliabideak erabili beharko dituzte.  

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentzia: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 
 

Helburu didaktikoak: 

 Matrizeen notazioa eta bereziak diren matrize batzuk ezagutzea 

 Matrizeen arteko eragiketak eta eragiketen propietateak ikastea 

 Matrize baten heina zer den eta bilatzen jakitea 

 Determinanteak zer diren eta nola kalkulatzen diren ikastea 

 Determinanteak matrize baten heina bilatzeko eta bestelako ariketetan 
aplikatzeko erabiltzea 

 Kontzeptu horiek interpretatzen jakitea eta egoera praktikoetan erabiltzea 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 

 
 

Edukiak: 

 Matrizeak eta haien arteko eragiketak. Eragiketen propietateak. 
Alderantzizko matrizea 

 Matrize baten heina 

 Determinanteen kalkulua. Determinanteen propietateak 

 Determinanteak erabiltzea matrize baten heina kalkulatzeko 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera izatea 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

5. jarduera. Oinarrizko ariketa V 

B. Garapen-fasea:  

6. jarduera. Alderantzizko matrizea eta matrizearen heina 

7. jarduera. Determinanteen propietateak 

1. 8. jarduera. Matrize baten heina 

2. C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

3. 9. jarduera. Informazio-matrizeak 

10. jarduera. Informazio-matrizeak 

11. jarduera. Markov-en katea. Matrizeen berreketak 
 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

12. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat matrizeen bidez 
adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua eta IKTek eskaintzen dituzten baliabideak  trebetasunez 
erabiltzen ditu balio numerikoak beharrezko zehaztasunez emateko eta 
matrize baten berreketak kalkulatzeko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3., 4. eta 5. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko 
ezagutzak ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. eta 11. jarduerak: matrizeen arteko eragiketak eta 
determinanteen propietateak nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko 
autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

Matrize hauek izanda: 

𝐴 = (
3 −2

−3 4
)  𝐼 = (

1 0
0 1

)  

 

Kalkulatu 𝜆- ren balioak (𝐴 − 𝜆𝐼) matrizea singularra izateko. 

 

2. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

𝐴 = (
−1 −1 2
−1 0 1
2 1 −2

) eta 𝐵 = (
1 0 2
0 −1 0
3 1 2

) matrizeak baditugu: 

 

a) Kalkulatu 𝐴−1. 

b) Kalkulatu 3x3 dimentsioko C matrize bat, kontuan izanda C matrize horrek 

 𝐴𝐶𝐴−1 = 𝐵 ekuazio matrizialaren soluzioa izan behar duela. 

3. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

𝐴 = (
1 −2
3 4

) eta 𝐵 = (
−5
5

) matrizeak baditugu: 

 

a) Kalkulatu 𝐴𝐵. 

b) Ebatzi 𝐴−1𝑋 = 𝐵 ekuazioa. 

4. jarduera. Oinarrizko ariketa IV 

𝑆𝑛 = 2 + 4 + 6 + ⋯ + 2𝑛 bada. Kalkulatu: 

 a) 𝑆4; 

 b) 𝑆100; 

c) 𝑆𝑛 batuketaren adierazpen orokorra. 

𝑀 = (
1 2
0 1

) matrizea badugu. Kalkulatu: 

 a) 𝑀2 eta  𝑀3; 

 b) 𝑀𝑛,  𝑛 ≥ 4 denean. 

𝑇𝑛 = 𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 + ⋯ + 𝑀𝑛 matrizeen batuketa badugu: 

 a) Idatzi 𝑀4; 

 b) Kalkulatu 𝑇4. 

 c) Kalkulatu 𝑇100, lehen kalkulatutako 𝑆100  balioa erabiliz.  

 d) Zein da 𝑇𝑛 batuketaren emaitza orokorra? 
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5. jarduera. Oinarrizko ariketa V 

a) Kalkulatu honako determinante hau Sarrus-en erregela erabiliz, eta beraren 

errenkadetako bakoitzetik eta zutabe bakoitzetik abiatuta garatuz: 

 

|
3 7 −1

−5 2 6
9 8 4

| 

 

Egiaztatu zazpi kasuetan emaitza bera lortzen dela. 

b) Kalkulatu honako determinante hauek: 

 

i)|

7 0 −3
4 0 4
3
1

7
0

6
1

    

4
7
9
9

| ii) |

3 1 −1
1 4 −1
0
2

3
0

2
0

    

3
4
5
2

| iii) |

0 0 3
1 1 1
2
0

0
2

3
0

    

4
0
5
1

| iv) |

3 −1 4
5 6 2
0
8

1
6

3
7

    

0
0
0
1

|. 

 

6. jarduera. Alderantzizko matrizea eta matrizearen heina 

𝐴 = (

𝑎 −1 𝑎 − 1
0 𝑎 − 2 −2
0
0

1
−𝑎

𝑎 + 3
0

    

3
1

−1
𝑎

) matrizea badugu 

 

a) Kalkulatu zein diren a-ren balioak, 𝐴−1  alderantzizkoa existitzeko (A erregularra 

izateko). 

b) Aztertu A matrizearen heina a balioen arabera. 

 

7. jarduera. Determinanteen propietateak 

Ebatzi honako ekuazio hauek: 

a) |

𝑥 𝑥 𝑥
𝑥 1 0
𝑥
𝑥

0
𝑥

𝑥
1

    

𝑥
𝑥
1
0

| = 0 

 

b) |

𝑥 + 2 1 1
1 𝑥 + 2 1
1
𝑥

1
𝑥

𝑥 + 2
𝑥

    

1
1
1
3

| = 0 

 

c) |

1 1 1
−1 𝑥 1
−1
−1

−1
−1

𝑥
−1

    

1
1
1
𝑥

| = 0 
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8. jarduera. Matrize baten heina 

Kalkulatu honako matrize hauen  heinak, parametroen arabera: 

a) 𝐴 = (

𝑥 −1 −1
−𝑥 𝑥 −1
1
1

−1
−1

𝑥
0

    

0
1
1
𝑥

)   b) 𝐴 = (
2 0 𝑥

−1 0 −1
5 𝑥 + 4 −4

    
2
3

−3
)  

c) 𝐴 = (

1 𝑥 0
1 2 1
2
1

𝑥
1

1
𝑥

    

0
1
1
2

)  

 

9. jarduera. Informazio-matrizeak 

Lantegi batek, egunean,  A eta B bi garbigailu mota ekoizten ditu; N, L eta S hiru 

akaberatan. 

 

A motako 650 garbigailu ekoitzi ditu:  400 unitate N akaberan, 200 unitate L akaberan 

eta 50 unitate S akaberan. B motako 430 garbigailu ekoitzi ditu:  300 unitate N 

akaberan, 100 unitate L akaberan eta 30 unitate S akaberan. 

N akaberak 25 tailer-ordu eta administrazio-ordu bat behar ditu. L akaberak 30 

tailer-ordu eta 1,2 administrazio-ordu. S akaberak 33 tailer-ordu eta 1,3 

administrazio-ordu. 

a) Idatzi informazio hori bi matrizetan. 

b) Kalkulatu zer matrizek adierazten dituen garbigailu mota bakoitzeko tailer- eta 

administrazio-orduak. 
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10. jarduera. Informazio matrizeak 

Kontratista batek hiru hornitzaileri erosten dizkie behar dituen lehengaiak: zura, 

adreiluak, altzairua, beira eta pintura. Material horien prezioak, hornitzaile bakoitzeko, 

honako matrize honetan ageri dira: 

 
 

𝐴 = (
8 5 7
9 4 5
9 5 6

    
2 4
2 5
1 5

), 

 
  

non errenkada bakoitzean hornitzaile bakoitzaren prezioak eta zutabe bakoitzean 

material bakoitzaren prezioak ageri diren, lehen emandako ordenan. Gaur egun, hiru 

obra ditu martxan kontratistak: 1. obrak behar ditu 20 unitate zur, 4 unitate adreilu, 5 

unitate  altzairu, 3 unitate beira eta 3 unitate pintura. 2. obrak, hurrenez hurren, 15, 0, 

8, 8 eta 2 unitate, eta 3. obrak 30, 10, 20, 10 eta 12 unitate. Kontratistak hornitzaile 

bakar batetik jaso nahi ditu material guztiak obra bakoitzeko. 

a) Idatzi Informazio hori 5x3 dimentsioko B matrizean. 

b) Azaldu zer elementu ageri diren A·B matrizearen herrenkadetan eta zutabeetan. 

c) Erabaki zer hornitzailek hornitu behar duen obra bakoitza. 
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11. jarduera. Markov-en katea. Matrizeen berreketak 

Espedizio batean, eguraldia kontuan izan behar da egunero. Alpinista talde batek, 

kanpamentu nagusitik gorantz ateratzeko –hots, eguna aproposa den erabakitzeko– bi 

egun mota bereizten ditu: lasaia eta arriskutsua. Urtarrileko egun bat lasaia bada, 

hurrengo eguna lasaia izateko probabilitatea 0,3 da. Eguna arriskutsua bada, hurrengo 

eguna lasaia izateko probabilitatea 0,4 da. Irudian, eguraldian zer aldaketa gerta 

daitezkeen ageri da, grafo batean.  

 
a) Osatu honako taula hau, non lauki bakoitzean idatzi behar duzun zer probabilitate 

dagoen egoera (grafoan, letrak) batetik bestera pasatzeko. Ezkerretik eskuinera 

irakurrita taulan. 

 

 L A  

L   

A   

 

b) Idatzi matrize moduan taulan jaso diren probabilitateak, non matrizearen izena Π 

den. 

 

 Π matrizeari pauso-matrizea deitzen diogu eta 2x2 dimentsiokoa da. Π pauso-matrizea 

eta beraren berreketak erabiliko ditugu kalkulatzeko zer probabilitate dagoen 

eguraldia aldatzeko egun batetik bestera. 

 

Egun bakoitzeko probabilitatea idatziko dugu errenkada-matrize batean: 

 

𝑃𝑖 = (  𝑝(𝐿𝑖) 𝑝(𝐴𝑖) ), non  𝑖 = 0, 1, 2, 3 … egunak dira, 

 

eta 𝑝(𝐿𝑖) eta 𝑝(𝐴𝑖) zer probabilitate dagoen eguraldia lasaia eta eguraldia arriskutsua 

egoteko, i egunean: 
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Gaur, urtarrilaren 1a, oso egun lasaia egiten du eta 20 egun dauzkagu aurretik mendira 

igotzeko. Jakin nahi dugu zer probabilitate dagoen egunak lasaiak edo arriskutsuak 

izateko datozen egunetan. 

 

Gaur, egun lasaia dagoenez, 𝑃0 = (1 0) da. Horrek esan nahi du 𝑝(𝐿0) = 1 eta 

𝑝(𝐴0) = 0 direla. 

 

a) Kalkulatu 𝑃1 = 𝑃0 · Π, eta azaldu emaitzak zer esan nahi duen. 

 

b) Baieztatu 𝑃2  kalkulatzeko bi aukera ditugula: 

 

𝑃2 = 𝑃1 · Π; 

eta 

𝑃2 = 𝑃0 · Π2  

 

c) Bilatu matrizeen berreketak kalkulatzeko kalkulagailua edo IKTek eskaintzen duten 

beste baliabideren bat, eta kalkulatu honako hauek:  

 i)   𝑃3 

 ii)  𝑃4 

 iii) 𝑃5 

 

d) Konparatu nolakoak diren Π4 eta   Π5. 

 

 Aurreko atalak ikusita, eta 𝑃∞ = lim𝑛→∞ 𝑃𝑛 idazten badugu. 

 

a) Idatzi 𝑃∞ matrizea,  0, 36̂ =
36

99
 eta 0, 63̂ =

63

99
 direla jakinik. 

b) Interpretatu zer bilakaera izango duen, denbora pasatu ahala, egunak lasaiak edo 

arriskutsuak izateko probabilitateak. 

 

Urtarrilaren 1ean, eguraldi txarra eginez gero, aldatu egingo dugu 𝑃0 matrizea. 

Kalkulatu: 

a) zein izango dira   𝑃0 ,   𝑃1,   𝑃2 eta   𝑃3? 

b) nolakoa izango da 𝑃∞? 
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12. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu ikasitako matrizeen arteko 

eragiketak zertarako erabil daitezkeen azaltzeko. 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak 
espedizioan eguraldi ona edo txarra egingo duen kalkulatzeko lana non argitaratuko 
duen aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, 
lan-saio bat baliatuko duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion 
artean egiteko. Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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EKUAZIO-SISTEMAK ETA BURUKETAK 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Ekuazio-sistemak eta buruketak 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Proposamen honetan, ekuazio-sistemak berrikusi nahi ditugu,  ikasleek ikas dezaten 

zer ekuazio-sistema mota dauden, eta nola eztabaidatu ditzaketen Rouché-ren 

teoremaren bidez. Ikasleek ikasiko dute nola aplikatu ditzaketen ekuazio-sistemak 

ariketak ebazteko hainbat egoeratan. Jarduera batzuetan, Rouché-ren teoremaren 

bidez jakingo dugu ariketa batean soluzioa izango dugun, eta kasu horretan soluzio 

bakarra izango den. Bestalde, ekuazio-sistemak ebazteko hainbat metodo daudela 

ikusiko dugu.   

 

Arazo-egoera: 

 

C. A. Testuingurua:  

D. Ekuazio-sistemak sailkatzen edo eztabaidatzen jakitea, eta ahal denean ebazteko 

hainbat prozedura daudela jakiteak zentzu osoa hartzen du Batxilergoan. Izan ere, 

jarraian ikasiko dituzten geometria edo analisi arloko gaietan, sarri eta ariketa 

praktiko askotan erabiliko dira. Geometrian, ekuazio linealek eta bi ekuazio linealen 

arteko sistemek definitzen dituzte oinarrizkoak diren kontzeptu bi: planoa eta zuzena. 

Ekuazio-sistemak baliagarriak dira bizitzako egoera askotan sortu daitezkeen 

oinarrizko arazoak konpontzeko. 

  

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da ekuazio-sistema baten bidez, eta egoera horretan baldintza 

gehiago erantsita, aztertuko dugu baldintza berriek zer eragin duten ekuazio-

sisteman. Horretarako, jakin behar dugu nola eztabaidatu ekuazio-sistema bat. 

Egoera horri irtenbidea emateko, ekuazio-sistema nola ebatz dezakegun jakin behar 

da.  

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea eta ohartzea ekuazio-sistemak eztabaidatzen eta ebazten jakiteak zer 

garrantzi duen askotariko egoerak ebazteko tresna gisa. Ekuazio-sistema bat 

sailkatzen jakitea –hau da, soluziorik duen eta zenbat soluzio, ala ez duen soluziorik– 

oso baliagarria da hurrengo gaietako matematikan eta zientzia egoera askotan 

erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek oinarrizkoak izan 

daitezkeela, Fisikako, Naturaren Zientzietako eta Gizarte Zientzietako ariketak 

ebazteko. 
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Ataza: 

 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: 7. eta 8.a 
 

Helburu didaktikoak: 

 Ekuazio-sistema bat eztabaidatzen eta ebazten jakitea eta horrekin lotuta 
dauden baliabideak menderatzea: Rouché-ren teorema eta sistemak ebazteko 
hainbat metodo 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 

 
 

Edukiak: 

 Ekuazio-sistemak. Ekuazio-sistema baten adierazpen matriziala 

 Ekuazio-sistema bat sailkatzea. Rouché-ren teorema 

 Ekuazio-sistema bat ebaztea: Cramer, Gauss, eta alderantzizko matrizearen 
metodoa 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera izatea 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

B. Garapen-fasea: 

5. jarduera 

6. jarduera 

7. jarduera 

8. jarduera 

4. C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

9. jarduera 

10. jarduera 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

11. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat ekuazio-sistema baten 
bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3. eta 4.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. eta 10. jarduerak: Rouché-ren teorema eta ebazteko 
moduak noiz eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera 

Eztabaidatu honako sistema hau k–ren arabera, eta ebatzi bateragarria den kasuan. 

{

𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 𝑘
2𝑥 + 𝑦 + 4𝑧 = 6
𝑥 − 4𝑦 + 5𝑧 = 9

 

 

2. jarduera  

a) Kalkulatu  𝐴 = (
1 −3 1
2 2 −1
1 −5 3

)    matrizearen alderantzizkoa, 𝐴−1. 

b) Erabili 𝐴−1 honako sistema hau ebazteko: 

{

𝑥 − 3𝑦 + 𝑧 = 1
2𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 2
𝑥 − 5𝑦 + 3𝑧 = 3

 

3. jarduera 

𝐴 = (
1 2 0

−3 1 −1
2 −2 1

) matrizearen alderantzizkoa 𝐴−1 = (
−1 −2 −2
1 1 1
𝑎 6 𝑏

) da. 

a) Kalkulatu a eta b. 

b) Adierazi honako ekuazio-sistema hau modu matrizialean, eta ebatzi 

𝐴−1 alderantzizko matrizea erabiliz. 

𝑥 + 2𝑦 = 7
−3𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = 10

2𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = −12
 

 

4. jarduera  

Eztabaidatu eta ebatzi m eta a parametroen balioen arabera: 

𝑎) {
−𝑥 + 𝑚𝑦 + 𝑧 = 2
2𝑥 − 𝑦 + 2𝑧 = 0
−𝑥 − 3𝑧 = −2

               𝑏) {

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0
3𝑥 + 2𝑦 + 𝑎𝑧 = 5

2𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3
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5. jarduera. Egoera baten interpretazioa 

Jonek bere amak baino 21 urte gutxiago ditu; hemendik 6 urtera, Jon bere ama baino 

bost bider gazteagoa izango da.  

a) Non dago aita?  

b)  Zenbat urte dituzte amak eta Jonek? 

Lehenengo galdera lekuz kanpo dagoela dirudien arren, emaitzen interpretazioak 

zentzua ematen dio galderari, testuinguru batean. 

6. jarduera. Emaitza onargarriak edo onartezinak 

Merkatari batek luma estilografikoak, arkatzak eta borragomak erosi zituen. Luma 

estilografiko bakoitzeko 10 euro ordaindu zuen, arkatz bakoitzeko euro bat, eta 8 

borragomako euro bat. Guztira, 100 euro ordaindu zuen eta 100 artikulu erosi zituen.  

a) Informazio horrekin idatzi ekuazio-sistema bat, non gai bakoitzaren kantitateak 

diren aldagaiak.  

b) Zein motatako ekuazio-sistema da? Zenbat soluzio izango ditu? 

c) Mota bakoitzeko zenbat artikulu erosi zituen merkatariak? Zer informazio osagarri 

erabili duzu soluzioa bilatzeko? 

d) Merkatariak esaten badu luma estilografikoak halako hiru arkatz erosi nituen. 

Nolakoa da, baldintza horrekin, buruketa ebazteko ekuazio-sistema? 

e) Zein da aurreko ataleko ekuazio-sistemaren soluzioa? Konparatu c) atalean agertu 

den soluzioarekin. Onartu daiteke merkatariak esaten duena? 

f) Merkatariak esaten badu luma estilografikoak halako bi arkatz erosi nituen. Nolakoa 

da, baldintza horrekin, buruketa ebazteko ekuazio-sistema? 

g) Zein da aurreko atalaren ekuazio-sistemaren soluzioa? Konparatu c) atalean agertu 

den soluzioarekin. Onartu daiteke merkatariak esaten duena?  

Buruketa honetan, hainbat egoera ezberdin ageri da. Alde batetik, bateragarri 

indeterminatua  den  ekuazio-sistema –soluzio bat baino gehiago–, baina soluzio 

posible guztietatik bakarrak betetzen ditu ariketaren baldintzak. Beste aldetik, 

bateragarri determinatua den ekuazio-sistema –soluzio bakarra– baina ariketaren 

baldintzak betetzen ez dituena; izan ere, soluzioan zenbaki hamartarrak ageri dira. 
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7. jarduera  

Bi txirrindulari abiadura konstantean doaz belodromo batean. Belodromoaren luzera 

170 metro da. Kontrako noranzkoan doazenean, 10 segundoz behin gurutzatzen dira, 

noranzko berean doazenean, txirrindulari batek 170 segundoz behin harrapatzen du 

bestea. Zenbatekoa da txirrindulari bakoitzaren abiadura? 

 

8.  jarduera 

Moto-lasterketa batean, hiru partaide aldi berean atera dira. Bigarren motorrak 

lehenengoak baino 15 km/h astiroago eta hirugarrenak baino 3 km/h azkarrago egin 

du lasterketa. Abiadura horretan, lehenengoa baino 12 minutu beranduago eta 

hirugarrena baino 3 minutu lehenago iritsi da. 

a) Zein da lasterketaren luzera? 

b) Zenbateko abiaduran joan dira hiru motorrak? 

9. jarduera 

a) Poltsa batean bost eta bi zentimoko txanponak daude. Guztira, 42 txanpon eta 1,74 

euro daude. Zenbat txanpon daude mota bakoitzeko? 

b) Kaxa batean hiru motatako txanponak daude: bi eurokoak, euro batekoak eta 50 

zentimokoak. Guztira 33 txanpon eta 40 euro daude.  

 i)  Emandako datuekin, nahikoa ote da zehazteko zenbat txanpon dagoen mota 

bakoitzeko? 

 ii) Aurreko erantzuna baiezkoa baldin bada, kalkulatu zenbat txanpon dauden 

mota bakoitzeko. Ezezkoa bada, eman bi soluzio. 

10. jarduera  

Konpainia batek hiru kamioi ditu (P, Q eta R), eta bakoitzak hiru motatako 
kontainerrak (A, B eta C) garraiatzen ditu, honako taula honetan zehaztutako moduan: 

 

A motako 45 kontainer, B motako 44 eta C motako 58 eraman behar badira, zenbat 

joan-etorri egin beharko ditu kamioi bakoitzak, joan-etorri guztiak bete-beteta eginda, 

kontainer guztiak garraiatzeko? 
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11. jarduera. Zer ikasi dugu?  

 

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu sistemak eztabaidatzeko eta 

ebazteko ikasitako metodoak zertarako erabil daitezkeen azaltzeko. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak 
ekuazio-sistema eztabaidatzeko eta sistema bakoitza ebazteko zer aukera dagoen 
azaltzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du. Gero, lan-saio bat baliatuko 
duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. 
Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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        PROGRAMAZIO LINEALA 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Programazio lineala. 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 6 

Proposamenaren justifikazioa: 

Sekuentzia honetan, programazio linealarekin harremanetan jarri nahi ditugu ikasleak. 

Ikasleek ikasiko dute programazio linealeko ariketak planteatzen, eta ebazten metodo 

grafikoa erabilita: helburu-funtzioa idazten, inekuazio linealen sistemak planteatzen 

eta irudikatzen, helburu-funtzioaren maximoa eta minimoa bilatzen, besteak beste. 

Ikerketa operatiboa arloa garatzeko, programazio linealak berebiziko garrantzia du, 

esanahi eta garrantzi handiko erlazio matematikoen atea irekitzen baitie ikasleei, eta 

horiei esker egoera ugari ebatz dezaketelako. 

 

Arazo-egoera: 

 

A. Testuingurua:  

Programazio linealak zer baliabide eskaintzen dituen jakiteak zentzu osoa hartzen du 

Batxilergoan; izan ere, erabiliko da teknologia eta zientzia arloko egoera asko eta asko 

ebazteko. Proposamen honi esker, bizitzan aurkitu dezakegun egoera  bat ariketa 

matematiko bihurtu dezakegu, eta, prozedura matematiko baten bidez, interpretatu, 

ebatzi eta azaldu egin ahal izango dugu. 

 

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da, eta, horri irtenbidea emateko, programazio linealaren 

planteamenduak eta ezaugarri nagusiak zein diren jakin beharra egongo da. Bizitzako 

hainbat egoeratan, horrelako baliabideak erabiliko dira optimizazio-buruketak 

ebazteko. 

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea jakiteko programazio linealak zer garrantzi duen egoera askotan 

soluzio optimoa bilatzeko. Programazio linealarekin lotuta dagoen ezagutza oso 

baliagarria izango da hurrengo ikasturteetako matematikan eta gizarte zientzia egoera 

askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek oinarrizkoak izan 

daitezkeela ekonomiaren arloko egoera askotan soluzio optimoa bilatzeko. 

 

 

 

 

 

 

Ataza: 
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Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak bete beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko dituzte.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak.  

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: jarduera guztiak 
 

Helburu didaktikoak: 

 Inekuazio linealen sistema bat eta helburu-funtzio bat emanda, soluzio posible 
eta baliozkoen eremua adieraztea eta helburu-funtzioa optimizatzea 

 Enuntziatu baten bitartez emandako egoera batetik, programazio linealeko 
problema planteatzea eta ebaztea 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 

Edukiak: 

 Helburu-funtzioa, murrizketen definizioa, baliozkotasun-eremua 

 Murrizketak nola adierazi grafikoetan planoerdien bitartez 

 Baliozkotasun-eremua grafiko baten bidez nola adierazi planoerdien ebaketa 
erabiliz 

 Helburu-funtzioa baliozkotasun-eremuaren gainean ezartzen, soluzio optimoa 
lortzeko 

 Programazio linealeko problematzat interpreta daitezkeen enuntziatuak 
hizkera aljebraikoan jartzen eta ebazten 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera izatea  
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

B. Garapen-fasea: 

2. jarduera. Helburu-funtzioa minimizatzeko buruketa 

3. jarduera. Helburu-funtzioa maximizatzeko buruketa 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

4. jarduera  

5. jarduera  

6. jarduera. Inbertsio optimoa. 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

7. jarduera. Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Inekuazio-sistema batetik abiatuta, soluzioen esparrua eraikitzen du eta 
esparru horretako puntu guztiak soluziotzat hartzen ditu 

 Badaki modu aljebraikoan baino deskribatuta ez dagoen bi ezezaguneko 
programazio linealeko problema bat ebazten 

 Ebazten ditu enuntziatu baten bitartez emandako programazio linealeko 
problemak 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2.  eta 3. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. jarduerak: programazio lineala noiz eta nola aplikatu 
behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

a) Adierazi honako inekuazio-sistema honek zehazten duen esparrua: 

x ≥0, y  ≥3, x + y ≤10, 2y  ≥3x. 

Aurkitu zer puntutan egiten den maximo eta zer puntutan minimo honako funtzio hau: 

F(x, y) = 4x + 3y. 

b) Adierazi honako inekuazio hauek zehazturiko esparrua: 

x ≥0, y ≥ 0,  x≤10,  x≤y,  y – 2x≤6,  3x + 4y ≥35. 

Zer puntutan lortzen du F(x, y) = 10x + 15y   funtzioak balio maximoa? 

 

2. jarduera. Helburu-funtzioa minimizatzeko buruketa. 

Automobilak egiten dituen enpresa batek bi modelo egiten ditu, A eta B. Eta 
enpresa horrek bi faktoria ditu, F1 eta F2. 
F1-en, egunean, A motako 6 auto eta B motako 4 egiten dituzte, eguneko kostua 
32. 000 €-koa izanik. F1 faktorian urtean, gehienez, 50 egun egiten da lan. 
F2 faktorian A motako 4 auto, eta B motako 4 egiten dituzte, eguneko kostua 
24. 000 €-koa izanik. 
Merkatuko eskariari aurre egiteko, gutxienez A motako 360 auto, eta gutxienez B 
motako 300 jarri behar dituzte salgai. 
Zenbat egunean egin behar du lan faktoria bakoitzak kostua minimoa izateko? 
Zenbatekoa da kostu hori? 

 

3. Jarduera. Helburu-funtzioa  maximizatzeko buruketa. 

Instalazioen enpresa batek 195 kg kobre, 20 kg titanio eta 14 kg aluminio ditu. 
A motako kablearen 100 m egiteko, 10 kg kobre, 2 kg titanio eta 1 kg aluminio 
behar dira, eta 1500 €-ko irabazia lortzen da. 
B motako kablearen 100 m egiteko, 15 kg kobre, 1 kg titanio eta 1 kg aluminio 
behar dira, eta 1000 €-ko irabazia lortzen da. 
Kalkulatu mota bakoitzeko zenbat metro kable egin behar diren, irabazia maximoa 
izateko. Zenbatekoa da irabazi hori? 

 

4. Jarduera 

Ehungintzako lantegi batean, umeentzako jakak eta prakak egiten dituzte. Jaka 
bat egiteko, 1 m oihal eta 2 botoi behar dituzte; eta prakak egiteko, 2 m oihal, 
1 botoi eta 1 kremailera. Lantegiak 500 m oihal, 400 botoi eta 225 kremailera 
ditu. Jaka bat salduta, 20 €-ko irabazia lortzen da, eta praka batzuk salduta, 
30 €-koa. Egindako guztia saltzen dutela onartuta, kalkulatu zenbat jaka eta zenbat 
praka egin behar dituzten irabazi maximoa lortzeko. 
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5. jarduera 

Dendari bat laranjak erostera joan da azokara. 2.000 € ditu eta furgonetan 1.400 kg 
sartzen dira. Azokan, A motako laranjak 1,10 €-an daude, eta B motakoak, 1,60 €-an. 
Berak 
1,20 €-an salduko ditu A motakoak, eta 1,75 €-an B-koak. Baina etekinak ahalik 
eta handienak izateko, jakin nahi du mota bakoitzeko zenbat kilogramo erosi behar 
dituen. 
a) Diru guztia B motakoak erosteko erabiltzen badu, beste zenbat kilorako geratuko 
zaio lekua furgonetan? 
b) Furgoneta A motako laranjekin betetzen badu, zenbat diru izango du sobera? 
Zenbatekoa izango da etekina? 
c) Zenbateko etekina lortuko du A motako 400 kg laranja eta B motako 300 kg laranja 
erosten baditu? 

6. jarduera. Inbertsio optimoa 

Eliseo jaunak erabaki du bere ondarearen 30.000 € erabiltzea bi inbertsio-
sozietatetako akzioak erosteko: BL eta ISSA. Akzio bakoitzak 10 € balio du, bi 
sozietateetan. 
BL sozietateak % 35 aseguruen arloan inbertitzen du, % 45 higiezinen arloan, eta % 20 
industriaren arloan. ISSA sozietateak baliabideen % 30 erabiltzen du aseguruen arloan, 
% 25 higiezinen arloan eta % 45 industriaren arloan. 
Eliseo jaunak, industrian, gehienez ere, kapitalaren % 40 inbertitu nahi du, eta, 
higiezinen arloan, gehienez % 35. Sozietate bakoitzeko zenbat akzio eskuratu behar 
ditu BL-k emango duen dibidendua 1,20 €/akzio bada, eta ISSA-k emango duena 1 
€/akzio? 
 

7. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu programazio lineala zertarako 

erabiltzen den azaltzeko. 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 
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Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  

 

 

Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak 
programazio linealaren bidez inbertsio optimoa bilatzeko egindako lana non 
argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era 
horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko duzue argitaratu beharreko behin betiko 
dokumentua guztion artean egiteko. Argitalpenak egiteko aukera batzuk:  
 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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      Matematika 
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FUNTZIOAK ETA GRAFIKOAK 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Funtzioak eta grafikoak 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

Proposamen honetan, funtzioak berrikusi nahi ditugu, ikasleek ikas dezaten zer 

funtzio mota dauden, eta zein diren funtzioen ezaugarriak eta propietateak. Ikasleek 

ikasiko dute funtzioak nola aplikatu ditzaketen ariketak ebazteko hainbat egoeratan. 

Jarduera batzuetan, ikasiko dugu nola aztertu zein den funtzio baten definizio-eremua 

eta ibilbidea. Halaber, ikasiko da zein den funtzio baten alderantzizko funtzioa. 

Bestalde,  lan egingo dugu funtzioen grafikoekin hainbat ariketa ebazteko: 

ebakipuntuak eta funtzio baten zeinua, besteak beste. 

 

Arazo-egoera: 

 

E. A. Testuingurua:  

F. Funtzioak aztertzen eta hainbat funtzioren ezaugarriak identifikatzen jakiteak zentzu 

osoa hartzen du Batxilergoan. Izan ere, jarraian ikasiko dituzten analisi arloko gaietan 

sarri eta ariketa praktiko askotan erabiliko dira. Funtzioak baliagarriak dira zientzia eta 

gizarte-zientzia arloko egoera askotan erabiltzeko. 

  

B. Arazoa:  

Hainbat ariketa planteatzen dira funtzioa zer den eta funtzioarekin lotuta dauden 

ezagutzak ikasteko. Azken bi jarduerak populazio baten aldakuntza ikertzeko 

pentsatuta daude. Proposatutako ariketak ebazteko, jakin behar da funtzioen 

ezaugarriak ondo aztertzen eta funtzioen grafikoak erabiltzen.  

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea ohartzeko funtzioak ondo aztertzen jakiteak zer garrantzi duen 

askotariko egoerak ebazteko tresna gisa. Funtzioen ezaugarriak aztertzea eta funtzio 

baten grafikoa irudikatzea oso baliagarria da hurrengo gaietako matematikan eta 

zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek 

oinarrizkoak izan daitezkeela Fisikako, Naturaren Zientzietako eta Gizarte Zientzietako 

ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak.  

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: 7. eta 8.a 
 

Helburu didaktikoak: 

 Oinarrizko funtzioak ezagutzea eta funtzioaren ezaugarriak ondo aztertzea: 
definizio-eremua, ibilbidea, grafikoa 

 Funtzioen arteko konposaketa eta funtzio baten alderantzizkoa 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 

 
 

Edukiak: 

 Funtzioak: definizio-eremua, ibilbidea eta funtzioaren grafikoa 

 Funtzioen arteko konposizioa. Funtzio baten alderantzizkoa 

 Funtzio baten ardatzekiko ebakipuntuak. Zeinua 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

 

B. Garapen-fasea: 

5. jarduera. Funtzioen arteko ebakipuntuak 

6. jarduera. Adierazpen grafikoa 

7. jarduera. Definizio-eremua eta ibilbidea 

8. jarduera. Bakterioen tamaina. Jarraitutasuna 

9. jarduera. Jarraitutasuna 

 

5. C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

10. jarduera. Funtzioen arteko ebakipuntuak 

11. jarduera. Funtzio baten mugimenduak 

12. jarduera. Funtzio baten mugimenduak 

13. jarduera. Populazio batean, mediku batek zenbat paziente artatzen duen batez 

beste 

14. jarduera. Bakterioen populazioa 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

15. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat funtzio baten bidez 
adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua eta IKTek eskaintzen dituzten baliabideak  trebetasunez 
erabiltzen ditu balio numerikoak beharrezko zehaztasunez emateko eta 
grafikoak modu egokian erabiltzeko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3. eta 8.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9., 10., 11. eta 12. jarduerak: funtzioak eta funtzioen 
ezaugarriak aztertzen eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko 
autoebaluzioa  

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria  
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1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

a) Hona hemen f   eta g  funtzioen adierazpen analitikoak: 

𝑓: 𝑥 → 3𝑥 + 5

𝑔: 𝑥 → 2(1 − 𝑥)
  bi zuzen 

Kalkulatu: 

 i)  𝑓−1(2); 

ii) (𝑔°𝑓)(−4). 

b) Hona hemen f   eta g  funtzioen adierazpen analitikoak: 

𝑓: 𝑥 → 2𝑥            esponentziala

𝑔: 𝑥 →
𝑥

𝑥 − 2
, (𝑥 ≠ 2) hiperbola

   

Kalkulatu:  

i) (𝑔°𝑓)(3); 

ii)  𝑔−1(5). 

c) Hona hemen f   eta g  funtzioen adierazpen analitikoak: 

𝑓: 𝑥 →    
8

𝑥
   hiperbola

𝑔: 𝑥 → 𝑥2,   parabola
   

Kalkulatu:  

 i) 𝑓−1(𝑥). 

i) (𝑓−1 ° 𝑔)(𝑥). 

ii) Ebatzi   (𝑓−1 ° 𝑔)(𝑥) = 𝑥  ekuazioa. 
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2. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

a) f  funtzioaren adierazpen analitikoa, hau da: 

𝑓: 𝑥 → √3 − 2𝑥, 𝑥 ≤
3

2
, 

Kalkulatu 𝑓−1(5). 

b) h  funtzioa, hau da: 

ℎ(𝑥) = 2𝑥3 + 5, non −2 ≤ 𝑥 ≤ 2. 

 i) Kalkulatu h funtzioaren ibilbidea. 

 ii) Kalkulatu ℎ−1(𝑥)  funtzioaren adierazpen analitikoa. 

 iii) Idatzi ℎ−1(𝑥)  funtzioaren definizio-eremua eta ibilbidea. 

c) m  funtzioaren adierazpen analitikoa, hau da: 

𝑚(𝑥) = √
1−𝑥

1+𝑥
, non −1 < 𝑥 < 1. 

i) Kalkulatu alderantzizko funtzioa 𝑚−1(𝑥). 

ii) Idatzi zein diren m  funtzioaren definizio-eremua eta ibilbidea. 

d) g  funtzioa, hau da: 

𝑔(𝑥) = 𝑒(𝑥−11) − 8. 

 i) Zein da 𝑔−1(𝑥)? 

 ii) Zein da 𝑔−1(𝑥) funtzioaren definizio-eremua? 

e) f  funtzioa, hau da: 

𝑓(𝑥) =
𝑥2−1

𝑥2+1
. 

 i) Zein da 𝑓−1(𝑥)? 
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3. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

Irudian hiru funtzio daude 

 
A:  y=x   funtzioa da. 

B:  𝑦 = 2𝑥   funtzioa da. (Esponentziala) 

A  zuzenarekiko, B  funtzioaren simetrikoa C  funtzioa da. 

a) Idatzi C  kurbaren adierazpen analitikoa  𝑦 = 𝑓(𝑥)  eran. 

b) Idatzi zein den C  kurbaren x ardatzarekiko ebakipuntua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

4. jarduera. Oinarrizko ariketa IV 

Irudian, ezkerreko zutabean, 𝑓1, 𝑓2, 𝑓3 eta 𝑓4 funtzioen grafikoak ageri dira, eta 

eskuineko zutabean, funtzio bakoitzaren deribatuaren grafikoa. Ikusten denez, 

deribatuak ez daude dagozkien funtzioen parean. Hori da gure proposamena: funtzio 

bakoitza bere funtzio deribatuarekin erlazionatzea. 

 

 
 

Osatu taula funtzio bakoitza bere funtzio deribatuarekin erlazionatuta. 

Funtzioa Funtzio deribatua 

𝑓1  

𝑓2  

𝑓3  

𝑓4  
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5. jarduera. Funtzioen arteko ebakipuntuak 

a) Irudikatu 𝑦 = 𝑒𝑥 eta 𝑦 = cos 𝑥  funtzioen grafikoak,  −2 ≤ 𝑥 ≤ 1  tartean. 

 

b) Kalkulatu  𝑒𝑥 = cos 𝑥 ekuazioak duen soluzio bakarra  −2 ≤ 𝑥 ≤ −1  tartean. 

Ariketa honetan erabili beharko duzu kalkulagailu grafikoa, edo IKTek eskaintzen 

dituzten bestelako baliabideak. Izan ere, adierazpen grafikoa egin behar duzu eta 

ekuazioa ebazteko beharko duzu. 

6. jarduera. Adierazpen grafikoa 

a) Irudikatu lauki-sare honetan 𝑓(𝑥) =
3

√9−𝑥2
, non −3 < 𝑥 < 3, funtzioaren grafikoa. 

 

b) Idatzi asintota bertikal bakoitzaren ekuazioa. 

c) Idatzi f  funtzioaren ibilbidea. 



44 
 

Ariketa honetan erabili beharko duzu kalkulagailu grafikoa, edo IKTek eskaintzen 

dituzten bestelako baliabideak. Izan ere, adierazpen grafikoa egin behar duzu eta 

ekuazioa ebazteko beharko duzu. 

 

7. jarduera. Definizio-eremua eta ibilbidea 

Honako enuntziatu hauek kontuan hartuta: 

 A: log10 10𝑥 > 0. 

 B: −0,5 ≤ cos 0,5𝑥 ≤ 0,5. 

 C: −
𝜋

2
≤ tan−1 𝑥 ≤

𝜋

2
. 

a) Esan zein den egiazko enuntziatua x edozein zenbaki errealerako. Idatzi 

erantzunak (bai ala ez) taulan: 

 

Enuntziatua a) Egia da x edozein 
zenbaki errealerako? 
(bai/ez) 

b) Egia ez bada, idatzi 
frogatzeko adibidea  

A   

B   

C   

 

b) Enuntziaturen bat egia ez bada x zenbaki erreal guztietarako, idatzi azken zutabean 

enuntziatua ezeztatzen edo enuntziatua faltsua dela frogatzen duen x balio bat. 

Ariketa honetan logika erabili beharko duzu. 

 

8. jarduera. Bakterioen tamaina. Jarraitutasuna 

Unibertsitateko Biologia laborategian, bakterio jakin baten aleen T  tamaina (mikratan 

neurtuta) t denborarekin aldatzen dela zehaztu dute, formula honen arabera aldatu 

ere: 

𝑇(𝑡) = {
√𝑡 + 𝑎                      𝑡 < 8  ordu bada

−3 + √3𝑡 − 15

𝑡 − 8
     𝑡 > 8 ordu bada

 

Aldagai biologiko bat da a parametroa, eta horren interpretazioak zoratuta dauzka 

zientzialariak. Baina uste dute badagoela hazkundea t=8  kasuan jarraitua egiten duen 

balio bat. 

a) Eman erantzun bat. 

b) Ikertu zer tamaina hartuko duen bakterio batek mugagabe hasiz gero. 

c) Irudikatu funtzioa. 

 

Ariketa honetan eta hurrengoan kalkulagailu grafikoa erabili beharko duzu, edo IKTek 

eskaintzen dituzten bestelako baliabideak.  
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9. jarduera. Jarraitutasuna 

Olio-errota batean saltzen den olioaren prezioa, 𝑃(𝑥), eurotan, x litroen arabera, honako 

funtzio honek ematen du: 

𝑃(𝑥) = {
3𝑥                      0 ≤ 𝑥 < 20  bada

√𝑎𝑥2 + 2000                𝑥 > 20 bada     
 

a) Zein da a-ren balioa, funtzioa jarraitua izateko? 

b) Olio asko erosiko bagenu, zein preziotan ordainduko genuke olioa litroko? 

c) Irudikatu prezioa aleko adierazten duen funtzioa, eta azaldu zein den prezio horren 

joera x balioak nahiko handiak direnean. 

d) Zein da alearen prezioa saldutako lehenengo unitateekin (0<x<20). 

 

 

10. jarduera. Funtzioen arteko ebakipuntuak. 

Bi funtzio ditugu: 𝑓(𝑥) = 2 − 𝑥2, non −2 ≤ 𝑥 ≤ 2, eta 𝑔(𝑥) = sin 𝑒𝑥, non −2 ≤ 𝑥 ≤

2. Irudian f funtzioaren grafikoa ageri da. 

 

a) Irudikatu g  funtzioaren grafikoa. 

b) Ebatzi 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ekuazioa. 

c) Bi funtzioen grafikoa ikusita, idatzi x  aldagaiarentzat zein tartetan den  𝑓(𝑥) >

𝑔(𝑥). 
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11. jarduera. Funtzio baten mugimenduak 

Irudian 𝑦 = 𝑓(𝑥) funtzioaren grafikoa ageri da. 

 
 

a) Irudikatu 𝑦 = 𝑓(𝑥)  jatorrizko funtziotik eratorritako beste funtzio hauek ardatz-

sistemetan: 

 i) 𝑦 = 2𝑓(𝑥) 

 

 
 ii) 𝑦 = 𝑓(𝑥 − 3) 

 
 

b) 𝐴(3, −1) puntua hasierako f  funtzioaren grafikoan dago.  𝑦 = −𝑓(𝑥) + 1 funtzioa 

aplikatuta, A puntua A’  puntua bihurtzen da. Kalkulatu A’  puntuaren koordenatuak. 
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12. jarduera. Funtzio baten mugimenduak 

Irudian  𝑦 = 𝑓(𝑥) funtzioaren grafikoa ageri da. Funtzioak (0,0) puntuan minimoa eta 

(1,
1

2
) puntuan maximoa ditu. 

 

a) Irudikatu grafiko berean  𝑦 = 𝑓(𝑥 − 1) +
3

2
  funtzioaren grafikoa. 

b) Zein dira 𝑦 = 𝑓(𝑥 − 1) +
3

2
  funtzioaren maximoaren eta minimoaren 

koordenatuak?  
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13. jarduera 

Populazio batean, mediku batek zenbat paziente artatzen duen batez beste. 

Hiri batean, 1994ko urtarrilaren 1ean, 1.420 mediku ari ziren lanean, eta n urte pasatu 

ondoren,  bertan lan egiten zuten medikuen D kopurua hau zen: 

𝐷 = 1420 + 100𝑛. 

a) Zenbat medikuk lan egiten zuten hirian 2004aren hasieran? 

b) Hirian, zein urtetan izan zen, lehen aldiz, 2.000 mediku baino gehiago? 

1994aren hasieran, hiriak 1,2 milioi biztanle zeukan. Denbora pasatu ahala, P 

populazioaren hazkundea, hau izan da: 

𝑃 = 1200000(1,25)𝑛, non n pasatu diren urteak diren 

a) Zein populazioa zegoen 2004aren hasieran? 

b) Kalkulatu populazioaren hazkundearen ehunekoa 1994ko urtarrilaren 1etik 2004ko 

urtarrilaren 1era. 

c) Zein urtetan izan zen populazioa, lehen aldiz, 2 milioi biztanle baino handiagoa? 

d) 1994aren hasieran, zenbat paziente zegozkion batez beste mediku bakoitzari?  

e) Zenbat urte pasatu behar da mediku bakoitzari 600 paziente baino gutxiago 

egokitzeko, batez beste? 
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14. jarduera  

Bi koloniatan dauden bakterioen populazioak aldi berean hasi dira hazten.  

A kolonian dauden bakterioen kantitatea,  t (ordutan) denboraren arabera, hau da: 

𝐴(𝑡) = 12𝑒0,4𝑡 bakterio. 

a) Kalkulatu hasieran A kolonian zenbat bakterio zeuden. 

b) Kalkulatu 4 ordu pasatu eta gero, zenbat bakterio dauden A kolonian. 

c) Zenbat denbora pasatu behar da A kolonian 400 bakterio izateko? 

B kolonian dauden bakterioen kantitatea,  t ordu pasatu eta gero, hau da: 

𝐵(𝑡) = 24𝑒𝑘𝑡 bakterio. 

a) B kolonian, lau ordu pasatu eta gero, 60 bakterio daudela jakinda. Zein da k-ren 

balioa? 

b) A kolonian B kolonian baino bakterio gehiago dago, lehenengo aldiz, n ordu pasatu 

eta gero, non n zenbaki osoa den. Zein da n-ren balioa? 
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15. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu funtzioak eta haien 

ezaugarriak egoera praktikoetan zertarako erabil daitezkeen azaltzeko.  

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak mediku 
bakoitzari, batez beste eta denbora pasatu ahala, zenbat paziente egokituko zaizkion 
non argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era 
horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko duzue argitaratu beharreko behin betiko 
dokumentua guztion artean egiteko. Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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Matematika 
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DERIBATUAREN APLIKAZIOAK 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Deribatuaren aplikazioak 

Maila: 2. Maila. Batxilergokoa 

Saio kopurua: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Proposamen honetan, deribatuen aplikazioekin harremanetan jarri nahi ditugu 

ikasleak. Ikasleek ezagutzen dituzte, jada, beste hizkuntza batzuk: funtzioenak eta 

aljebrarena. Deribatuak non eta zertarako aplikatu jakiteak berebiziko garrantzia du; 

Izan ere,  zientzia arloko egoera askotan aplikatzen dira eta egoera ugari ebatz 

daitezke deribatuen bidez. 

Arazo-egoera: 

 

G. A. Testuingurua:  

H. Deribatuak eta haien ezaugarriak  lantzeak zentzu osoa hartzen du Batxilergoan; izan 

ere, deribatuak erabiliko dira zientzia arloko egoera asko eta asko ebazteko. 

I. Proposamen honi esker, bizitzan aurkitu ahal dugun egoera  bat ariketa matematiko 

bihurtuko dugu; eta prozedura matematiko baten bidez, interpretatu, ebatzi eta 

azalduko dugu. 

J. Jarduera honetan, ikasiko dugu funtzio baten ezaugarriak ikertzen deribaturen bidez. 

Izan ere, deribatua oso baliagarria da funtzio baten maximoak eta minimoak 

kalkulatzeko. Gainera, bestelako ikerketak ere egin ditzakegu: funtzio baten 

hazkunde- eta txikitze-tarteak bilatu, Kurbadura ezberdinetako tarteak ikertu... 

  

B. Arazoa: Egoera bat planteatzen da funtzio baten bidez. Funtzio horrek adierazi 

dezake: gorputz baten mugimendua, tirolina baten ibilbidea edo ekonomia-ikerketa 

baten emaitza. Egoera horiei irtenbidea emateko, deribatuen propietateak zein diren 

eta haien esanahia zein den jakin behar dira.  

 

C. Helburua: Gogoeta egitea funtzio baten deribatuaren ezaugarriak zer garrantzi 

duen egoera asko ebazteko. Funtzioekin eta haien deribatuekin lotuta dagoen 

ezagutza oso baliagarria izango da hurrengo ikasturteetako matematikan eta zientzia 

egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek 

oinarrizkoak izan daitezkeela Fisikaren arloko egoera asko ebazteko, baita eta Naturen 

zientzien arloetakoak ere. 
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Ataza: 

 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa joango dira ebazten, eta 

lortzen dituzten emaitzak dokumentu batean idazten.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, arrazoituta eta lortutako ondorioak justifikatuta. Komunikazioa, ahal bada, Word 

dokumentu  edo antzeko batez egingo dute, planteatutako egoeren alderdi 

garrantzitsuenak nabarmenduta. Ariketa batzuetan IKTek eskaintzen dituzten 

baliabideak erabili beharko dituzte.  

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio  digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. eta 9. jarduerak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. eta 9. jarduerak 

 Zientziarako konpetentzia:  3., 7., 8. eta 9. jarduerak 

Helburu didaktikoak: 

 

 Funtzio baten deribatuarekin lotuta dauden kontzeptuak menderatzea: deribatua 

puntu batean; muturrak, hazkundea eta txikiagotzea, kurbatura eta inflexio-

puntuak –hau da, funtzio deribatua aztertzea– 

 Kontzeptu hauek  interpretatzea, eta egoera praktikoetan erabiltzea 

 Era honetako ezagutza zientzia arloko arazoak ebazteko baliagarria dela 

ohartzea 

 

Edukiak: 

 

 Funtzio deribatuaren ezaugarriak puntu batean eta tarte batean. Horiek 

interpretatzea 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Talde-lanaren aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

6. 5. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

 

B. Garapen-fasea: 

6. jarduera. Funtzio paraboliko baten ezaugarriak 

9. jarduera. Triangelu baten azalera 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

7. 7. jarduera. Tirolina 

8. jarduera. Ekonomia 

9. jarduera. Triangelu baten azalera 

D. Aplikazio- eta komunikazio-faseak: 

10. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

 

Ebaluazioa 

 

A. Adierazleak: 

 Askotariko egoeretan deribatuak baliatu beharra antzematen du eta horren 

zergatia azaltzen du 

 landutako fenomenotik eratorritako ondorioak arrazoitzen ditu 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 

eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua eta IKTek eskaintzen dituzten baliabideak trebetasunez 

erabiltzen ditu balio numerikoak eta grafikoak beharrezko zehaztasunez 

emateko edo irudikatzeko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 

 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3., 4. eta 5.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko 

ezagutzak ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. eta 9. jarduerak: deribatuak eta haiek aplikatzen 

jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

Honako irudi honetan g funtzio baten irudikapena ageri da 

 

 
 

Kurba horren maldak B puntuan hartzen du balio maximoa, eta D puntuan minimoa. 

Zuzen ukitzailea horizontala da C eta E puntuetan. 

 

a) Osatu taula hau, lehen deribatuak, 𝑔′, eta bigarren deribatuak,  𝑔′′, tarte bakoitzean 

hartzen dituzten zeinuekin. 

 

Tartea 𝑔′ 𝑔′′ 

a < x < b   

e < x < f   

 

b) Idatzi taula honetan ageri diren baldintza hauek betetzen dituzten puntuak. 

 

Baldintzak Puntua 

𝑔′(𝑥) = 0,  𝑔′′(𝑥) < 0  

𝑔′(𝑥) < 0, 𝑔′′(𝑥) = 0  

 

2. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑘  polinomioan, zenbaki errealak dira a, b eta k.  

a) Jakinda, funtzioaren irudikapena (2, 9) puntutik pasatzen dela, frogatu  

8a + 4b + k = 9 dela. 

b) Jakinda funtzioak (1, 4) puntuan minimo erlatiboa duela, bilatu beste bi ekuazio (a, 

b eta k parametroak erlazionatzen dituztenak) eta idatzi emaitzak a) atalean eman den 

moduan. 

c) Kalkulatu a, b eta k parametroen balioak. 

d) Irudikatu funtzioa.  
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3. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

Partikula baten  s desplazamendua –metrotan–, t denboraren arabera –segundotan–, 

adierazpen honen bidez adierazita dago. 

 

𝑠 = 5𝑐𝑜𝑠3𝑡 + 𝑡2 + 10, 𝑡 ≥ 0 izanik. 

 

a) Kalkulatu noiz den minimoa s aldagaiaren balioa, eta zein den balio hori. 

b) Kalkulatu t unean zein den azelerazioa. 

c) Zein unetan du azelerazioak lehenengo maximoa?  

 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

Irudian  𝑓(𝑥) = 𝑥2𝑒−𝑥 funtzioaren irudikapena ageri da, 0 ≤  𝑥 ≤  6  izanik. 

Funtzioak A eta C inflexio-puntuak ditu eta B puntuan maximo erlatiboa du. 

 
a) Kalkulatu 𝑓′(𝑥). 

b) Kalkulatu y  koordenatuaren balioa B puntuan. 

c) Kalkulatu 𝑓′′(𝑥), eta erabili adierazpen hori x  koordenatuaren balioa C 

puntuan kalkulatzeko. 
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5. jarduera. Oinarrizko ariketak V 

f funtzioaren definizio eremua −4 ≤ 𝑥 ≤ 3  tartea da. Hona hemen, beraren 

adierazpen grafikoa: 

 

 
 

Irudian ikusten da x=0  puntuan funtzioak maximo erlatiboa duela, eta bi minimo 

erlatiboa daudela x=-3 eta x=2 puntuetan. 

a) Idatzi zein diren x  ardatzarekiko ebatzi puntuak f ’  funtzio deribaturako. 

b) Idatzi f ’ (x) funtzio deribatua zein tarteetan den positiboa. 

c) Demagun D puntua funtzioaren irudikapenean dagoela, eta beraren koordenatua x 

ardatzen -0,5 dela. Azaldu zergatik  den f ‘’ (x) < 0  D puntuan. 

 

Jarduera hauen bidez, gai honetako oinarrizko kontzeptuak aurkeztu nahi izan ditugu. 

Jarduerok unitatearen hasiera dira; jakin nahi izan dugu ea ikasleek dakiten deribatuen 

propietateak zertarako erabiltzen diren, nola adierazten diren eta zer esanahi duten 

ikasleek zer dakiten. Batzuetan, IKT baliabideak erabili beharko dituzue. 

Saiatu zehatza izaten eta idatz itzazu argi ondorioak. Ez ahaztu zure koadernoan idatzi 

behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
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6. jarduera. Funtzio paraboliko baten ezaugarriak 

Hona hemen f  funtzio koadratiko baten irudikapena. 

 

Funtzioaren x ardatzarekiko ebakipuntuak (−4, 0) eta (6, 0) dira, eta y ardatzarekiko 

ebakipuntua (0, 240) da. 

a) Idatzi 𝑓(𝑥) funtzioaren adierazpen analitikoa 𝑓(𝑥) = −10(𝑥 − 𝑝)(𝑥 − 𝑞) eran. 

b) Kalkulatu 𝑓(𝑥)  funtzioarentzako bestelako adierazpen bat 

 𝑓(𝑥) = −10(𝑥 − ℎ)2 + 𝑘 eran. 

c) Frogatu idatz daitekeela beste modu honetan ere:  𝑓(𝑥) = 240 + 20𝑥 − 10𝑥2 . 

Partikula  bat zuzen mugitzen da, eta beraren v abiadura, m/s-tan, t denboraren 

arabera, segundotan, hau da: 

𝑣 = 240 + 20𝑡 − 10𝑡2, non  0 ≤ 𝑡 ≤ 6. 

d) Kalkulatu t aldagaiaren balioa partikularen abiadura maximoa izateko. 

e) Kalkulatu partikularen azelerazioa bere abiadura zero denean. 
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7. jarduera. Tirolina. Ordizian jarri nahi dugu Tirolina bat 

Jarduera honetan, Oiangu parkean, Ordizian, tirolina jartzeko proiektua aztertuko 

dugu. 

 

 
Castillo de Acher mendia agertzen da irudian. Hecho haranean dagoen tirolina. 

Irudian ikusten da tirolina egongo den lekuaren  topografia.  

 
 

Ez da eskalazko Irudia. 

Gure ardura da Tirolinaren hasiera ondo kokatzea bi oztopo ekiditeko. Batetik, Mendi-

hegalean oso handiak eta oraindik gehiago hazten ari diren zuhaitzak daude. Hori dela 

eta, zuhaitza batekin jotzeko arriskua badago. Bestetik, tirolinaren malda ez baldin 

bada nahikoa, bezeroak erdi bidean geratzeko arriskua ere badauka, eta ibaia geratzen 

da ibilbidearen azpian. Orduan, gure lana izango da tirolinaren irteera ondo kokatzea 

bezeroa amaiera iristeko eta zuhaitzekin arazoak ez egotea, ez orain, ez hemendik urte 

batzuetara. 
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Tirolina baten zirgaren hasierako posizioa g  funtzioarekin adierazita dago. Erabiltzaile 

bat jaisten denean, egiten duen ibilbidea f  funtzioaren bidez dago adierazita.  

x  aldagaiaren eskala: x  unitate bakoitzari 100ko metro luzera dagokio, y  aldagaia 

metrotan ageri da. Irudian ageri diren funtzioak, hauek dira:  

 

𝑓(𝑥) = 1 + 𝑒2𝑥;   𝑔(𝑥) = 10𝑥 + 2;   0 ≤ 𝑥 ≤ 1,5. 

 

a) Bilatu bi funtzioen arteko ebakipuntuak, eta esan zein altueratan hasten den 

ibilbidea eta zenbat metro egiten dituen erabiltzaileak x ardatzean. 

b) Idatzi p distantzia adierazten duen funtzioa.  

c) Jakinik p parametroaren balioak maximoa duela 0 ≤ 𝑥 ≤ 1.5  tartean, kalkulatu 

zein den x aldagaiaren balioa  maximoan. 

d) Zein da p-ren balioa puntu horretan? 

 

e) f funtzioaren malda 5 gradu baino txikiago bada, erabiltzailea geldirik geratuko da, 

marruskaduraren eraginagatik. Erabili funtzioaren deribatua, f ‘,  ibilbidearen 

amaieraraino iritsi baino lehen erabiltzailea geldirik geratuko denala ez jakiteko,. 

f) Geldirik geratzen bada, zein puntutan geratuko da, gutxi gorabehera. 

 

Ariketa honetan, kalkuluak egiteko edo grafikoak irudikatzeko, kalkulagailu grafikoa 

erabili beharko duzu edo  IKTek dituzten bestelako baliabideak. Ez ahaztu zure 

koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
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8. jarduera. Ekonomia 

Hilabetean ekoitzitako artikulu baten x unitate kopuruak unitate bakoitzaren salmenta-

prezioan eragiten du, honako funtzio honen bidez eragin ere: 𝑝 = 1000 −
𝑥2

300
 .   

Hilabeteko x unitate horien guztien kostua, eurotan, honako formula honen bidez 

emana dago: 𝑐 = 100000 + 100𝑥. 

a) Kalkulatu hileko I diru-sarrerak hil horretan ekoitzitako x unitate guztiak saltzen 

badira.  

b) Kalkulatu hileko B etekina (hots, hileko diru-sarrerak ken unitateak ekoizteko 

kostua). 

c) Zenbat unitate, x, ekoitzi behar dira etekina maximoa izateko? 

d) Zenbatekoa da etekin maximo hori? 

e) Kasu horretan, Zenbatekoa da unitate baten prezioa? 

 

9. jarduera. Triangelu baten azalera 

XYZ  triangeluan, irudian ageri denez, aldeak XZ=6, YZ=x  eta  XY=z  dira. 

Triangeluaren perimetroa 16 da. 

 
a) Idatzi z aldagaia x  aldagaiaren arabera.  

b) Adierazi z2 –kosinuaren teorema erabilita– cos Z–ren eta x aldagaiaren arabera. 

c) Hortik abiatuta, frogatu honako formula hau: 

cos 𝑍 =
5𝑥−16

3𝑥
  

. 

d) Triangeluaren azalera A izanik, frogatu  𝐴2 = 9𝑥2𝑠𝑖𝑛2𝑍 dela. 

e) Aurreko ataletik abiatuta, frogatu beste adierazpen honek ere balio duela azalera 

adierazteko: 

𝐴2 = −16𝑥2 + 160𝑥 − 256. 

f) Kalkulatu edo bilatu x aldagaiaren balioa azalera maximoa izateko. 

g) Azalera maximoa denean, zer motatakoa da triangelua?  

 

Ebazteko, komeni da beste ikaskide batzuekin elkartzea, guztion artean proposatutako 

jarduerak bete ditzazuen eta zer zailtasun eta zalantza topatzen dituzuen jaso 

dezazuen. Ez ahaztu zure koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
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10. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu ikasitako funtzio baten 
deribatuaren esanahia zertarako erabili daitekeen azaltzeko: funtzio baten malda 
kalkulatzeko edo funtzio baten muturrak bilatzeko. 

 
Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. Horretarako, 
bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 
Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu gehien gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak 
tirolinaren ibilbidea aztertzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta 
argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko 
duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. 
Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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Matematika 

 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=http://proyectodescartes.org/descartescms/images/materiales/miscelanea/deriva-JS.png&imgrefurl=http://proyectodescartes.org/descartescms/matematicas/item/2938-la-derivada-como-limite-de-la-tasa-de-variacion-media&docid=vtGh5XYergLGKM&tbnid=z0d2oZ3fNxISKM:&vet=10ahUKEwjx1d7h5cbdAhVIdhoKHapnB_QQMwh_KDkwOQ..i&w=300&h=250&itg=1&hl=es&bih=616&biw=1024&q=derivadas y tasas de variaci%C3%B3n&ved=0ahUKEwjx1d7h5cbdAhVIdhoKHapnB_QQMwh_KDkwOQ&iact=mrc&uact=8
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ALDAKUNTZA-TASA ETA DERIBATUAK 
 
 
 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
 
 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEj-eJosXdAhWCxIUKHS0tBkUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/poeta_atrevido&psig=AOvVaw0BKVuRK9oOtX0IuiGBlvx8&ust=1537384532939681
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Arloa: Matematika 

Gaia: Aldakuntza tasa eta deribatuak 

Maila: Batxilergoko 2. maila 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Proposamen honetan, berehalako aldakuntza-tasaren eta deribatuen ezaugarriekin 

harremanetan jarri nahi ditugu ikasleak. Ikasleek beste hizkuntza batzuk ezagutzen 

dituzte jada funtzioetako hizkuntza eta aljebraikoa. Aldakuntza tasaren eta deribatuen 

arteko erlazioa ezagutzeak berebiziko garrantzia du. Izan ere, zientzia arloko egoera 

askotan aplikatzen dira eta egoera ugari ebatz daiteke erlazio horri esker. 

 

Arazo-egoera: 

 

A. Testuingurua: Aldakuntza-tasaren eta deribatuen arteko erlazioa ezagutzeak 

zentzu osoa hartzen du Batxilergoan; aldakuntza-tasa eta deribatuak sarri erabiliko 

dira-eta zientzia arloko egoera askotan. Funtzioaren deribatua oso baliagarria da 

desplazamenduak  eta,  orokorrean, funtzio baten aldakuntzak aztertzeko edo 

adierazteko. Jarduera honetan, ikasiko dugu hainbat funtzio erlazionatzen deribatuen 

bidez; esate baterako, gorputz baten posizioa eta beraren abiadura. Beste aplikazio 

bat da erlazionatzea populazio baten neurria eta beraren aldakuntza-tasa; hau da, 

handitze-tasa eta txikitze-tasa.  

 

 B. Arazoa: Egoera bat planteatzen da funtzio baten bidez, eta funtzio horrekin 

adierazten da, adibidez: gorputz baten mugimendua edo abiadura, edo kantitate 

baten aldakuntza. Egoera horri irtenbidea emateko, aldakuntza-tasa zer den  jakin 

behar da eta horrek zer adierazten duen.  

 

C. Helburua: Gogoeta egitea funtzio baten-aldakuntza tasa askotariko egoerak 

ebazteko tresna gisa zer garrantzi duen. Funtzio bat zer den eta beraren aldakuntza-

tasak zer esan nahi duen jakitea oso baliagarria izango da, hurrengo ikasturteetako 

matematikan eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute 

baliabide horiek oinarrizkoak izan daitezkeela, Fisikako eta Naturaren Zientzietako 

ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa joango dira ebazten, eta 

lortzen dituzten emaitzak dokumentu batean idazten.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. jarduerak  

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. jarduerak  

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 
 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. jarduerak 

 Zientziarako konpetentzia: 2., 3., 4., 5., 6. eta 7.a 
 

Helburu didaktikoak: 
 

 Funtzio baten deribatuarekin lotuta dauden kontzeptuak menderatzea: deribatua 
puntu batean, aldakuntza-tasa, eta funtzio deribatua 

 Kontzeptu hauek interpretatu eta erabili egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia arloko arazoak ebazteko baliagarria dela 
ohartzea 

 

Edukiak: 

 Batez besteko aldakuntza-tasa, berehalako aldakuntza-tasa eta deribatuak. 

 Funtzio baten deribatua puntu batean. Interpretazioa 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

5. jarduera. Oinarrizko ariketak V 

6. jarduera. Oinarrizko ariketak VI 

7. jarduera. Oinarrizko ariketak VII 

8. jarduera. Oinarrizko ariketak VIII 

9. jarduera. Oinarrizko ariketak IX 
 

B. Garapen-fasea: 

8. 10. jarduera. Aldakuntza-tasa 
11. jarduera. Aldakuntza-tasa 

12. jarduera. Aldakuntza-tasa 

C. Orokortze- eta transferentzia-faseak: 

9. 13. jarduera. Hegazkin bat lurreratzen Loiuko aireportuan 
14. jarduera. Bakterioen populazioaren hazkundea 

15. jarduera. Partikula baten mugimendua 

D. Aplikazio- eta komunikazio-faseak: 

16. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 
 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da espazioaren, abiaduraren eta azelerazioaren 
arteko harremana deribatuen bidez adierazten dela, ta badaki hori azaltzen 

 Dagokion jardueran ikasitako fenomenoari buruzko ondorioak modu 
arrazoituan adierazten ditu 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua trebetasunez erabiltzen du balio numerikoak beharrezko 
zehaztasunez emateko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3. eta 4.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzea 

 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. jarduerak: deribatua eta aldakuntza-tasa noiz eta nola 
aplikatu behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 
𝑓(𝑥) = 𝑥3 baldin bada. 
 

a) Kalkulatu  
𝑓(5+ℎ)+𝑓(5)

ℎ
, ℎ = 0,1 denean. 

b) Zein zenbakitara hurbiltzen da   
𝑓(5+ℎ)+𝑓(5)

ℎ
  h zerora hurbiltzen denean? 

 
 
2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

Kalkulatu   
𝑑𝑦

𝑑𝑥
   honako kasu hauetan: 

i)  𝑦 = sin−1(3𝑥); 

ii)  𝑦 = 2𝑐𝑜𝑠4(3𝑥); 

iii) 𝑦 = √(5 − 𝑥2); 

iv) 𝑦2 + 8𝑥𝑦 + 5𝑥2 + 2𝑦 − 𝑥 + 3 = 0 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

Honako irudi honetan 𝑓(𝑥) =
9

𝑥+2
  eta  𝑔(𝑥) = 3𝑥2 funtzioen grafikoak ageri dira. 

 
a) Kalkulatu bi funtzioen arteko P ebaki puntua. 

b) Zein da f  funtzioaren malda puntu horretan? 

c) Idatzi f  funtzioarekiko zuzen normala puntu horretan. 

d) Zein da zuen normal horren  y  ardatzarekiko ebaki puntua? 

 
4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

𝑃 (
1

2
, 0) puntua, 𝑦 = sin(2𝑥 − 1) funtzioaren puntua da. 

a) Kalkulatu funtzioaren malda puntu horretan. 

b) Kalkulatu puntu horretan zuzen ukitzailearen ekuazioa. 

c) Irudikatu  𝑦 = sin(2𝑥 − 1) funtzioa eta kalkulatutako zuzen ukitzailea. 
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5. jarduera. Oinarrizko ariketak V  

Kalkulatu 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 funtzioak, zein puntutan duen  zuzen ukitzaile,  𝑦 = 5𝑥 zuzenarekiko 

paraleloa dena. Kalkulatu, puntu horretan, zuzen ukitzailearen ekuazioa. 

 
 
6.  jarduera. Oinarrizko ariketa VI 

Irudian, 𝑦 = 𝑎(𝑥 − 𝑝)(𝑥 − 𝑞) funtzioaren grafikoa ageri da.  

  
 

Funtzio horren x ardatzarekiko ebaki puntuak 𝐴(−2,0) eta 𝐵(4,0) dira. 

a) Idatzi p eta q parametroen balioa. 

b) Kalkulatu a-ren balioa, funtzioa  (6, 8) puntutik pasatzen dela jakinik.   

c) Idatzi kurbaren ekuazioa, 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 eran. 

d) Kalkulatu 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
. 

e) P  puntuan, funtzioaren zuzen ukitzailearen malda 7 bada. Kalkulatu P  

puntuaren koordenatuak. 

f) Zein da zuzen ukitzailearen ekuazioa puntu horretan? 

g) Kalkulatu funtzioaren L zuzen normalaren ekuazioa 𝐵(4, 0)  puntuan. 

h) L zuzenak kurba ebazten du beste puntu batean C. Zein da C  puntu horren 
abszisa? 
 
 

7.  jarduera. Oinarrizko jarduera VII 

𝑓(𝑥) = 𝑘𝑥4 funtzioa   𝑃(1, 𝑘) puntutik pasatzen da. P  puntuan, funtzioaren zuzen normala,  

𝑦 = −
1

8
𝑥 zuzenarekin paraleloa da. Zein da k-ren balioa? 

 
 
8.  jarduera. Oinarrizko ariketak VIII 
 
Kalkulatu 𝑥3𝑦2 = 8 ekuazioaren kurbari dagokio zuzen normala 𝑃(2,1) puntuan. 
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9. jarduera. Oinarrizko ariketak IX 

Irudian,  𝑓(𝑥) = 𝑎 cos 𝑏𝑥  funtzioaren irudikapena ageri da, 0 ≤  𝑥 ≤  4  izanik. 

 
Funtzioak 𝑃(2, −3) puntuan minimo erlatiboa eta 𝑄(4,3) puntuan maximo erlatiboa du. 

a) Zein dira a-ren eta b-ren balioak? 

b) Zein da kurbaren malda P puntuan? 

c) Zein da kurbaren zuzen normalaren ekuazioa P puntuan? 
 

10. jarduera. Aldakuntza-tasa 
A puntutik abiatuta eta t segundo pasatu ondoren auto baten s  desplazamenduari 
dagokion adierazpena, hau da: 
 

𝑠 = 4𝑡 + 5 − 5𝑒−𝑡 , 𝑠  metrotan. 
 

a) Kalkulatu autoaren abiadurari dagokion adierazpena, v, t denboraren arabera, 
eta idatzi abiaduraren unitateak. 

b) Kalkulatu autoaren azelerazioa A puntuan, eta idatzi horren unitateak. 
 

11. jarduera. Aldakuntza-tasa 
Gorputz baten mugimenduaren abiadura, v (m/s-tan), hasierako aldiunetik t segundo 
pasatu ondoren, hau da 

𝑣 = 50 − 10𝑡   m/s-tan. 
 

a) Kalkulatu gorputzaren azelerazioa, m/s2-tan. 
b) Jakingo zenuke idazten zein den s desplazamenduari, dagokion adierazpen 

orokorra? Eta hasierako aldiunean (t=0) gorputzaren desplazamendua 40 
metrokoa dela jakinik, zein da s- ren adierazpena? 
 

12. jardura. Aldakuntza-tasa 
Partikula bat zuzen mugitzen da 𝑣 = 12𝑡 − 2𝑡3 − 1 abiaduran, non v cm/s-tan 
adierazita dagoen eta t segundotan (𝑡 ≥ 0). 
 

a) Kalkulatu partikularen azelerazioa 2,7 segundora. 
b) Frogatu partikularen desplazamendua adierazpen honen bidez kalkulatzen 

dela. 

𝑠 = 6𝑡2 −
1

2
𝑡4 − 𝑡. 

c) Kalkulatu partikularen desplazamendua 1,3 segundora. 
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Jarduera honetan, gai honetako oinarrizko kontzeptuak aurkeztu nahi ditugu. 
Jarduerok unitatearen hasiera dira; horien bidez, jakin nahi dugu zer dakiten ikasleek 
aldakuntza-tasari buruz: zertarako erabiltzen den, nola adierazten den eta zer  esanahi 
duen.  
Saiatu zehatza izaten eta idatz itzazu argi ondorioak. Ez ahaztu zure koadernoan idatzi 
behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
 

13. jarduera. Hegazkin bat lurreratzen Loiuko aireportuan 
Loiuko aireportuko lurreratzeko pista nagusiak 2 km luze da. Aireportu horretan 
hegazkinek lur hartzen dute T puntuan, eta berehala hasten dira abiadura gutxitzen. A 
puntua pistaren hegoaldeko muturrean dago kokatuta. Seinale bat dago pistaren P 
puntuan. B puntuan betiko baseliza dago kokatuta.  

 

 
Ez da eskalan egindako marrazkia 

A puntuan Bengoetxe baserria dago kokatuta. XVI. mendeko bigarren laurdenean 
eraikita eta orain dela gutxi berriztatua jatetxea (Aspaldiko)  izateko, Baserriaren 
aurrealdea egurrezko egitura eta mihiztadura oholezko itxiturarekin mantentzen da. 
Eskualde honetan tipologia honetako geratzen den bakarra da. 

 

B puntuan Done Mikelen baseliza dago. Beraren hurbiltasunetan aurkitu zen, 1860 
urtean desagertu zen latinezko inskripzio idatzia. Bertan azaltzen zen Begoñakoek 
baseliza eraikin zutela, baina orain dakigu Bekuako (Loiu Beheko) biztanleek eraikin 
zutela. Orduan erreferentzia izango da auzo horretako Begoña amabirjinenganako 
jaieraduna zirenentzako. Uribeko merindadeko kleroaren biltokia izan zen. 
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Loiuko udaletxeak eraikin hauek zaintzeko, eta hegazkinen arriskua murriztu nahian, 

nolakoa izango da hegazkin baten lur-hartzea ikertzea eskatu digu. Lur-hartzearen 

momentuan, abiadura gutxitzen den heinean, hegazkina A puntutik distantzia 

honetara dago: 

𝑠 = 𝑘 + 100𝑡 − 4𝑡2, 
 

non t denbora den (segundotan) lurra hartzen duen unetik aurrera neurtuta, eta T 
puntutik A puntura dagoen distantzia k, metrotan.  
 

a) Demagun hegazkinak lur hartzen duela A-tik 800 metrora. 
 
i) Zenbatekoa da k-ren balioa? 
 
ii) Kalkulatu hegazkinak zer distantzia egiten duen lehenengo 5 segundoetan, 
lur hartu ondoren. 
 
iii) Kalkulatu abiadurari dagokion adierazpena t  denboraren arabera, eta 
adierazpen horrekin kalkulatu hegazkinak zer abiadura daraman 5 segundo 
pasa eta gero. 
 

b) Hegazkinak 36 km/h-ko abiadura du P seinaletik pasatzean. Kalkulatu: 
 
i) Zenbat segundo eman ditu lurreratu denetik seinale puntutik pasatu den arte.  
 

 ii) A puntutik P puntura zer distantzia dagoen. 

c) Hegazkina lurreratzen bada P puntua pasatu aurretik, frogatu gelditu ahal 

izango dela pistaren Iparraldeko muturrean dagoen B puntura ailegatu baino 

lehen. 

 

 
 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwifp9C36-7dAhUS_qQKHQFYD5EQjRx6BAgBEAU&url=http://www.euskadi.eus/app/ondarea/patrimonio-arqueologico/ermita-de-san-miguel-de-arbildua-/ermita/loiu/-lauroeta/fichaconsulta/62227&psig=AOvVaw1Dwh9Iy9xUcElijjDY8S6E&ust=1538812975480882
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14. jarduera. Bakterioen populazioaren hazkundea 
Plater batean dagoen bakterioen populazioaren aldakuntza t minutuan adierazpen 
honen bidez eman daiteke 
 

𝑛 = 800 · 𝑒0,13·𝑡  bakterio. 
 

a) Kalkulatu n aldagaiaren balioa t=0 minutu denean, eta azaldu emaitzaren 
esanahia. 

b) Kalkulatu n aldagaiaren berehalako aldakuntza-tasa t=15 unean. Azaldu zer 
esan nahi duen emaitzak. 

c) k minutu pasatu ondoren, n aldagaiaren berehalako aldakuntza tasa 10 000 
bakterio minutuko baino handiagoa da. Kalkulatu k parametroaren baliorik 
txikiena(adierazi emaitza zenbaki oso baten bidez). 
 

 
 

Esku bateko bakterioak: Kaliforniako (AEB) irakasle batek bere zortzi urteko semearen esku-ahur zikineko 
bakterioek plater batean utzitako aztarnen argazkia hartu zuen, argazki harrigarria: gure egunerokoan normalean 
gurekin batera  bizi diren zenbait germen erretratatu zituen... 

Ez ahaztu zure koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
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15. jarduera. Partikula baten mugimendua 
Partikula bat zuzen mugitzen da. Beraren abiadura, v( m/s-tan), t denboraren arabera 
hau da: 
 

𝑣 = (𝑡2 − 4)3,   0 ≤ 𝑡 ≤ 3 izanik 
 

a) Kalkulatu partikularen abiadura t=1 denean. 
b) Kalkulatu t aldagaiaren balioa partikula geldirik dagoenean. 
c) Kalkulatu partikula horren azelerazioa. 
d) Kalkulatu t-ren zein tartetan diren positiboak abiadura eta azelerazioa. 

 
Ebazteko, komeni da beste ikaskide batzuekin elkartzea, proposatutako jarduerak 
guztion artean bete ditzazuen eta zer zailtasun eta zalantza topatzen dituzuen jaso 
dezazuen. Ez ahaztu zure koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
  
16. jarduera. Zer ikasi dugu?  
Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu ikasitako teoremak zertarako 
erabil daitezkeen azaltzeko. 
 
Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 
Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 
 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditu    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 
Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkitenak: 
1. 
2. 
3. 
 
Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 
1. 
2. 
3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak Loiuko 
aireportuko hegazkinak non lurreratu behar diren eta zer abiaduratan kalkulatzeko 
lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten 
era horretan. Gero, guztien artean, lan-saio bat baliatuko dute argitaratu beharreko 
behin betiko dokumentua egiteko. Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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FUNTZIO TRIGONOMETRIKOEN ADIERAZPEN GRAFIKOA 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Funtzio trigonometrikoen adierazpen grafikoa 

Maila: 2. Maila. Batxilergokoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Sekuentzia honetan, funtzio trigonometrikoekin eta haien ezaugarriekin 

harremanetan jarri nahi ditugu ikasleak. Ikasleek ezagutzen dituzte, jada, beste 

hizkuntza eta prozedura batzuk: funtzioenak eta funtzio bat nola analizatu. 

Ikasleentzat, funtzio trigonometrikoek berebiziko garrantzia dute, esanahi eta 

garrantzi handiko erlazio matematikoen atea irekitzen baitie, eta horiei esker egoera 

ugari ebatz dezaketelako. 

 

Arazo-egoera: 

 

K. A. Testuingurua:  

L. Funtzio trigonometrikoak eta haien ezaugarriak  lantzeak zentzu osoa hartzen du 

Batxilergoan; izan ere, funtzio trigonometrikoak erabiliko dira teknologia eta zientzia 

arloko egoera asko eta asko ebazteko. Proposamen honi esker, bizitzan aurkitu 

dezakegun egoera  batetik ariketa matematiko batera pasatuko gara, eta, prozedura 

matematiko baten bidez, interpretatu, ebatzi eta azaldu egin ahal izango dugu. 

Jarduera honetan, funtzio trigonometriko baten ezaugarriak ikasiko ditugu eta 

horiek erabiltzen benetako egoera zikliko bat deskribatzeko.  

M.  

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da, eta, horri irtenbidea emateko, funtzio trigonometrikoen 

ezaugarri nagusiak zein diren jakin beharra egongo da. Funtzio horiek oso 

baliagarriak dira fenomeno ziklikoetan. Kasu honetan, pedal baten posizioa, noria 

baten altuera edo eguzkia sortzeko edo sartzeko orduak deskribatuko ditugu. 

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea funtzio trigonometrikoen ezaugarriek zer garrantzi duten egoera 

asko ebazteko. Funtzio trigonometrikoekin eta haien ezaugarriekin lotuta dagoen 

ezagutza oso baliagarria izango da hurrengo ikasturteetako matematikan eta zientzia 

egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek 

oinarrizkoak izan daitezkeela bizitzaren arloko egoera asko ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa joango dira ebazten, eta 

lortzen dituzten emaitzak dokumentu batean idazten.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, arrazoituta eta lortutako ondorioak justifikatuta. Komunikazioa, ahal bada, Word 

dokumentu  edo antzeko batez egingo dute, planteatutako egoeren alderdi 

garrantzitsuenak nabarmenduta. Ariketa batzuetan IKTek eskaintzen dituzten 

baliabideak erabili beharko dituzte.  

  

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio  digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7.  jarduerak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak.  

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. jarduerak 

 Zientziarako konpetentzia:  6. jarduera 

 

Helburu didaktikoak: 

 Sinu, kosinu eta tangente funtzioak eta haien propietateekin lotuta dauden 

kontzeptuak menderatzea: periodoa; anplitudea eta x ardatzean egin daitezkeen 

translazioak –hau da, funtzio trigonometrikoen adierazpen analitikoa ondo 

ezagutzea– 

 Kontzeptu hauek  interpretatzea, eta egoera praktikoetan erabiltzea 

 Era honetako ezagutza zientzia arloko arazoak ebazteko baliagarria dela 

ohartzea 

Edukiak: 

 Oinarrizko funtzio trigonometrikoak, eta haien arteko erlazioak 

 Oinarrizko funtzio trigonometrikoen adierazpen grafikoa 

 Funtzio trigonometrikoen periodoa, anplitudea eta faseko translazioak 

 Funtzio trigonometrikoak testuinguru errealetan interpretatzea 

 IKTak erabiltzea funtzioen grafikoak egiteko 

 Elkarlanerako prozedurak 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Talde lanaren aldeko jarrera 
 



83 
 

Jardueren sekuentzia: 

 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

10.  

11. B. Garapen-fasea: 

12. 5. jarduera. Pedalen biraketa 

11. 6. jarduera. Eguzkia sortzeko eta sartzeko orduak 2017. urtean Bilbon 

7. jarduera. Noria baten mugimendua 

 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

13. 5. jarduera. Pedalen biraketa 

12. 6. jarduera. Eguzkia zer ordutan sortu eta zer ordutan sartu zen 2017. urtean Bilbon 

14. 7. jarduera. Noria baten mugimendua 

15.  

16. D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

8. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Askotariko egoeretan funtzio trigonometrikoak baliatu beharra antzematen 

du eta horren zergatia azaltzen du 

 Landutako fenomenoetatik eratorritako ondorioak arrazoitzen ditu 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 

eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua eta IKTek eskaintzen dituzten baliabideak trebetasunez 

erabiltzen ditu balio numerikoak eta grafikoak beharrezko zehaztasunez 

emateko edo irudikatzeko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 

 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3.  eta 4. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 

ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. eta 8. jarduerak: funtzio trigonometrikoak eta haiek 

aplikatzen jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

Demagun  𝑓(𝑥) = sin 2𝑥, eta  𝑓(𝑥) = cos 0,5𝑥 direla. 

a) Idatzi f  funtzioaren periodoa eta balio minimoa. 

b) Idatzi g funtzioaren periodoa. 

c) Irudikatu funtzio biak eta ebatzi 𝑓(𝑥) = 𝑔(𝑥) ekuazioa. 

d) Zenbat soluzio ditu ekuazio horrek 0 ≤ 𝑥 ≤
3𝜋

4
  tartean. 

 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

Honako irudi honetan 𝑦 = cos 𝑞𝑥 funtzioaren  irudikapena ageri da. 

 
Idatzi zein diren  p  eta q parametroen balioak. 

 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

Honako irudi honetan  𝑓(𝑥) = 𝑝 + 𝑞 sin 𝑘𝑥  funtzio sinusoidalaren irudikapena ageri 

da. Funtzioaren balio minimoa 3 da, maximoa 11, eta periodoa  4π. 

 
 

Kalkulatu p, q  eta k  parametroen balioak. 
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4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

Demagun   𝑦 = sin (𝑥 +
𝜋

9
)  dela. 

a) Jakinda funtzioaren x ardatzarekiko ebakipuntua A  dela.  Kalkulatu x abzisaren 

koordenatua, A puntuan, non 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝜋. 

b) Ebatzi sin (𝑥 +
𝜋

9
) = −

1

2
 ekuazioa, non  0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝜋. 

 

5. jarduera. Pedalaren biraketa 

Irudian bizikleta baten pedala ageri da. 

 
Pedalaren h altuera, zentimetrotan, t  denboraren arabera (segundotan) idatz daiteke 

adierazpen honen bidez:  

ℎ = 24 − 14𝑠𝑖𝑛2𝑡. 

a) Kalkulatu altuera t=0  denean. 

b) Zein da pedalaren altuera maximoa lurretik neurtuta? 

c) Zein momentutan gertatzen da hori (maximoa hartzea) lehenengo aldiz? 

d) Zenbat denbora behar du pedalak biraketa osoa emateko? 

 

Honako irudi honetan ikusten da pedala hasierako posizioan. 

 
e) Zeintzuk dira a-ren eta b-ren balioak? 

f) Idatzi beste adierazpen bat altuera azaltzeko t segundo pasatu ondoren. 
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6. jarduera. Eguzkia zer ordutan sortu eta zer ordutan sartu zen 2017. urtean Bilbon 

Honako taula honetan ikusten da zer ordutan sartu zen eta zer ordutan irten zen eguzkia 

astebeteko tarteetan, Bilbon, 2017ko urtarrilaren 1etik hasita. Orduak ordu eta minututan 

datoz emanda. 

Astea Eguzkia 
sortu 

Eguzkia 
sartu 

Astea Eguzkia 
sortu 

Eguzkia 
sartu 

Astea Eguzkia 
sortu 

Eguzkia 
sartu 

1 8:44 17:46 21 6:41 21:37 41 8:19 19:38 

2 8:43 17:56 22 6:36 21:43 42 8:27 19:26 

3 8:40 18:04 23 6:32 21:48 43 7:36 18:15 

4 8:35 18:13 24 6:31 21:52 44 7:45 18:05 

5 8:29 18:22 25 6:31 21:55 45 7:54 17:56 

6 8:21 18:31 26 6:33 21:56 46 8:03 17:49 

7 8:12 18:41 27 6:37 21:55 47 8:12 17:43 

8 8:02 18:50 28 6:42 21:52 48 8:20 17:39 

9 7:50 18:59 29 6:48 21:48 49 8:28 17:36 

10 7:39 19:08 30 6:54 21:42 50 8:34 17:36 

11 7:26 19:16 31 7:01 21:34 51 8:39 17:38 

12 7:14 19:25 32 7:09 21:25 52 8:43 17:42 

13 8:02 20:33 33 7:17 21:15       

14 7:49 20:41 34 7:24 21:04       

15 7:37 20:49 35 7:32 20:53       

16 7:25 20:58 36 7:40 20:41       

17 7:14 21:06 37 7:47 20:28       

18 7:04 21:14 38 7:55 20:15       

19 6:55 21:22 39 8:03 20:03       

20 6:47 21:29 40 8:11 19:50       
 

 

a) Orduak idazteko modua sistema hamartarrera aldatu behar da, grafiko batera eramateko. 

 

b) Matematika-programa egoki batekin  – Excel, Graph, adibidez – irudikatu datu horiek modu 

grafikoan. 

 

c) Zein motatako funtzioa izan daiteke egokia datu horiek interpolatzeko? Zergatik aukeratu 

duzu funtzio hori? 

 

d) Ezagutzen dituzun funtzioen ezaugarriak erabilita, bilatu ordu horietara egokitzen den 

funtzioa– Gogoratu funtzio hori 𝑓(𝑥) = 𝑝 + 𝑞 sin 𝑘𝑥  erakoa izango dela. Identifikatu zer 

parametro behar dituzun, eta azaldu nola aukeratu dituzun funtzioak behar dituen 

parametroen balioak. 
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e) Irudikatu funtzioa eta orduak grafiko batean, eta begiratu zer alde dauden. Bat datoz, gutxi 

gorabehera, aukeratu duzun funtzioaren adierazpena eta irudikatutako orduek osatutako 

grafikoa? 

 

f) Nola aldatu behar ditugu parametroen balioak 1.000 km mugitzen baldin bagara: 

iparralderantz, hegoalderantz, ekialderantz edo mendebalderantz? 

 
Honako grafiko honek erakusten digu eguzkia zer ordutan sortu den eta sartu den urtean 
zehar: 
 

 

Informazio honekin eta lehen lortutako interpolazio-funtzioak erabilita: 

g) Zenbat denbora irauten du egun laburrenak? 

h) Zein denbora tartetan iraungo du egunak 12 ordu baino gehiago? 
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7. jarduera. Noria baten mugimendua 

Honako irudi honetan tamaina handiko noria bat ageri da, 100 metroko diametrokoa. 

 

 
 

Noriako P  puntua, hasieran, altuera minimoa duen puntua da. Noriak abiadura 

konstantean biratzen du, eta erlojuaren orratzaren kontrako biraketa egiten du. 

Biraketa osoa egiteko 20 minutu behar du. 

 

a) Idatzi lurretik zer altueratara dagoen P puntua kasu hauetan:  

 i) t=10 minutu denean. 

 ii) t=15 minutu denean. 

 

Demagun h(t) dela P   altuera metrotan lurretik hartuta, t minutu pasatu ondoren. 

Taulan jarri dira h(t) funtzioaren hainbat balio. 

 
 

b) Frogatu ℎ(8) = 90, 5  metro dela. 

c) Kalkulatu h(21). 

d) Funtzioaren adierazpena ℎ(𝑡) = 𝑎 cos 𝑏𝑡 + 𝑘  eratakoa  izan behar dela  jakinik, 

kalkulatu a, b eta k. 

e) Irudikatu h(t) funtzioa, 0 ≤ 𝑡 ≤ 40 tartean. 
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8. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu funtzio trigonometrikoak 
zertarako erabil daitezkeen azaltzeko. 

 
Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. Horretarako, 
bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 
Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu gehien gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak eguzkia 
zer ordutan sortu eta zer ordutan sartu zen modelatzeko interpolazio-funtzioen 
adierazpena kalkulatzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko 
du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko duzue argitaratu 
beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. Argitalpenak egiteko 
aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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FUNTZIOAK ETA GRAFIKOAK 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Adierazpen grafikoak eta optimizazioa. 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Sekuentzia honetan, funtzioak berrikusi nahi ditugu, ikasleek ikas dezaten zer funtzio 

mota dauden, eta zein diren funtzioen ezaugarriak eta propietateak. Ikasleek ikasiko 

dute funtzioak nola aplikatu ditzaketen ariketak ebazteko hainbat egoeratan. Jarduera 

batzuetan, ikasiko dugu nola bilatu funtzio baten maximoak eta minimoak eta nola 

aztertu funtzioaren hazkunde- edo gutxitze-tarteak. Inflexio-puntuak bilatzeko eta 

kurbadura-tarteak aztertzeko baliabideak ere ikasiko ditugu. Bestalde, lan egingo 

dugu funtzioen grafikoekin hainbat ariketa ebazteko. Izan ere, kasu batzuetan grafiko 

baten bidez aurkitu dezakegu behar dugun emaitza: maximoa edo minimoa bilatzeko, 

ebakipuntuak kokatzeko...  

 

Arazo-egoera: 

 

N. A. Testuingurua:  

O. Funtzioak aztertzen eta hainbat funtzioren ezaugarriak jakiteak zentzu osoa hartzen 

du Batxilergoan. Izan ere, jarraian ikasiko dituzten analisi arloko gaietan, sarri eta 

ariketa praktiko askotan erabiliko dira. Funtzioak baliagarriak dira zientzia eta gizarte-

zientzia arloko egoera askotan erabiltzeko. 

  

B. Arazoa:  

Hainbat ariketa planteatzen dira funtzioa eta funtzioarekin lotuta dauden ezagutzak  

ikasteko. Azken lau ariketak optimizazioa lantzeko pentsatuta daude. Proposatutako 

ariketak ebazteko, jakin behar da funtzioen ezaugarriak ondo aztertzen eta funtzioen 

grafikoak erabiltzen.  

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea ohartzeko funtzioak ondo aztertzen jakiteak zer garrantzi duen 

askotariko egoerak ebazteko tresna gisa. Funtzioen ezaugarriak aztertzea eta funtzio 

baten grafikoa irudikatzea oso baliagarria da hurrengo gaietako matematikan eta 

zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek 

oinarrizkoak izan daitezkeela Fisikako, Naturaren Zientzietako eta Gizarte Zientzietako 

ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: 8., 9. eta 11.a 
 

Helburu didaktikoak: 

 Oinarrizko funtzioak ezagutzea eta funtzioaren ezaugarriak ondo aztertzea: 
definizio-eremua, ibilbidea, asintotak, grafikoa 

 Funtzio bat analizatzea, eta muturrak eta inflexio-puntuak bilatzea 

 Hazkunde- eta txikitze-tarteak aztertzea. Kurbadura deskribatzea 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 

 
 

Edukiak: 

 Funtzioak: definizio-eremua, ibilbidea, asintotak eta funtzioaren grafikoa.  

 Funtzio baten analisia: lokala eta orokorra 

 Funtzio baten analisi lokala egitea optimizazio-ariketak ebazteko 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

B. Garapen-fasea: 

5. jarduera  

6. jarduera 

7. jarduera 

17. C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

8. jarduera 

18. 9. jarduera. Meatzean lanean 

10. jarduera 

11. jarduera  

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

12. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat funtzio baten bidez 
adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua eta IKTek eskaintzen dituzten baliabideak  trebetasunez 
erabiltzen ditu balio numerikoak beharrezko zehaztasunez emateko eta 
grafikoak modu egokian erabiltzeko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3. eta 7.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. eta 10. jarduerak: funtzioak eta funtzioen 
ezaugarriak aztertzen eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko 
autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

Irudian, 𝑦 = 𝑒2𝑥 cos 𝑥 funtzioaren irudikapena ageri da. 

 

a) Frogatu  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 𝑒2𝑥(2 cos 𝑥 − sin 𝑥) dela. 

b) Kalkulatu 
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2 

 

P  puntuan inflexio-puntua dagoela jakinda, erabili aurreko atalak honako hauek 

frogatzeko: 

a) tan 𝑎 =
3

4
 

b) Kurbaren malda P puntuan 𝑒2𝑎 dela. 
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2. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

ℎ(𝑥) = cos 𝑥 + sin 𝑥  funtzioa da. 

a) Kalkulatu ℎ (−
𝜋

4
). 

b) Kalkulatu, π zenbakiaren arabera, ℎ(𝑥) = 0  ekuazioaren soluzioa den x-ren balio 

positibo minimoa. 

Irudian, 𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥(cos 𝑥 + sin 𝑥) ageri da, non −2 ≤ 𝑥 ≤ 3. 

 

Funtzioak maximo erlatiboa du C  puntuan eta inflexio-puntua D  puntuan. 

a) Kalkulatu 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 

b) Kalkulatu a-ren eta b-ren balio zehatzak. 

c) Frogatu, D puntuan, 𝑦 = √2 𝑒
𝜋

4   dela. 
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3. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

Irudian,  𝑓(𝑥) =
𝑥2

2𝑥 funtzioaren grafikoa ageri da. 

 

a) Frogatu 𝑓′(𝑥) =
2𝑥−𝑥2𝑙𝑛2

2𝑥   dela. 

b) Ebatzi 𝑓′(𝑥) = 0 ekuazioa, eta frogatu soluzioak f (x) funtzioaren maximoaren eta 

minimoaren abzisen balioak direla. 

c) Kalkulatu 𝑓′′(𝑥). 

d) Kalkulatu zein diren funtzioaren inflexio-puntuak. 

 

4. jarduera. Oinarrizko ariketa IV 

g  funtzioaren adierazpen analitikoa hau da: 𝑔(𝑥) =
𝑒𝑥

𝑥
, non −2 ≤ 𝑥 ≤ 3. 

a) Irudikatu 𝑦 = 𝑔(𝑥) funtzioaren grafikoa, non −4 ≤ 𝑦 ≤ 6. 

b) Kalkulatu 𝑔′(𝑥), eta, horrekin, g funtzioaren minimoa.  

c) Frogatu g funtzioaren bigarren deribatua hau dela:   𝑔′′(𝑥) =
𝑒𝑥(𝑥2−2𝑥+2)

𝑥3 .  

d) Erabili aurreko emaitza azaltzeko g  funtzioak zergatik ez duen inflexio-punturik. 
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5. jarduera 

𝑓(𝑥) = 𝑥2 − 𝑎2 funtzio koadratikoa baldin badaukagu, non a zenbaki positiboa den. 

a) Irudikatu, xy  ardatz-sisteman, bereiz adierazita, honako funtzio hauen grafikoak.  

 i) 𝑦 = 𝑓(𝑥); 

 ii) 𝑦 =
1

𝑓(𝑥)
;  

 iii) 𝑦 = |
1

𝑓(𝑥)
|. 

 

Aldi berean, idatzi non dauden x  eta y  ardatzekiko ebakipuntuak, maximoak eta 

minimoak, eta asintotak. 

 𝑔(𝑥) = 𝑥√𝑓(𝑥),  non |𝑥| > 𝑎,  baldin bada,   

b)  Azaldu  𝑔(𝑥)  funtzioa zergatik den gorakorra bere definizio-eremuan  𝑔 ′(𝑥)  

kalkulatuta. 

6. jarduera 

 

𝑓(𝑥) = 3𝑥4 + 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 − 7𝑥 − 4 funtzioa daukagu, non a eta b zenbaki osoak eta 

positiboak (arruntak) diren. 

a) Kalkulatu a-ren eta b-ren balioak, 𝑥2 − 1  f  funtzioaren faktorea dela jakinda. 

b) Faktorizatu 𝑓(𝑥)  polinomioa, faktore linealen biderketa eran idatzita. 

c) Irudikatu 𝑦 = 𝑓(𝑥)  funtzioaren grafikoa. Adierazi non dauden maximoak eta 

minimoak, eta  x  eta y  ardatzekiko ebakipuntuak. 

d) 𝑓(𝑥) = 𝑘  ekuazioa definituta eta grafikoa aintzat hartuta, kalkulatu zer tartetan 

egon behar den k-ren balioa delako ekuazioa bi soluzio bakarrik izateko. 
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7. jarduera  

𝑓(𝑥) = 𝑒0,5𝑥 − 2 funtzioa izanda, non −4 ≤ 𝑥 ≤ 4,  eman pauso hauek f   funtzioa 

irudikatzeko: 

 a) idatzi y ardatzarekiko ebakipuntua; 

 b) kalkulatu eta idatzi x ardatzarekiko ebakipuntua; 

 c) idatzi asintota horizontalaren ekuazioa. 

d) honako ardatz-sistema honetan, irudikatu f  funtzioaren grafikoa. 
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8. jarduera 

Irudian, ABCD eta DCEF bi soro karratu ageri dira. Bakoitzaren aldeak 200 metroko 

(
1

5
 km) luzera du. Bata bestearen ondoan daude eta alde komun bat dute. ABCD soroa 

goldatuta dago; DCEF soroak, berriz, belarra du. 

 
Gizon batek 8 km/h-ko abiaduran egin dezake korrika goldatuta dagoen sorotik eta 10 

km/h-an belarretik. Gizon horrek F puntutik B puntura joan nahi du ahalik eta denbora 

gutxien erabilita. Helburu hori lortzeko, ondo aukeratu behar du N puntua: 

a) Frogatu, x aldagaia erabilita, N puntua D puntutik 113,8 metrora (0,1138 km-ra) 

egon behar dela. Horretarako: 

 i) Idatzi t(x) denbora x-ren arabera;  

 ii) Bilatu t(x) funtzioaren minimoa. 

b) Zenbat denbora (segundotan) emango du gizonak ibilbidea bide horretatik egiteko. 
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9. jarduera. Meatzean lanean 

Meatze batean errailak sartu behar dira lurrazpiko meazulo batzuetan. Horizontalean 

eramateko ez dago arazorik, baina noranzkoa aldatzean arazoak izan daitezke.   

   

Beheko irudian ikusten denez, bertikalean pasatzeko, meazulo batzuetan errailen 

luzerak arazoak eragin ditzake: hau da, luzeegia bada, ezin du bira egin noranzkoa 

aldatzen den lekuetan. Arazo hori ekiditeko, eta errailak enpresa bati eskatu baino 

lehen, jakin behar dugu zein den erraileen luzeraren balio maximoa.  

 

Meazuloaren sarreraren altuera –eta bide horizontalarena, orohar– CF = 8 metro da, 

eta beherantz doan meazuloaren zabalera HE= 5 metro. Kalkulatu nahi dugu zein den 

ukondo horretatik ondo pasatzeko moduko AB errailaren luzerarik handiena. 

Horretarako: 

a) Frogatu AB errailaren luzeraren adierazpen analitikoa dela:  

𝐴𝐵 = 5 csc 𝜃 + 8 sec 𝜃,   non 𝜃 𝐴𝐵�̂� angelua den. 

b) Ebatzi   
𝑑

𝑑𝜃
(5 csc 𝜃 + 8 sec 𝜃) = 0  ekuazioa. 

c) Kalkulatu AB funtzioaren minimoa. 

d) Eztabaidatu balio hori zergatik den arazoaren soluzioa.  

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVzsCVhKHeAhXpxoUKHQpKDCEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.karar.com/guncel-haberler/son-dakika-sirnakta-19-komur-ocagi-isletmecisi-gozaltina-alindi-638313&psig=AOvVaw2OyMYKZ7s85_zID51kcCdS&ust=1540537378964358
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10. jarduera 

Irudian ageri da areto-futboleko kantxa bateko golaren marra. Hain zuzen, AB zuzenkia 

kantxako atea da, eta 2 metroko zabalera du ateak. Jokalari batek, P puntutik, baloia jo 

du aterantz gola sartu nahian. PT zuzenkiaren eta AB zuzenkiaren norabideak 

perpendikularrak dira, eta AB zuzenkiaren erdiko puntutik T puntura 6 metroko 

distantzia dago. PT zuzenkiaren luzera x metrokoa da eta 𝛼 = 𝐴𝑃�̂� angelua da, 

gradutan. Baloia lurretik doa. 

 

a) Kalkulatu 𝛼-ren balioa, 𝑥 = 10 metro denean. 

b) Frogatu tan 𝛼 =
2𝑥

𝑥2+35
 dela. 

𝛼-ren balioa maximoa da tan 𝛼-ren balioa ere maximoa denean. 

a) Kalkulatu 
𝑑

𝑑𝑥
(tan 𝛼). 

b) Ebatzi 
𝑑

𝑑𝑥
(tan 𝛼) = 0 ekuazioa, eta kalkulatu 𝛼-ren balioa. 

c) Erabili 
𝑑2

𝑑𝑥2
(tan 𝑥) frogatzeko 𝛼  angeluaren balioa, edozein kasutan,  10° baino 

txikiago izango dela. 

d) Kalkulatu x balioen tartea 𝛼 ≥ 7° izateko. 
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11. jarduera  

Irudian ageri da eraikin batean egindako leiho bat. r  erradioko zirkuluerdi bat 

laukizuzen baten gainean. Leihoaren perimetroa P metrokoa da. 

 

 

a) Kalkulatu leihoaren azalera r-ren eta P-ren arabera. 

b) Kalkulatu leihoaren zabalera, P-ren arabera, azalerak balio maximoa hartzen 

duenean, eta justifikatu zergatik den azalera maximoa. 

c) Frogatu laukizuzenaren altuera eta zirkuluerdiaren erradioa berdinak direla, kasu 

horretan. 
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12. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu funtzio baten maximoak eta 

minimoak bilatzeko baliabideak nola eta zertarako erabil daitezkeen azaltzeko. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak 
meategiko errailen luzeraren balio maximoa kalkulatzeko lana non argitaratuko duen 
aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-
saio bat baliatuko duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion 
artean egiteko.  Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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Matematika 
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JATORRIZKO FUNTZIOAK 
 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Jatorrizko funtzioak 

Maila: 2. Maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Proposamen honetan, integral mugagabea era praktiko batean aurkeztu nahi dugu, 

ikasleek ikas dezaten zein den jatorrizko funtzioaren berezko zentzua. Berebiziko 

garrantzia du aldakuntza-tasaren eta jatorrizko funtzioaren arteko erlazioa zein den 

jakiteak. Izan ere, zientzia arloko egoera askotan aplikatzen dira eta egoera ugari 

ebatz dezakete horri esker. Jarduera batzuetan, Barrow-en teoremaren bidez landuko 

da zer harreman duten jatorrizko funtzioak (edo integralak) eta integral mugatuak. 

 

Arazo-egoera: 

P. A. Testuingurua: Aldakuntza-tasaren eta jatorrizko funtzioen arteko erlazioa zertan 

den lantzeko edukiek zentzu osoa hartzen dute Batxilergoan, zientzia arloko egoera 

askotan erabiliko direlako eduki horietan landutako baliabideak. Proposamen honi 

esker, eredu matematikoen ikaskuntzan sakonduko dugu; izan ere, eredu horiek oso 

baliagarriak dira askotariko fenomenoak deskribatu, interpretatu, aurreikusi eta 

azaltzeko. Jarduera honetan, hainbat funtzio erlazionatzen ikasiko dugu, jatorrizko 

funtzioaren bidez: partikula baten abiadura eta beraren posizioa. Horretarako, 

ezinbestekoa da jatorrizko funtzioen eta integral mugatuen arteko erlazioa zertan den 

jakitea. 

 
B. Arazoa:  
Egoera bat planteatzen da funtzio baten bidez, eta funtzio horrekin adieraziko da, 

adibidez: gorputz baten mugimendua edo abiadura, edo kantitate baten aldakuntza. 

Egoera horri irtenbidea emateko, integral mugagabea zer den eta nola kalkulatu 

dezakegun jakin behar da eta integral mugagabeak zer adierazten duen.  

Q.  

C. Helburua:  
Gogoeta egitea ohartzeko funtzio baten jatorrizko integralak zer garrantzi duen 

askotariko egoerak ebazteko tresna gisa. Funtzio bat zer den eta beraren integral 

mugagabeak zer esan nahi duen jakitea oso baliagarria da hurrengo ikasturteetako 

matematikan eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute 

baliabide horiek oinarrizkoak izan daitezkeela, Fisikako, Naturaren Zientzietako eta 

Gizarte Zientzietako ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak bete beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 
konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 
 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. eta 11. 
jarduerak 

 Zientziarako konpetentzia: 4., 6., 7., 8., 9. eta 10. jarduerak 
 

Helburu didaktikoak: 

 Funtzio baten integralarekin lotuta dauden kontzeptuak menderatzea: 
jatorrizko funtzioa, berehalako aldakuntza-tasa eta jatorrizko funtzioak 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia arloko arazoak ebazteko baliagarria dela 
ohartzea  

 

Edukiak: 

 Jatorrizko funtzioak. Integralaren kontzeptua. Berehalako integralak 

 Integrazio metodoak: ordezkapena, zatikako integrazioa, integral arrazionalak, 
integral trigonometrikoak...  

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I. Berehalako integralak, aldagai-aldaketak eta 
zatikako integrazio-metodoa 
2. jarduera. Oinarrizko ariketa II. Funtzio baten jatorrizko funtzioa 
3. jarduera. Oinarrizko ariketa III. Funtzio arrazionalen integrazioa 
4.  jarduera. Oinarrizko ariketa IV. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

19. 5. jarduera. Oinarrizko ariketa V 

B. Garapen-fasea: 

6. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

20. 7. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

8. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

21. 9. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

8. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

9. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

22. 10. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

23. 11. jarduera. Jatorrizko funtzioaren analisia 

24. D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

12. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

 

A. Adierazleak: 

 Egoera ezberdinetan jatorrizko funtzioaren kontzeptua antzematen eta 
azaltzen du (espazioa / abiadura / azelerazioa, eta abar). 

 Ikasitako fenomenoari buruzko ondorioak modu arrazoituan adierazten ditu. 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko. 

 Kalkulagailua trebetasunez erabiltzen du balio numerikoak beharrezko 
zehaztasunez emateko.  

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3., 4. eta 5.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko 
ezagutzen ebaluazioa 

 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10. eta 11. jarduerak: integral mugagabea eta 
jatorrizko funtzioa noiz eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko 
autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna ikasgelako egunkaria 
 



112 
 

 
1. jarduera. Oinarrizko ariketak I. Berehalako integralak, aldagai-aldaketak eta 

zatikako integrazio-metodoa 

Kalkulatu: 

i) ∫ sin(3𝑥 + 7)𝑑𝑥  berehalako integrala; 

ii) ∫ 𝑒−4𝑥𝑑𝑥  berehalako integrala; 

iii) 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(3𝑥4 − 5𝑥 + 1), eta  ∫(3𝑥4 − 5𝑥 + 1) 𝑑𝑥  berehalako integrala; 

iv) 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
(3𝑥 + 4)5 , eta  ∫(3𝑥 + 4)5𝑑𝑥   berehalako integrala; 

v) ∫ 6𝑥√𝑥2 + 1 𝑑𝑥,  𝑢 = 𝑥2 + 1  aldagai-aldaketa erabilita; 

vi) ∫ 2 sin(5𝑥 − 3) 𝑑𝑥   berehalako integrala eta    
𝑑2𝑦

𝑑𝑥2
(2 sin(5𝑥 − 3)); 

vii) ∫
𝑒−2𝑥

4+𝑒−4𝑥 𝑑𝑥,    𝑢 = 𝑒−2𝑥  aldagai-aldaketa erabilita; 

viii) ∫
𝑥

4𝑥2−1
𝑑𝑥  berehalako integrala; 

ix) ∫ 𝑥 sin 𝑥2 𝑑𝑥  berehalako integrala; 

x) ∫ 𝑥 sin 2𝑥 𝑑𝑥,  zatikako integrazio-metodoa erabilita; 

xi) ∫
ln 𝑥

𝑥
𝑑𝑥,  zatikako integrazio-metodoa erabilita. 

 

2. jarduera. Oinarrizko ariketa II. Funtzio baten jatorrizko funtzioa 

a) Kalkulatu 𝑓(𝑥),  non  𝑓′(𝑥) = cos 𝑥 eta 𝑓 (
𝜋

2
) = −2 direla jakinda. 

 

b) f  funtzioa (0,2) puntutik pasatzen da, eta beraren deribatua hau da:  

 

𝑓′(𝑥) =
1

𝑥+1
− 0,5 sin 𝑥, non 𝑥 ≠ −1.      Kalkulatu 𝑓(𝑥). 

 

c) 𝑦 = 𝑓(𝑥) funtzioa (2,6) puntutik pasatzen da, eta beraren deribatua hau da: 

 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
= 3𝑥2 − 5. 

Zein da f  funtzioa? 

 

d) Kalkulatu ℎ(𝑥),  non  ℎ′(𝑥) = 4 cos 2𝑥  eta  ℎ (
𝜋

12
) = 5 direla jakinda. 
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3. jarduera. Oinarrizko ariketa III. Funtzio arrazionalen integrazioa 

a)  i) Adierazi  zatiki sinpleen batura eran zatiki hau:   
5𝑥2+5𝑥+22

(𝑥2+4)(𝑥+3)
 

 ii) Kalkulatu ∫
5𝑥2+5𝑥+22

(𝑥2+4)(𝑥+3)
  𝑑𝑥 

b) Kalkulatu 

 i) ∫
𝑥3+22𝑥2−12𝑥+8

𝑥4−4𝑥2
𝑑𝑥 

 ii) ∫
𝑥3−4𝑥2+4𝑥

𝑥4−2𝑥3−4𝑥2+8𝑥
𝑑𝑥 

c) Erabili frakzio sinpleen deskonposizioa honako integral hauek ebazteko: 

 i) ∫
1

𝑥2+𝑥−6
𝑑𝑥    ii) ∫

3𝑥3

𝑥2−4
𝑑𝑥 

 iii) ∫
1

𝑥3−4𝑥2−25𝑥+100
𝑑𝑥  iv) ∫

𝑥2+1

𝑥2+𝑥
𝑑𝑥 

 v) ∫
4

𝑥2+𝑥−2
𝑑𝑥    vi) ∫

𝑥2

𝑥2+4𝑥+3
𝑑𝑥 

 vii) ∫
𝑥3−2𝑥2+𝑥−1

𝑥2−3𝑥+2
𝑑𝑥   viii) ∫

−16

𝑥2−2𝑥−15
𝑑𝑥 

 

 

4.  jarduera. Oinarrizko ariketa IV. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

Higikari bat zuzen desplazatzen da, higidura uniformeki azeleratuan, 2 m/s2-ko 

azelerazioa izanda eta hasierako abiadura v0 = 1 m/s duela. Kalkulatu eta konparatu 

t = 0 eta t = 2 bitartean eta t = 2 eta t = 3 bitartean egindako distantziak. 

 

 

5.  jarduera. Oinarrizko ariketa V  

Funtzio baten bigarren deribatua hau da: 

 

𝑓′′(𝑥) = 3𝑥 − 1. 

 

 f  funtzioak minimo erlatiboa du A(2,4) puntuan eta maximo erlatiboa 𝐵 (−
4

3
,

358

27
) 

puntuan. 

a) Baieztatu B puntuan maximo erlatiboa dagoela, bigarren deribatuaren adierazpena 

erabilita. 

b) Frogatu 𝑓′(𝑥) =
3

2
𝑥2 − 𝑥 + 𝑝 dela, eta kalkulatu p-ren balioa. 

c) Kalkulatu 𝑓(𝑥). 
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6.  jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa  

Gorputz baten mugimenduaren abiadura, v (m/s-tan), hasierako aldiunetik t  segundo 
pasatu ondoren, hau da 

𝑣 = 50 − 10𝑡   m/s-tan. 
 

c) Kalkulatu gorputzaren azelerazioa, m/s2-tan. 
d) Badakizu idazten zein den s desplazamenduari dagokion adierazpen orokorra? 

Idatzi. Eta hasierako aldiunean (t=0) gorputzaren desplazamendua 40 
metrokoa dela jakinik, zein da s-ren adierazpena? 
 

7.  jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 

Partikula bat  zuzen mugitzen da 𝑣 = 6𝑡 − 6  abiaduran, non v  m/s-tan adierazita 

dagoen eta t  segundotan. Kalkulatu partikulak zer denbora eman duen hasierako 

posiziotik 2 metrora egoteko. Zenbat aldiz egon da posizio horretan? 

8. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 
Partikula bat zuzen mugitzen da 𝑣 = 12𝑡 − 2𝑡3 − 1 abiaduran, non v cm/s-tan 
adierazita dagoen eta t  segundotan (𝑡 ≥ 0). 
 

d) Kalkulatu partikularen azelerazioa 2,7 segundora. 
e) Frogatu partikularen desplazamendua adierazpen honen bidez kalkulatzen 

dela.  

𝑠 = 6𝑡2 −
1

2
𝑡4 − 𝑡. 

f) Kalkulatu partikularen desplazamendua 1,3 segundora.  
 
9. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa 
Partikula bat zuzen mugitzen da 𝑣 = (𝑡2 − 4)3  abiaduran, non v  m/s-tan adierazita 
dagoen eta t  segundotan (0 ≤ 𝑡 ≤ 3). 
a) Kalkulatu partikularen abiadura t=1 denean. 
b) Kalkulatu t-ren balioa partikula geldirik dagoenean. 
c) Kalkulatu partikulak zer distantzia egiten duen lehenengo 3 segundoetan. 
d) Zein da partikularen azelerazioaren adierazpen analitikoa? 
e) Kalkulatu t-ren balio guztiak abiadura eta azelerazioa –biak batera– positiboak edo 
negatiboak izateko. 
 
10. jarduera. Higikari baten posizioa, abiadura eta azelerazioa  

Partikula bat  zuzen mugitzen da 𝑣 = 𝑒−√𝑡 sin 𝑡  abiaduran, non v  m/s-tan adierazita 

dagoen eta t  segundotan. Kalkulatu partikulak zer distantzia ibili duen 0 ≤ 𝑡 ≤ 2𝜋  

tartean. 

Ariketa honetan, kalkuluak egiteko, kalkulagailu grafikoa erabili beharko duzu edo  

IKTek dituzten bestelako baliabideak. Izan ere, funtzio horren jatorrizkoa ezin da 

kalkulatu guk ezagutzen ditugun metodoekin. 
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11. jarduera. Jatorrizko funtzioaren analisia 

a) Kalkulatu  𝑓(𝑥) = ∫
𝑡−1

1+𝑡2

𝑥

0
𝑑𝑡 funtzioaren [0,2] tartean dagoen maximo erlatiboa.  

 

b) 𝐹(𝑥) = ∫ (𝑡2 − 1)𝑒−𝑡2𝑥

0
𝑑𝑡 funtzioaren definizio-eremua ℝ da. 

 i) Kalkulatu 𝐹′(𝑥), eta kalkulatu maximoen eta minimoen abszisak. 
 ii) Kalkulatu 𝐹′′(𝑥), eta 𝐹(𝑥) funtzioaren inflexio-puntuak 
 

12. jarduera. Tiro-praktika 

Eskuineko irudiko morteroak 37°-tik 77°-ra  
bitarteko angelua  har dezake 
horizontalarekiko. Mortero honek 1.500 
metroko irismen eraginkorra du eta  
jaurtigaiek hartu dezaketen abiadura 
maximoa 147 m/s-koa da. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Datu horiekin, tiro-praktika egiteko 
asmotan, ikertu behar dugu norantz 
apuntatu behar dugun morteroa 
jaurtigaiak tontor batera botatzeko. 
  

 

 
 
 

Fabrikatzaileak  esan digu jaurtigaiak 130 m/s-ko 
abiaduran ateratzen direla morterotik.  

  
Irteteko abiadura 130 m/s 

 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/M30_mortar_schematic.gif/250px-M30_mortar_schematic.gif&imgrefurl=https://es.wikipedia.org/wiki/Mortero_M30&docid=BGg2wGwIhl_Z_M&tbnid=Awl7aNgA6AtJaM:&vet=10ahUKEwjOno61vLDeAhUG0xoKHRhNCmIQMwh4KCwwLA..i&w=250&h=220&hl=es&bih=560&biw=931&q=tipos de mortero infanter%C3%ADa&ved=0ahUKEwjOno61vLDeAhUG0xoKHRhNCmIQMwh4KCwwLA&iact=mrc&uact=8
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Gure itua, horizontalean, 1.000 
metrora dago eta bertikalean 
300 metrora. 
 

 

Jaurtigaien abiadura bektoreak honako koordenatuak ditu: 

{
𝑣0𝑥 = 130𝑐𝑜𝑠𝜃

𝑣0𝑦 = 130𝑠𝑖𝑛𝜃 − 9,8𝑡 ,   𝑡 segundotan. 

Erabili jatorrizko funtzioa desplazamendu-bektorearen koordenatuak kalkulatzeko. 

Horretarako:  

a) Kalkulatu  𝑠0𝑥  eta 𝑠0𝑦. Morteroa koordenatu-ardatzen jatorrian dagoela suposatzen da.  

{
𝑠0𝑥 = ∫ 𝑣0𝑥 (𝑡)𝑑𝑡

𝑠0𝑦 = ∫ 𝑣0𝑦 (𝑡)𝑑𝑡.
 

b) Ebatzi honako ekuazio-sistema hau eta esan zein izango den morteroaren angelua eta zer 

denbora emango duen jaurtigaiak itura heltzeko. 

{

1 000 = 130 𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑡0

300 = 130 sin 𝜃 𝑡0 −
1

2
9,8 𝑡0

2 

(Horretarako, erabili ordezkatze-metodoa, eta 𝑡0 =
1000

130𝑐𝑜𝑠𝜃
   balioa erabili). 

c) Azkenik, lortutako emaitzak ekuazio parametrikoetan erabilita, irudikatu jaurtigaiek egin 

ditzaketen bi ibilbide parabolikoak. 

.  
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Ariketa honetan erabili beharko duzu kalkulagailu grafikoa, edo IKTek eskaintzen 

dituzten bestelako baliabideak. Izan ere, adierazpen grafikoa egin behar duzu. Ez 

ahaztu zure koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 

 
13. jarduera. Zer ikasi dugu?  
Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu ikasitako jatorrizko 
funtzioaren aplikazioak zertarako erabil daitezkeen azaltzeko. 
 
Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 
Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 
 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu nuen    

Proposatutako jarduerak ulertu nituen    

Taldeari ideiak eman nizkion jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu nituen    

Beste batzuek ere parte har zezaten lagundu 
nuen 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu nuen    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin nituen    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
nituen 

   

 
Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkitenak: 
1. 
2. 
3. 
 
Adieraz itzazu ikasi ahal izateko gehien lagundu zizueten jarduerak: 
1. 
2. 
3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 
 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak tiro 
paraboliko baten ibilbidea kalkulatzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta 
horren argudioa edo zergatia azalduko du. Gero, guztion artean, lan-saio bat baliatuko 
dugu argitaratu beharreko dokumentua egiteko. Aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetarako kartel kolektiboak 

 Banako kartelak, zuen lanak dituztenak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko  
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Matematika 

 

 
 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii8-nXsdPdAhVNyhoKHQTVAw4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.matematicas10.net/2017/06/propiedades-de-la-integral-definida.html&psig=AOvVaw2du1dPAlswRYkOo16q6aVs&ust=1537869817313684
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INTEGRAL MUGATUA 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjEj-eJosXdAhWCxIUKHS0tBkUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/poeta_atrevido&psig=AOvVaw0BKVuRK9oOtX0IuiGBlvx8&ust=1537384532939681
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Arloa: Matematika 

Gaia: Integral mugatua 

Maila: 2. Maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 12 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Proposamen honetan, integral mugatua era praktiko batean aurkeztu nahi dugu, 

ikasleek ikas dezaten zer den integralaren berezko zentzua. Ikasleek ikusiko dute nola 

aplikatu dezaketen bizitzako hainbat egoeratan. Jarduera batzuetan, Barrow-en 

teoremaren bidez landuko da jatorrizko funtzioak (edo integralak) eta integral 

mugatuak zer harreman duten. 

 

Arazo-egoera: 

R. A. Testuingurua:  

Jatorrizko funtzioen eta integral mugatuen arteko erlazioa ezagutzeak zentzu osoa 

hartzen du Batxilergoan; integral mugatuak sarri erabiliko dira eta zientzia arloko 

egoera askotan. Funtzioaren integral mugatua baliagarria izango da gorputz baten 

desplazamenduak aztertzeko eta adierazteko. Aldi berean, funtzio batek adierazten 

badu ibilgailu baten berehalako erregai kontsumoa denboraren arabera, orduan 

integral mugatua izango da, denbora tarte batean, kontsumo horren kantitate 

metatua. Jarduera honetan, ikasiko dugu hainbat funtzio erlazionatzen integralaren 

bidez; esate baterako: gorputz baten abiadura eta beraren posizioa, magnitude baten 

berehalako aldakuntza eta  magnitude horren kantitate metatua tarte batean.  

 
B. Arazoa:  
Egoera bat planteatzen da funtzio baten bidez, eta funtzio horrekin adieraziko da, 

adibidez: gorputz baten mugimendua edo abiadura, edo kantitate baten aldakuntza. 

Egoera horri irtenbidea emateko, integral mugatua zer den eta nola kalkulatu 

dezakegu jakin behar da eta integral mugatuak zer adierazten duen.  

 
C. Helburua:  
Gogoeta egitea funtzio baten jatorrizko integrala eta integral mugatua askotariko 

egoerak ebazteko tresna gisa zer garrantzi duen. Funtzio bat zer den eta beraren 

integral mugatuak zer esan nahi duen jakitea oso baliagarria izango da, hurrengo 

ikasturteetako matematikan eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek 

ikusiko dute baliabide horiek oinarrizkoak izan daitezkeela, Fisikako, Naturaren 

Zientzietako eta Gizarte Zientzietako ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idazten.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak.  

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: 9. eta 10.a 
 

Helburu didaktikoak: 

 Funtzio baten integralarekin lotuta dauden kontzeptuak menderatzea: jatorrizko 
funtzioa, integral mugatua, eta Barrow-en teorema 

 Kontzeptu hauek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia arloko arazoak ebazteko baliagarria dela 
ohartzea 

 

Edukiak: 

 Funtzio baten integral mugatua tarte batean. Interpretazioa 

 Integral mugatua, jatorrizko integrala eta Barrow-en teorema 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketa IV 

25. 5. jarduera. Oinarrizko ariketa V 

B. Garapen-fasea: 

6. jarduera  

26. 7. jarduera  

9. jarduera. Hegazkin bat lur- hartzen 

27. 10. jarduera. Petrolio-ontzi baten erregai kontsumoa 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea:  

8. jarduera. Biraketa-gorputz baten bolumena 

9. jarduera. Hegazkin bat lur- hartzen 

28. 10. jarduera. Petrolio-ontzi baten erregai kontsumoa 

29. D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

11. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da espazioaren, abiaduraren eta azelerazioaren 
arteko harremana integralen bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen 
modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Kalkulagailua eta IKTek eskaintzen dituzten baliabideak  trebetasunez 
erabiltzen ditu balio numerikoak beharrezko zehaztasunez emateko eta 
grafikoak modu egokian erabiltzeko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3. eta 4.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6. eta 7. jarduerak: jatorrizko funtzioa eta integral mugatua 
noiz eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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13. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

Irudian f   funtzioaren zati bat ageri da:  

 
Funtzioaren adierazpen analitikoa, hau da:  

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 sin 2𝑥 + 10, non 0 ≤ 𝑥 ≤ 4. 

 

A puntuan, x ardatzarekiko ebakipuntua dago, M puntuan funtzioaren maximo 

erlatiboa, eta N  puntuan minimoa erlatiboa.  

a) Bilatu x -k zer koordenatu duen A puntuan. 

b) Bilatu x -k zer koordenatu dituen M eta N puntuetan. 

c) Kalkulatu ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑞

𝑝
, non p parametroa den x-ren balioa maximoan, eta q  

minimoan. 

d) Azaldu zergatik aurreko integralaren balioa ez den marratuta ageri den eremuaren 

azalera. 

 

2.  jarduera. Oinarrizko ariketa II 

ℎ(𝑥) funtzioaren grafikoa (
𝜋

12
, 5) puntutik pasatzen dela eta beraren deribatua 

ℎ′(𝑥) = 4 cos 2𝑥 dela jakinik. Kalkulatu ℎ(𝑥).   
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3.  jarduera. Oinarrizko ariketa III 

Demagun 𝑓(𝑥) =
1

2
sin 2𝑥 + cos 𝑥 funtzioa, non 0 ≤ 𝑥 ≤ 2𝜋. 

a) Kalkulatu 𝑓′(𝑥). 

b) Frogatu 𝑓′(𝑥) = −2 sin2 𝑥 − sin 𝑥 + 1 dela. Erabili cos 2𝑥 = cos2 𝑥 − sin2 𝑥. 

c) Faktorizatu  2 sin2 𝑥 + sin 𝑥 − 1 adierazpena. Erabili t = sin x  aldagai-aldaketa. 

c) Aurreko bi atalak kontuan hartuta, ebatzi 𝑓′(𝑥) = 0 ekuazioa.  

Irudian, 𝑦 = 𝑓(𝑥) funtzioaren irudikapena ageri da. 

 
A puntuan maximo erlatiboa dago, eta B  puntuan minimoa. 

d) Kalkulatu x  abszisak zer balio duen A puntuan,. Hau da, a–ren balioa. 

Irudian marratuta ageri den eremuak, honako muga hauek ditu: 

 

𝑥 = 𝑎 eta 𝑥 = 𝑏 zuzenak,  

𝑥 ardatza. eta  

𝑦 = 𝑓(𝑥) funtzioa. 

 

e) Idatzi eremu horren azalera zuzenean kalkulatzeko adierazpena. 

f) Kalkulatu azalera. 

g) Azaldu zergatik ez den ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎
 marratuta ageri den eremuaren azalera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

4.  jarduera. Oinarrizko ariketa IV 

Ariketa honetan 𝑓(𝑥) =
2𝑥

𝑥2+5
 da. 

Irudian, f  funtzioa ageri da. 

 
a) Kalkulatu f  funtzioaren f ‘ deribatua. 

b) Baieztatu funtzioaren maximoa 𝑥 = √5  puntuan dagoela.  

Marratutako eremuak muga hauek ditu: x ardatza, f  funtzioa, eta 𝑥 =  √5 eta 𝑥 = 𝑞 

zuzenak. 

c) Kalkulatu q-ren balioa azalera ln 7 izateko. 

 

5.  jarduera. Oinarrizko ariketa V 

f  funtzio  baten deribatua 𝑓′(𝑥) = 𝑒𝑥 + 𝑥 − 5  da. 

a) (1, 𝑒 − 2) puntua f  funtzioaren grafikoan baldin badago, baieztatu 

𝑓(𝑥) = 𝑒𝑥 +
1

2
𝑥2 − 5𝑥 + 2,5  dela. 

b) Zirriborratu f  funtzioaren adierazpena -3 < x < 3 tartean. 

c) Kalkulatu 𝑓(𝑥) funtzioaren minimo erlatiboa. 

d) Kalkulatu 𝑓(𝑥) funtzioak, koordenatu ardatzak eta x=2  zuzenak mugatzen duten 

eremuaren azalera. 

Jarduera hauetan, gai honetako oinarrizko kontzeptuak aurkeztu nahi izan ditugu. 

Jarduerok unitatearen hasiera dira; horien bidez, aldakuntza-tasaren erabilerari, haren 

adierazpideari eta esanahiari buruz zer ezagutza dituzten ikasleek jakin nahi dugu.  

Saiatu zehatza izaten eta idatz itzazu argi ondorioak. Ez ahaztu zure koadernoan idatzi 

behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
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6.  jarduera 

Irudian 𝑓(𝑥) = 2𝑥2 funtzioa ageri da adierazita. 

 
T  zuzena funtzioaren zuzen ukitzailea da x=1 puntuan. 

a) Baieztatu T  zuzenaren ekuazioa y=4x-2 dela. 

b) Bilatu zuzenaren eta x ardatzaren arteko ebakipuntua. 

c) Irudiko R  eremuak muga hauek ditu: x ardatza,  𝑓(𝑥) funtzioa eta T zuzena. 

d) Idatzi R  eremuaren azalera kalkulatzeko adierazpena. 

e) Kalkulatu azalera. 

 

7.  jarduera 

Funtzio-familia baten adierazpena, hau da:  𝑦 = 𝑒−𝑘𝑥, 𝑘 > 0.  

a) Kalkulatu  
𝑑𝑦

𝑑𝑥
  k parametroaren arabera. 

𝑃(1;  0,8) puntua 𝑦 = 𝑒−𝑘𝑥   funtziokoa bada: 

c) Kalkulatu k parametroaren balioa. 

d) Kalkulatu kurbarekiko zuzen ukitzailearen malda, P puntuan. 

e) Baieztatu:  ∫ 𝑒−𝑘𝑥𝑑𝑥
1

0
=

1

2
(1 − 𝑒−𝑘). 

f) Demagun k=0,5 dela. Zirriborratu  𝑦 = 𝑒−0,5𝑥  funtzioaren grafikoa −1 ≤ 𝑥 ≤ 3  

tartean, eta idatzi zein den y ardatzarekiko ebakipuntua. 

g) Marraztu funtzioa, koordenatu ardatzak eta x=1 zuzenaren artean mugatuta 

geratzen den eremua. 

h) Kalkulatu eremu horren azalera. 
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8.  jarduera. Biraketa-gorputz baten bolumena 

Irudian  𝑦 = 2𝑥 − 𝑥2 funtzioren tarte bat ageri da. 

 

 
Marratuta dagoen eremua 360° biratzen bada x ardatzarekiko: 

a) Idatzi biraketa-gorputzaren bolumena kalkulatzeko adierazpena. 

b) Kalkulatu bolumena hori. 

  

9.  jarduera. Hegazkin bat lur-hartzen 

Hegazkin batek pista batean lur hartzen du. Beraren abiadura v (m/s-tan) –lurreratzen 

den momentutik, t denboraren arabera– honako funtzio honek adierazten du: 

𝑣 = 50 + 50𝑒−0,5𝑡, non 0 ≤ 𝑡 ≤ 4. 

 

a) Kalkulatu hegazkinaren abiadura: 

 i) Lurreratzean (t=0). 

 ii) t=4 segundoan. 

 

b) Idatzi hegazkinak, lehenengo 4 segundoetan zer distantzia ibili duen adierazten 

duen integrala. 

 

c) Kalkulatu distantzia hori. 

 

Lehenengo 4 segundoak pasatu eta gero, hegazkinak abiadura gutxitzen du azelerazio 

negatibo konstantean, eta, geldirik geratzen da t=11 segundo pasatuta. 

 

d) Kalkulatu 4 ≤ 𝑡 ≤ 11 tartean duen azelerazio negatiboa. 

 

e) Egin abiaduraren grafikoaren zirriborroa 0 ≤ 𝑡 ≤ 11 tartean. Ondo markatu t=4 

puntua, bertan zer gertatzen den ikusteko. 

 

f) Kalkulatu hegazkinak zer distantzia ibili duen 4 ≤ 𝑡 ≤ 11 tartean. 
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10.  jarduera. Petrolio-ontzi baten erregai kontsumoa 

 

 

Petrolio-ontzi batek, egunean, gutxi gorabehera, 240 Tm erregai kontsumitzen du. Beraren erregai-tangak 10 000 
Tm-ko edukiera du. Beraz, tanga beteta duenean, 40 eguneko autonomia du, gutxi gorabehera. 

Petrolio-ontzi baten unean uneko erregai-kontsumoa, t aldagaiaren arabera (t 

ordutan), adierazpen honen bidez eman daiteke: 

𝑓(𝑡) = 6(1,7 + 3𝑒−2𝑡) tona orduko  (Tm/h). 

 

a) Irudikatu unean uneko  kontsumoaren funtzioa 𝑓(𝑡), non 0 ≤ 𝑡 ≤ 24. 

 

Irudikapenean ikusten da zein den kontsumoa denbora pasatu ahala. Erantzun honako 

galdera hauei: 

b) Zergatik ote da hain handia hasierako kontsumoa? 

c) Zenbat denbora pasatu behar da kontsumoa txikiagoa izateko eta egonkortzeko? 

d) Gurutzaldi-abiaduran doanean, zein da unean uneko kontsumoa? 

e) Frogatu 𝑓(𝑡)-ren jatorrizko funtzioa, besteak beste, honako hau izan daitekeela: 

 𝐹(𝑡) = 10,2𝑡 − 9𝑒−2𝑡  , non 𝑡 ≥ 0. 

f) Kontuan hartuta 𝑓(𝑡) funtzioaren unitateak Tm orduko direla, zein dira bigarren 

funtzio horren unitateak? 

g) Denbora pasatu ahala, n ordutan izandako kontsumo metatua kalkulatzeko, 

adierazpen hau erabil daiteke: 

∫ (10,2 + 18𝑒−2𝑡)
𝑛

0
𝑑𝑡 . (Tm) 

Zein ote da egun osoko kontsumoa, portutik ateratzen den momentutik (t=0) egun 

osoa nabigatzen eman badu? 

 



130 
 

Ebazteko, komeni da beste ikaskide batzuekin elkartzea, guztion artean proposatutako 

jarduerak bete ditzazuen eta zer zailtasun eta zalantza topatzen dituzuen jaso 

ditzazuen. Ez ahaztu zure koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 

 

Ariketa hauetan erabili beharko duzu kalkulagailu grafikoa, edo IKTek eskaintzen 

dituen bestelako baliabideak. Izan ere, adierazpen grafikoa egin behar duzu. Ez ahaztu 

zure koadernoan idatzi behar dituzula alderdi nabarmenenak. 

 

11.  jarduera. Zer ikasi dugu?  
 

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu integral mugatua zertarako 
erabil daitezkeen azaltzeko. 
 
Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 
Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 
 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditu    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 
Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkitenak: 
1. 
2. 
3. 
 
Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 
1. 
2. 
3.  
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak petrolio-
ontzi baten erregai-kontsumoa egunean zenbatekoa den kalkulatzeko lana non 
argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era 
horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko duzue argitaratu beharreko behin betiko 
dokumentua guztion artean egiteko. Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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      Matematika 
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PROBABILITATEAK 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Probabilitateak 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

Sekuentzia honetan, Probabilitateen kalkuluarekin eta haren aplikazioekin 

harremanetan jarri nahi ditugu ikasleak. Ikasleek ikasiko dituzte probabilitatezko 

ariketak ebazteko hainbat baliabide: zuhaitz-diagramak, kontingentzia-taulak,     

Bayes-en eta probabilitate totalaren teoremak, gertaeren arteko independentzia eta 

bateragarritasuna aztertzen, besteak beste. Probabilitateen kalkuluak berebiziko 

garrantzia du, esanahi eta garrantzi handiko erlazio matematikoen atea irekitzen 

baitie, eta horiei esker egoera ugari ebatz dezaketelako. 

Arazo-egoera: 

 

S. A. Testuingurua:  

Probabilitateen kalkuluak zer baliabide eskaintzen dituen jakiteak zentzu osoa hartzen 

du Batxilergoan; izan ere, erabiliko da teknologia eta zientzia arloko egoera asko eta 

asko ebazteko. Proposamen honi esker, bizitzan aurkitu dezakegun egoera  batetik 

ariketa matematiko batera pasatuko gara, eta, prozedura matematiko baten bidez, 

interpretatu, ebatzi eta azaldu egin ahal izango dugu. 

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da, eta, horri irtenbidea emateko, probabilitateen kalkuluaren 

ezaugarri nagusiak zein diren jakin beharra egongo da. Bizitzako hainbat egoeratan 

horrelako baliabideak arriskua txikitzeko erabiliko dira. 

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea probabilitateen kalkuluak zer garrantzi duen egoera asko ebazteko. 

Probabilitateen kalkuluarekin lotuta dagoen ezagutza oso baliagarria izango da 

hurrengo ikasturteetako matematikan eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. 

Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek oinarrizkoak izan daitezkeela bizitzaren 

arloko egoera asko ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: 12. jarduera 
 

Helburu didaktikoak: 

 Probabilitatearen oinarrizko kontzeptuak ezagutzea eta probabilitate-
funtzioaren ezaugarriak ondo erabiltzea: gertaeren bilduraren probabilitatea 
eta gertaeren ebakiduraren probabilitatea 

 Gertaeren arteko independentzia aztertzen eta gertaera baldintzatuekin 
ariketak ebazten jakitea 

 Probabilitate totalaren teorema eta Bayes-en teorema aplikatzen jakitea 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 

 
 

Edukiak: 

 Gertaerak, lagin-espazioa, probabilitate-funtzioak eta ezaugarriak 

 Gertaera baldintzatuak eta gertaera independenteak 

 Probabilitate totalaren teorema eta Bayes-en teorema 

 Zuhaitz-diagrama eta kontingentzia-taulak 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera izatea 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I. Kontingentzia-taulak 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III  

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV. Venn-en diagrama 

5. jarduera. Oinarrizko ariketak V 

6. jarduera. Oinarrizko ariketak VI  

7. jarduera. Oinarrizko ariketak VII. Zuhaitz-diagrama 

8. jarduera. Oinarrizko ariketak VIII. Gertaera independenteak 

. 

B. Garapen-fasea: 

9. jarduera. Arriskua gutxitzen 

10. jarduera  

11. jarduera 

12. jarduera  

  

30. C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

9. jarduera. Arriskua gutxitzen 

10. jarduera  

11. jarduera  

12. jarduera  

31.  

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

12. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat probabilitatearen 
teoriaren bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7. eta 8. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko 
ezagutzak ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9.,  10., 11. eta 12. jarduerak: probabilitateen 
kalkuluari buruzko ezagutzen eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko 
autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Oinarrizko ariketa I. Kontingentzia-taulak 

Institutuan, 100 ikasleri egindako inkesta batean galdetu zitzaien zer zuten nahiago: 

telebista ikustea edo kirolen bat egitea. Inkestatutako 46 mutiletatik 33k aukeratu 

zuten kirola egitea; neskak, berriz, 29k egin zuten aukera bera.  

 Mutilak Neskak Guztira 

Telebista    

Kirola 33 29  

Guztira 46  100 

 

Aurreko taula osatuta edo beste modu batean, kalkulatu zer probabilitate duten 

honako gertaera hauek: 

a) Zoriz aukeratutako ikasle batek nahiago izatea telebista ikustea. 

b) Aukeratutako ikaslea mutila dela jakinda, telebista ikustea nahiago izatea. 

Nola aztertuko zenituzke gertaera hauek askeak diren jakiteko: hau da, mutila edo 

neska izateak telebista edo kirola gustukoa izateko gertaeraren probabilitatea 

baldintzatzen duen jakiteko. 

 

2. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

a) A eta B bi gertakariri buruz, honako hau dakigu: 

 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,83, 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 0,35,  eta P(B c )= 0,6 

 

Kalkulatu P(B) y P(A). 

 

3. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

b)  A eta B gertaera askeak dira, eta bi gertakariei buruz, honako hau dakigu: 

 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 0,88 eta 𝑃(𝐴) = 0,4. Kalkulatu: 

i) 𝑃(𝐵); 

ii) A  edo B, baina ez A  eta B  biak batera, gertatzeko probabilitatea. 
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4. jarduera. Oinarrizko ariketa IV. Venn-en diagrama 

Eskola batean 88 ikasle daude: 32k (E) Ekonomia ikasten dute, 28k (H)  Historia eta 

39k ez dute ikasten ez bata ezta bestea ere. Informazioa irudian ageri da. 

 

 

a) Kalkulatu a, b eta c-ren balioak. 

b) Ikasle bat zorian aukeratuta: 

 i) Kalkulatu zer probabilitate dagoen ikasleak Ekonomia eta Historia ikasteko. 

 ii) Kalkulatu Historia ez ikasteko probabilitatea, Ekonomia ikasten duela jakinda. 

c) Eskolako hiru ikasleko multzo bat aukeratzen da zorian: 

 i) Kalkulatu zer probabilitate dagoen hiruretako batek ere ez ikasteko 

Ekonomia. 

 ii) Kalkulatu zer probabilitate dagoen hiruretako batek, gutxienez, Ekonomia 

ikasteko. 
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5. jarduera. Oinarrizko ariketa V  

Irudian, A, B eta C hiru sektore berdinetan zatituta dagoen disko bat ageri da.  Orratza  

biraka dabil, baina inoiz ez da inoiz gelditzen sektoreak bereizten dituzten marren 

gainean. 

 

 

 

Orratza biratzen jartzen da, bitan, eta zein letratan gelditu den idazten dugu.  

a) Zein da lagin-espazioa? 

b) Kalkulatu gertaera hauen probabilitateak: 

 i) letra berean gelditzea bietan; 

 ii) gutxienez, bat A izatea; 

 iii) An gelditzea bietan; 

 iv) gutxienez bat A izatea, edo bi letrak berdinak izatea. 

 

6. jarduera. Oinarrizko ariketa VI 

Ikasgela batean, 40 ikaslek ikasten dute Kimika eta ez Fisika, 30ek  Fisika eta ez  Kimika, 

20k Kimika eta Fisika, eta 60k ez bata ez bestea.  

a) Kalkulatu, ikasle bat aukeratuta, zer probabilitate dagoen Fisika ikasteko Kimika 

ikasten duela jakinda 

b) Kalkulatu, ikasle bat aukeratuta, zer probabilitate dagoen Fisika ikasteko 

probabilitatea, Kimika ez badu ikasten.  

c) Kimika ikasten du eta Fisika ikasten du gertaerak askeak dira? Bateragarriak dira? 

 



140 
 

7. jarduera. Oinarrizko ariketa VII. Zuhaitz-diagrama  

Bi kutxa, M eta N, ditugu. M kutxak bost bola gorri eta hiru berde ditu barnean, eta N 

kutxak lau bola gorri eta sei berde. Zorian, M kutxatik bola bat atera da eta N kutxan 

sartu da. Gero, N kutxatik atera da beste bola bat. 

a) Osatu honako diagrama hau, hots, idatzi falta diren probabilitateak. 

                              M kaxako bola             N kaxako bola 

 
b) Kalkulatu zer probabilitate dagoen N kutxatik ateratako bola berdea izateko. 

c) N kutxatik ateratako bola berdea dela jakinda, kalkulatu zer probabilitate dagoen M 

kutxatik ateratako bola gorria izateko. 

 

8. jarduera. Oinarrizko ariketa VIII 

Bi dado zuzen bota dira, bata gorria eta beltza bestea. E eta F gertaerak hauek dira: 

E : emaitza berbera agertu da bi dadoetan. 

F : emaitzen arteko batura 10 da. 

Kalkulatu: 

 a) P(E)  

 b) P(F)  

 c) 𝑃(𝐸 ∪ 𝐹). 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

9. jarduera. Gertaera independenteak 

 

Taulan ageri dira zer irakasgai ikasten dituzten 210 ikaslek unibertsitate batean. 

 

 1. ikasturtea 2. Ikasturtea Guztira 

Historia 50 35 85 

Zientziak 15 30 45 

Arte 45 35 80 

Guztira 110 100 210 

 

a) Aukeratu dugu zorian unibertsitateko ikasle bat.  

A gertaera da Ikasleak Arte ikasten du.   

B gertaera da Ikaslea 2. ikasturtean dago.  

 i) Kalkulatu P(A). 

 ii) Zein da 2. ikasturteko eta Arteko ikaslea izateko probabilitatea? 

 iii) Askeak ote dira A eta B  gertaerak? 

b) Ikasle bat aukeratzen dugu Historia ikasten dutenen artean. Zer probabilitate dago 

ikasle hori 1. ikasturtean egoteko? 

c) Bi ikasle zorian aukeratzen baditugu zer probabilitate dago bata 1. ikasturtean eta 

bestea 2. ikasturtean egoteko? 

 

10. jarduera. Arriskua gutxitu 

Espedizio batean, eguraldia kontuan izan behar da egunero. Alpinista batek 

kanpamentu nagusitik gorantz ateratzeko, hots, eguna aproposa den erabakitzeko, bi 

egun mota bereizten ditu: lasaia eta arriskutsua. Uztaileko egun bat lasaia bada, 

hurrengo eguna lasaia izateko probabilitatea 0,9 da. Eguna arriskutsua bada, hurrengo 

eguna lasaia izateko probabilitatea 0,3 da. Eguraldiaren iragarpenak uztailaren 1a egun 

lasaia izateko probabilitatea 0,8 dela iragarri du. 

a) Irudikatu zuhaitz-diagrama bat emandako informazioarekin uztailaren lehenengo 3 

egunak adierazteko. 

b) Kalkulatu zer probabilitate dagoen uztailaren 3an egun lasaia izateko. 

c) Uztailaren 3a arriskutsua dela jakinda, zer probabilitate dago uztailaren 1a lasaia 

izateko. 
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11. jarduera  

A poltsak 2 bola gorri eta 3 berde ditu barnean. Bi bola aterako ditugu zorian, 

lehenengoa poltsara itzuli gabe. X  aldagaiak adierazten du zenbat bola gorri aterako 

dugun. Taulan ageri da zein balore hartuko dituen X-ak eta zein probabilitaterekin. 

 

X 0 1 2 

P(X=x) 3

10
 

6

10
 

1

10
 

 

a) Kalkulatu E(X), hau da: X  aldagaiaren esperantza (A poltsatik batez beste zenbat 

aldiz ateratako dugun bola gorria). 

Beste poltsa batek, B, 4 bola  gorri eta 2 bola berde ditu barnean. B poltsatik bi bola 

atera dira zorian.  

a) Irudikatu zuhaitz-diagrama baten bidez eta idatzi gertaera bakoitzaren 

probabilitatea. 

b) Y  aldagaia B poltsatik zenbat bola gorri atera den bada, idatzi zein den Y 

aldagaiaren probabilitate-funtzioa. 

Dado bat bota dugu. 1 edo 6 irteten bada, A-tik aterako ditugu bi bola. 2, 3, 4 edo 5 

irteten bada, B-tik aterako ditugu bi bola. 

a) Zein da bi bola gorri ateratzeko probabilitatea? 

b) Bi bola gorri atera ditugula jakinda. Kalkulatu zer probabilitate dagoen dadoan 

ateratako emaitza 1 edo 6 zenbakiak izateko. 
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12. 2arduera.   

Joseba ikastetxera autobusez joaten da, baina hiru egunetik behin autobusa galtzen 

du. Autobusa galtzen duenean, ikastetxera berandu iristeko probabilitatea 
7

8
 da, eta 

autobusa ez badu galtzen, ikastetxera berandu iristeko probabilitatea 
3

8
 da. 

E  gertaera  da  Autobusa galdu du, eta F  gertaera berandu iritsi da ikastetxera. 

Zuhaitz-diagrama honetan adierazi da informazio guztia 

 

 

a) Kalkulatu: 

 i) 𝑃(𝐸 ∩ 𝐹); 

 ii) 𝑃(𝐹). 

b) Kalkulatu gertaera hauek zer probabilitate duten: 

 i) Josebak galdu egin du autobusa eta garaiz iritsi da ikastetxera; 

 ii) autobusa galdu du, ikastetxera berandu iritsi dela jakinda.  

Josebak autobusa hartzen duen egun bakoitzean 3 euro ordaindu behar du. Aste 

honetan, Joseba ikastetxera joan da astelehenean eta asteartean.  

c) Idatzi falta diren probabilitateak taulan.  

X  ordainketa (eurotan) 0 3 6 

P(X) 1

9
 

  

 

d) Kalkulatu Josebak ordaindu behar duenaren batez bestekoa. 
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13. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu Probabilitate totalaren 

teorema eta Bayes-en teorema zertarako erabiltzen diren azaltzeko. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko 
ordua da. Horretarako, talde bakoitzak espedizioak eguraldi ona izateko zer 
probabilitate duen kalkulatzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta 
argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko 
duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. 
Argitalpenak egiteko aukera batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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                   Matematika 
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ALDAGAI JARRAITUKO PROBABILITATEA. NORMALA 
 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Aldagai jarraituko probabilitatea. Normala 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

 

Sekuentzia honetan, ausazko aldagai jarraitu baten probabilitatea zer den aurkeztu 

nahi dugu. Ikasleek ikasiko dute nola banatu ditzakegun ausazko aldagai jarraitu baten 

probabilitateak dentsitate-funtzio baten bidez, eta zein diren aldagai horren 

batezbestekoa, bariantza, mediana eta moda. Ikasiko dute, halaber, 

banaketa-funtzioa zer den eta nola aplikatu dezaketen probabilitateak kalkulatzeko 

hainbat egoeratan. Zehazki, ikasiko dute zein den eta nola erabili banaketa normala. 

Arazo-egoera: 

 

T. A. Testuingurua:  

U. Ausazko aldagai jarraitu baten dentsitate-funtzioa eta banaketa-funtzioa zer diren eta 

nola aplikatzen diren jakiteak zentzu osoa hartzen du Batxilergoan. Izan ere, aurrerago 

landuko dituzten estatistika arloko gaietan, sarri eta ariketa praktiko askotan erabiliko 

dira. Banaketa-funtzioak baliagarriak dira zientzia eta gizarte-zientzia arloko egoera 

askotan erabiltzeko, batez ere banaketa normala. 

  

B. Arazoa:  

Hainbat ariketa planteatzen dira banaketa-funtzioak erabiltzeko eta horrekin lotuta 

dauden ezagutzak ikasteko. Lehenengo zazpi ariketak banaketa normala lantzeko 

pentsatuta daude. Azken bi ariketak ebazteko, dentsitate-funtzioaren integral 

mugatua kalkulatzen jakin behar da.  

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea ohartzeko banaketa normala eta bestelako probabilitate 

banaketa-funtzioak erabiltzen jakiteak zer garrantzi duen askotariko egoerak ebazteko 

tresna gisa. Banaketa-funtzioak eta bereziki banaketa normala zer diren jakitea oso 

baliagarria da estatistikan eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. Ikasleek ikusiko 

dute baliabide horiek oinarrizkoak izan daitezkeela Fisikako, Naturaren Zientzietako 

eta Gizarte Zientzietako ariketak ebazteko. 
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Ataza: 

 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko dituzte 

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  
 

Helburu didaktikoak: 

 Aldagai jarraituko probabilitate-banaketak ezagutzea 

 Banaketa normala ezagutzea, haren parametroak interpretatzea eta 
probabilitateak kalkulatzeko erabiltzea 

 Banaketa normala banaketa binomial batzuen probabilitateak kalkulatzeko erabil 
daitekeela jakitea eta horretarako erabiltzea 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 
 

Edukiak: 

 Aldagai jarraituko probabilitate-banaketak 

 Dentsitate-funtziotik abiatuta probabilitateak kalkulatzea 

 𝜇 eta 𝜎  parametroak interpretatzea eta kalkulatzea, dentsitate-funtziotik 
abiatuta 

 Banaketa normala.  N( 𝜇, 𝜎 ) banaketa normalak. Probabilitateak kalkulatzea. 

 Banaketa binomiala normalera hurbiltzea 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera izatea 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Oinarrizko ariketak I 

2. jarduera. Oinarrizko ariketak II 

3. jarduera. Oinarrizko ariketak III 

4. jarduera. Oinarrizko ariketak IV 

B. Garapen-fasea: 

5. jarduera. Oinarrizko ariketak V 

6. jarduera. Oinarrizko ariketak VI 

32. C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

7. jarduera. Banaketa binomialaren eta banaketa normalaren arteko erlazioa 
8. jarduera. Ausazko aldagaia baten batezbestekoa eta bariantza 

9. jarduera. Gazteek ematen dioten denbora telebistari egunean 
D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

10. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat banaketa normala edo 
beste banaketa baten bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu 
arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2., 3. eta 7.  jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5., 6.,7., 8., 9. eta 10. jarduerak: banaketa-funtzioak eta bereziki 
banaketa normala nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



151 
 

1. jarduera. Oinarrizko ariketa I 

Ikastetxe batean, 400 ikasleen batezbesteko pisua 75 kg-koa da, eta desbideratze 

tipikoa 7 kg-koa. Suposatzen dugu pisua ausazko aldagaiak banaketa normala duela. 

Kalkulatu zenbat ikaslek izango duten 64 kg baino gehiago eta 80 kg baino gutxiago. 

Zenbat ikaslek dute 90 kg baino pisu gehiago? 

 

2. jarduera. Oinarrizko ariketa II 

Lata bateko likido kantitateak banaketa normala du, batezbestekoa 379 ml da eta -

desbideratze tipikoa d  ml da. 

a) Kalkulatu zer probabilitate dagoen lata batek 375 ml baino gutxiago izateko, 

d= 2,7 ml bada. 

b) d=3,6 ml denean, laten % 90ek x ml baino likidoa gehiago dute. Kalkulatu x-ren 

balioa, emaitza biribilduta zifra hamartar batekin. 

c) Kalkulatu d-ren balioa, 370 ml baino likido gutxiago duten laten proportzioa 0,01 

izateko. 

 

3. jarduera. Oinarrizko ariketa III 

X  ausazko aldagai normala bada, eta honako baldintza hauek betetzen baditu: 

𝑃(𝑋 ≤ 10) = 0,670
𝑃(𝑋 ≤ 12) = 0,937

 

Zein dira 𝐸(𝑋) eta  𝑉𝐴𝑅(𝑋) = 𝜎𝑋
2? 

4. jarduera. Oinarrizko ariketa IV 

Bizkaiko errepide batean, puntu batetik pasatzen diren autoen abiadurak banaketa 

normala du, 𝜇 batezbestekoa izanda eta  desbideratze tipikoa 𝜎. Autoen % 15 90 km/h 

baino arinago doa, eta % 12 40 km/h baino astiroago doa. Kalkulatu 𝜇 eta 𝜎. 
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5. jarduera. Oinarrizko ariketa V 

5.1. Ikastetxe batean, 14 urteko ikasle guztien altuerak neurtu ditugu. Nesken altuerak 

banaketa normala du, batezbestekoa 155 cm da eta desbideratze tipikoa 10 cm. 

Mutilen altuerak, berriz, 160 cm-ko batezbestekoa du eta 12 cm-ko desbideratze 

tipikoa. 

a) Kalkulatu zer probabilitate dagoen zorian aukeratutako neska bat 170 cm baino 

altuago izateko. 

b) Nesken % 10 x  cm baino baxuagoak dira. Kalkulatu x. 

c) Mutilen % 90ek q cm-tik r cm-ra bitarteko altuera dute, non q < r zenbakiak 160-

ekiko simetrikoak dira. Kalkulatu q eta r. 

d) Hamalau urteko ikasleen taldean % 60 neskak dira eta % 40 mutilak. Zorian aukeratu 

dugu hamalau urteko ikasle bat. 

d.1. Kalkulatu zer probabilitate dagoen ikasle horrek 170 cm baino altuera 

handiagoa izateko. 

d.2. Ikaslea 170 cm baino altuagoa dela jakinda, zein da neska izateko 

probabilitatea? 

 

6. jarduera. Oinarrizko ariketa VI 

Gosaltzeko zerealen kaxa baten pisuak banaketa normala du, batezbesteko pisua 750 

g-koa da  eta desbideratze tipikoa 25 gramokoa. 

 

a) Kalkulatu zer probabilitate dagoen zereal kaxa bat zorian aukeratuta, honako pisu 

hau izateko: 

 i) 740 gramo baino gutxiago; 

 ii) 780 gramo baino gehiago; 

iii) 740 eta 780 gramo bitartean egotea. 

b) Bi kaxa aukeratzen baditugu zorian, kalkulatu zer probabilitate dagoen biak 740 

gramo baino pisu gutxiago izateko. 

c) Kaxa guztien % 70ek x gramo baino pisu handiagoa badu, zer balio du x-k? 
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7. jarduera. Banaketa binomialaren eta banaketa normalaren arteko erlazioa 

Batxilergoko ikasleen % 70ek telefono mugikorra dute. 

a) Ikastetxe batean batxilergoko 1.400 ikasle badaude, zenbatek izango ote du telefono 

mugikorra? 

b) Zer probabilitate dago batxilergoko 150 ikasleko lagin batean mugikorra duten 

100 ikasle baino gehiago egoteko? 

c) Zer probabilitate dago batxilergoko 200 ikasleko lagin batean, gehienez ere, 

mugikorra duten 140 ikasle egoteko? 

 

8. jarduera. Ausazko aldagai baten batezbestekoa eta bariantza 

X ausazko aldagaia jarraitua da eta beraren dentsitate-funtzioa, hau da: 

𝑓(𝑥) = {
 𝑘𝑥,                    0 ≤ 𝑥 ≤ 3
3𝑥,                   3 ≤ 𝑥 ≤ 5

0, beste kasuetan
 

Kalkulatu: 

a) k-ren balioa; 

b) X-ren batezbestekoa, E(X), kontuan izanda 

𝜇 = 𝐸(𝑋) = ∫ 𝑥𝑓(𝑥)𝑑𝑥
5

0
. 

b) X-ren bariantza, VAR(X), kontuan izanda 

𝑉𝐴𝑅(𝑋) = ∫ 𝑥2𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − 𝜇25

0
. 

c) X-ren mediana (m). Horretarako, ebatzi egin behar da honako ekuazio hau: 

𝐹(𝑚) = 0,5 ; non  𝐹(𝑚) = ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑚

0
. 

9. jarduera. Gazteek ematen dioten denbora telebistari egunean 

Gazte batek X  ordu ematen du telefonoan egunean. X -ren dentsitate-funtzioa, hau 

da: 

𝑓(𝑥) = {
1

136
(25𝑥 − 𝑥3),   0 ≤ 𝑥 ≤ 4  denean  

 0,                          beste kasuetan
 

a) Idatzi zein den E(X)  kalkulatzeko integralaren adierazpena. 

b) Kalkulatu zein den E(X).  

c) Azaldu zer esan nahi duen aurreko emaitzak. 
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X  aldagaiaren mediana m0 bada.  

a) Frogatu m0izan behar dela ekuazio honen soluzioa: 

𝑚4 − 50𝑚2 + 272 = 0 

b) Kalkulatu m0, eta azaldu zein den emaitzaren esanahia. 

c) Kalkulatu X  aldagaiaren moda, eta azaldu zein den modaren esanahia. 

 

10. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu ikasitako probabilitate-

banaketak zertarako erabil daitezkeen azaltzeko. 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak Gazteek 
telebistari egunean ematen dioten denboraren batezbestekoa, mediana eta moda 
kalkulatzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko du zergatik 
kalkulatu duten era horretan. Gero, guztien artean, lan-saio bat baliatuko dute 
argitaratu beharreko behin betiko dokumentua egiteko. Argitalpenak egiteko aukera 
batzuk: 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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INFERENTZIA ESTATISTIKOA 

 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Inferentzia estatistikoa 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 6 

Proposamenaren justifikazioa: 

Sekuentzia honetan, estatistika inferentzialarekin harremanetan jarri nahi ditugu 

ikasleak eta hura aplikatzen trebatu nahi ditugu. Ikasleek hainbat baliabide landuko 

dituzte estatistikako ariketak ebazteko: parametro estatistikoak kalkulatzen, 

konfiantza tarteak kalkulatzen, hipotesi testak egiten eta interpretatzen, besteak 

beste. Ikasleentzat estatistikak eta inferentzia estatistikoak berebiziko garrantzia dute, 

esanahi eta garrantzi handiko erlazio matematikoen atea irekitzen baitie, eta horiei 

esker egoera ugari ebatz dezaketelako. 

Arazo-egoera: 

 

A. Testuingurua:  

Estatistikak eta inferentzia estatistikoak zer baliabide eskaintzen dituzten jakiteak 

zentzu osoa hartzen du Batxilergoan; izan ere, erabiliko da teknologia eta zientzia 

arloko egoera asko eta asko ebazteko. Proposamen honi esker, bizitzan aurkitu 

dezakegun egoera batetik ariketa matematiko batera pasatuko gara, eta, prozedura 

matematiko baten bidez, interpretatu, ebatzi eta azaldu egin ahal izango dugu. 

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da, eta, horri irtenbidea emateko, estatistika inferentziala 

ezaugarri nagusiak zein diren jakin beharra egongo da. Bizitzako hainbat egoeratan 

horrelako baliabideak kalitatezko ezaugarriak aztertzeko erabiliko dira. 

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea ohartzeko estatistikak eta probabilitate kalkuluak zer garrantzi duten 

egoera asko ebazteko. Probabilitateen kalkulua eta estatistikarekin lotuta dagoen 

ezagutza oso baliagarria izango da hurrengo ikasturteetako Matematikan eta zientzia 

egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek 

oinarrizkoak izan daitezkeela bizitzaren arloko egoera asko ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak eman beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko dituzte.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak 

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik 
 

Helburu didaktikoak: 

 Probabilitate banaketak ezagutzea, eta nola aplikatzen diren konfiantza-
tarteak eta hipotesi-testak egiteko jakitea 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 
 

Edukiak: 

 Banaketa normala zer den jakitea, beraren parametroak interpretatzea eta 
probabilitateak kalkulatzeko erabiltzea 

 Batezbesteko baten konfiantza-tartea kalkulatzea 

 Hipotesiak egiaztatzea hipotesi-test baten bidez 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Batezbestekoaren lagin-banaketa 

2. jarduera. Proportzioaren konfiantza-tartea 

B. Garapen-fasea: 

3. jarduera. Batezbestekoaren estimazioa 

4. jarduera. Hipotesi-testa 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

5. jarduera. Hipotesi-testa 

6. jarduera. Proportzio baten kontrastea 

7. jarduera. Saskibaloiko jokalarien altuera 

8. jarduera. Telebista-hargailua. Batezbestekoaren hipotesi-testa 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

9. jarduera. Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat estatistikaren eta 
probabilitatearen teoriaren bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen 
modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1. eta 2. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4, 5.,6., 7. eta 8. jarduerak: estatistika inferentziala eta 
probabilitateen kalkulua noiz eta nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko 
autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Batezbestekoaren lagin-banaketa 

Baso batean, zuhaitzen zirkunferentziak, oinarrian, banaketa normala du 

batezbestekoa 70 cm eta 8 desbideratze tipikoa cm-ko izanda. 

a) 30 zuhaitzek osatutako lagin batean neurtzen baditugu zirkunferentziak. Kalkulatu 

zer probabilitate dagoen laginaren batezbestekoa 72 cm baino handiagoa izateko. 

b) Beste lagin bat aukeratzen badugu, eta lagin horretan zirkunferentziaren batez 

bestekoa 68 cm eta 72 cm tartean egoteko probabilitatea 0,95 bada, zein ote da lagin 

horren tamaina? 

 
2. jarduera. Proportzioaren konfiantza-tartea 
Unibertsitate bateko 60 ikasleko lagin batean, heren batek badaki ingelesa. 

a) Aurkitu, % 90eko konfiantza-mailarekin, ingelesez dakiten ikasleen 

proportzioa estimatzeko tarte bat. 

b) Aurreko emaitza hori kontuan hartuta, berriro egingo da saiakuntza, 

0,01eko errore-kota lortzeko konfiantza-maila berarekin. Zenbat indibiduo 

izango ditu laginak? 

 

3. jarduera. Batez bestekoaren estimazioa 

Radar batek kontrolatzen du errepide batean autoek zer abiadura duten, v (km/h-tan). 

Kotxe horien abiadurak banaketa normala duela suposatzen dugu. 1 000 kotxeri 

hartutako emaitzak taula honetan ageri dira: 

Abiadura Kotxe kantitatea 

40≤v<50 9 

50≤v<60 35 

60≤v<70 93 

70≤v<80 139 

80≤v<90 261 

90≤v<100 295 

100≤v<110 131 

110≤v<120 26 

120≤v<130 11 

 

a) Kalkulatu, errepidean dauden kotxeetarako, parametro hauek: 

 i) Abiaduraren batezbestekoaren estimazio puntuala. 

 ii) Abiaduraren bariantzaren estimazio alboragabea. 

b) Abiaduraren batezbestekoaren konfiantza-tartea, konfiantza-mailar % 95ekoa 

izateko. 
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c) Abiaduraren batez bestekoaren konfiantza-tartea, konfiantza-mailar % 90ekoa 

izateko. 

d) Azaldu zergatik dagoen aurreko ataletan kalkulatutako tarteetako bat bestearen 

barne. 

 

4. jarduera. Hipotesi testa 

Herri txiki bateko biztanleen aurrezkiek banaketa normala dute, batezbestekoa 3.000 

eurokoa izanda eta desbideratze tipikoa 500 eurokoa. 

a) Zein da 3.200 euro baino gehiago aurreztuta duten biztanleen ehunekoa? 

b) Bi biztanle aukeratu ditugu zorian. Kalkulatu zer probabilitate dagoen bi biztanleen 

aurrezkiak 2.300 euro eta 3.300 euro tartean egoteko. 

c) Aurreztuta d euro baino gutxiago dituzten biztanleen ehunekoa % 74,22 bada, 

kalkulatu d balioa. 

Lekuko egunkariak baieztatzen du batez besteko aurrezkia 3.000 euro baino txikiagoa 

dela. Baieztapen hori kontrastatzeko, aukeratu dute 100 biztanleko lagina eta hor 

kalkulatutako batezbestekoa 2.950 eurokoa da. 

a) Idatzi hipotesi nulua eta alternatiboa kontrastea egiteko. 

b) Frogatu egunkariak esandakoa hartzerik ez dagoela, esangura-maila % 5eko izateko. 

c) Kalkulatu, 100 biztanleko lagin horrekin aurrezkiaren batezbestekoaren 

konfiantza-tartea, konfiantza-maila % 99koa izateko. 

 

5. Jarduera. Hipotesi-testa 

Kalkulagailu batek sortzen du 0-tik 9-ra doan ausazko digitu segida bat. Segida horren 

lehenengo 100.000 digituetatik aukeratu dugu zorian 200 digituko lagina. Honako taula  

honetan ageri da digitu bakoitzaren maiztasuna.  

digitua 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

maiztasuna 17 21 15 19 25 27 19 23 18 16 

 

Digitu guztiak ateratzeko probabilitate berbera dutela baieztatzen da. 

a) Baieztapen hori kontrastatu nahi dugu, esangura-maila % 5-ekoa izanda. 

b) Zer esan nahi du esangura-maila %5-ekoa dela? 
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6. jarduera. Proportzio baten kontrastea 

Orain hamar urte, egunkari jakin bat irakurtzen zuten pertsonen proportzioa 

% 35ekoa zen. Proportzio horrek bere horretan jarraitzen duen egiaztatzeko, 

225 pertsonako lagina hartu dugu, eta horietako 65ek egunkari hori berori irakurtzen 

segitzen dutela jakin dugu. 

a) Esangura-maila α = 0,05 bada, onar dezakegu egunkari hori irakurtzen duten 

pertsonen proportzioa % 35 edo handiagoa dela? 

b) Eta esangura-maila % 1ekoa bada? 

 

7. Jarduera. Saskibaloiko jokalarien altuera 

Saskibaloiko euskal selekzioko gazte kategoriako jokalariak Getxon dagoen goi-mailako 

kirol zentro batean batu dira.  

 

Haien arteko batez besteko altuera 187,5 cm-koa da eta desbideratze tipikoa 9,5 cm-

koa. Jokalarien zer ehuneko da 197 cm baino altuago talde horretan? 

Goi-mailako kirol zentro horretan dauden ateak honako ezaugarri honekin diseinatuta 

daude: ateen altuera jokalarien % 99-ri geratu behar zaio gutxienez 17 cm soberan 

burutik gora. Kalkulatu zer altuera duten ate horiek. Biribildu emaitza cm-tara. 

Kimu kategoriako 20 jokalarik osatutako talde bat etorri zaio bisitan Euskal Selekzioari. 

Etorritako talde horretako jokalarien altueren batura, hau da: 

∑ 𝑥𝑖 = 346020
𝑖=1  cm; 

eta desbideratze tipikoa 6,5 cm-koa da. 

 i) Kalkulatu, lagin horretatik abiatuta, Euskadiko kimu kategoriako jokalarien 

altueraren batez-bestekoaren konfiantza-tartea, konfiantza-maila % 95ekoa izateko. 

Tartearen mugak biribildu 0,1 cm-tara. 

 ii) Kalkulatu zer probabilitate dagoen tarte horretan ez egoteko altueren 

benetako batezbestekoa. 
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8. jarduera. Telebista-hargailua. Batez bestekoaren hipotesi testa 

Enpresa batek telebista-hargailuak ekoizten ditu. Enpresak baieztatu du berek 

egindako hargailuen balio-bizitzak banaketa normala duela, eta batezbestekoa 80 

hilabetekoa da eta desbideratze tipikoa 8 hilabetekoa.  

a) Hargailuen zer proportziok iraungo du 72 hilabete baino gutxiago?  

 

b) Kalkulatu hargailuen zer proportziok iraungo duen 72 hilabete baino gehiago eta 90 

hilabete baino gutxiago. Marraztu kalkulatutako proportzioaren eremua kasu honi 

dagokion banaketa normalaren grafikoan.  

c) Hargailuek x hilabeteko bermea dute: hau da, hargailua x hilabete pasatu baino 

lehen apurtzen bada, enpresak dohainik beste berri batekin ordezkatzen dio bezeroari. 

Kalkulatu x-ren balioa hargailuen % 4a ordezkatzen bada. 

d) Aldizkari espezializatu batek baieztatu du hargailuek 80 hilabete baino gutxiago 

irauten dutela. Aldizkariak egindako ikerketan, 100 hargailuko lagina erabili da eta 

laginak emandako balio-bizitzaren batezbestekoa 78,5 hilabetekoa izan da.  

 i) Idatzi zein diren hipotesi nulua eta alternatiboa. 

 ii) Frogatu aldizkariaren tesia egia dela esangura-maila % 5-ekoa izanda. 

 

 

 

9. Jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu konfiantza tarteak zertarako 

erabiltzen diren azaltzeko. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 
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Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  

 

 

 

Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak ateen  
altuerak kalkulatzeko lana non argitaratuko duen aukeratuko du, eta argudiatuko du 
zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko duzue argitaratu 
beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. Argitalpenak egiteko 
aukera batzuk:  
 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Probabilitateak eta estatistika 

Maila: 2. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

Sekuentzia honetan, estatistikarekin harremanetan jarri nahi ditugu ikasleak eta hura 

aplikatzen trebatu nahi ditugu. Ikasleek hainbat baliabide landuko dituzte 

estatistikako ariketak ebazteko: parametro estatistikoak kalkulatzen, erregresio- eta 

korrelazio-koefizienteak kalkulatzen eta aztertzen, konfiantza tarteak kalkulatzen, 

hipotesi testak egiten eta interpretatzen, besteak beste. Ikasleentzat estatistikak eta 

estatistika inferentzialak berebiziko garrantzia dute, esanahi eta garrantzi handiko 

erlazio matematikoen atea irekitzen baitie, eta horiei esker egoera ugari ebatz 

dezaketelako. 

Arazo-egoera: 

 

A. Testuingurua:  

Estatistikak eta inferentzia estatistikoak zer baliabide eskaintzen dituzten jakiteak 

zentzu osoa hartzen du Batxilergoan; izan ere, erabiliko da teknologia eta zientzia 

arloko egoera asko eta asko ebazteko. Proposamen honi esker, bizitzan aurkitu 

dezakegun egoera batetik ariketa matematiko batera pasatuko gara, eta, prozedura 

matematiko baten bidez, interpretatu, ebatzi eta azaldu egin ahal izango dugu. 

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da, eta, horri irtenbidea emateko, inferentzia estatistikaren 

ezaugarri nagusiak zein diren jakin beharra egongo da. Bizitzako hainbat egoeratan, 

horrelako baliabideak erabiliko dira kalitatezko ezaugarriak aztertzeko. 

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea jakiteko estatistikak eta probabilitate kalkuluak zer garrantzi duten 

egoera asko ebazteko. Probabilitateen kalkulua eta estatistikarekin lotuta dagoen 

ezagutza oso baliagarria izango da hurrengo ikasturteetako matematikan eta zientzia 

egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek ikusiko dute baliabide horiek 

oinarrizkoak izan daitezkeela bizitzaren arloko egoera asko ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak bete beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko dituzte.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak.  

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: jarduera guztiak. 
 

Helburu didaktikoak: 

 Parametro estatistikoak erabiltzea arlo praktikoetan. 

 Erregresio-zuzena eta korrelazioa kalkulatzen jakitea. 

 Probabilitate banaketak ezagutzea, eta nola aplikatzen diren jakitea 
konfiantza-tarteak eta hipotesi-testak egiteko. 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan. 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko 
baliagarria dela ohartzea 
 

Edukiak: 

 Batez bestekoa eta desbideratze tipikoa ezagutzea, maiztasun-taula batetik 
abiatuta kalkulatzea eta horien esanahia interpretatzea. 

 Posizio-neurriak zer diren jakitea eta erabiltzea.  

 Banaketa bidimentsional baten korrelazio-koefizientea kalkulatzea eta 
erregresio-zuzena lortzea. 

 Banaketa normala zer den jakitea, beraren parametroak interpretatzea eta 
probabilitateak kalkulatzeko erabiltzea.  

 Batezbesteko baten konfiantza-tartea kalkulatzea. 

 Hipotesien egiaztapena egitea hipotesi test baten bidez. 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera. 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Erregresioa eta orrelazioa 

2. jarduera. Parametro estatistikoak  

B. Garapen-fasea: 

2. jarduera. Parametro estatistikoak 

3. jarduera. Probabilitate-banaketak  

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

4. jarduera. Inferentzia 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

5. jarduera. Zer ikasi dugu? 

 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat estatistikaren eta 
probabilitatearen teoriaren bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen 
modu arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko 
eta ondo adierazteko edo aurkezteko 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2.  eta 3. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3. eta 4. jarduerak: estatistika eta probabilitateen kalkulua noiz eta nola 
aplikatu behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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Hormigoia ekoiztean, kalitate-ziurtagiriak lortzeko zilindro-erako laginak ateratzen dira 

erresistentzia neurtzeko. Horretarako, laginak prentsa batean apurtzen dira: 

lehenengoa, atera eta 7 egunera (astebete), eta bigarrena, atera eta 28 egunera (lau 

aste).  

 

Hona hemen lantegi batetik hartutako lagina, 40 emaitzarekin : 

1. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

Datuek bi dimentsioko aldagai estatistikoa sortzen dute, bi zutabetan idatzita.  
 
 

R7 R28  R7 R28  R7 R28  R7 R28 
24,5 33  22,4 29,45  19,35 28,1  28,9 39,7 
35,5 43,85  23,9 26,9  25,05 35,9  32,9 39,9 
27,2 38,3  26,35 37,5  25,7 37,55  36,65 38,3 
30,5 40,75  26,1 36,95  20,45 32  29,15 40,3 
29,8 35,65  20,95 29,15  27,55 37  31,05 38,45 
21,0 29,5  25,75 32,45  24,8 31,55  28,05 37,1 
23,0 30,9  30,7 34,8  23,85 31,65  23,55 33,05 
22,8 31,6  27,95 33,7  29,85 38  23,55 33,05 
20,1 27,3  24,05 32,45  30,35 39,6  22,7 31,4 
19,4 26,6  26 32,75  28 34,75  20,1 26,25 

 

Datuak MPa-etan ageri dira (MPa = megapascal, non 1 MPa = 10,2 Kg/cm2 ) 
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Irudia hauetan ageri 
dira: ezkerrean, 
banaketa 
bidimentsionalaren 
adierazpen grafikoa, 
puntu-hodei baten 
bitartez, eta eskuinean, 
puntu-hodeiari doitzen 
zaion X-ren gaineko Y-
ren erregresio-zuzena. 

 

Kalkulatu zein diren erregresio-zuzen horren ekuazioa eta banaketa bidimentsional 

horren kobariantza eta korrelazio-koefizientea. Interpretatu korrelazio-koefizienteak 

zer adierazten duen eta azaldu zertarako erabili dezakegun erregresio-zuzena. 

2. jarduera. Estatistiko deskriptiboak 

Banatzen baditugu datuak bi aldagaietan: R7 eta R28, aldagai bakoitzaren analisi 

estatistikoa egingo dugu. 

R7 
24,5 22,4 19,35 28,9 

35,5 23,9 25,05 32,9 

27,2 26,35 25,7 36,65 

30,5 26,1 20,45 29,15 

29,8 20,95 27,55 31,05 

21,0 25,75 24,8 28,05 

23,0 30,7 23,85 23,55 

22,8 27,95 29,85 23,55 

20,1 24,05 30,35 22,7 

19,4 26 28 20,1 
 

 

R28 
33 29,45 28,1 39,7 

43,85 26,9 35,9 39,9 

38,3 37,5 37,55 38,3 

40,75 36,95 32 40,3 

35,65 29,15 37 38,45 

29,5 32,45 31,55 37,1 

30,9 34,8 31,65 33,05 

31,6 33,7 38 33,05 

27,3 32,45 39,6 31,4 

26,6 32,75 34,75 26,25 
 

Datuak MPa-etan ageri dira (MPa =  megapascal, non 1 Mpa = 10,2Kg/cm2 ) 

Hona hemen R7  aldagaiaren taula, 7 tartetan zatikatuta: 

 

Tartea 
 R7  aldagaia 

Klase-marka maiztasuna maiztasun erlatiboa 
(m. e.) 

m. e. 
metatua 

< 20.792 19.350 5 % 12.50 % 12.50 

20.792 - 23.675 22.233 8 % 20.00 % 32.50 

23.675 - 26.558 25.117 11 % 27.50 % 60.00 

26.558 - 29.442 28.000 7 % 17.50 % 77.50 

29.442 - 32.325 30.883 6 % 15.00 % 92.50 

32.325 - 35.208 33.767 1 % 2.50 % 95.00 

>= 35.208 36.650 2 % 5.00 % 100.00 
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a) Baieztatu R7-ren batezbestekoa = 25.9812 MPa  dela, eta desbideratze 

tipikoa = 4.27486 MPa. 

 

Irudian maiztasun metatuaren banaketari dagokion funtzioa ageri da. 

 

 

 

a) Kokatu non dauden R7-ren mediana, eta Q1 eta Q3 lehenengo eta hirugarren 

kuartilak. 

b) Zein da lehen eta hirugarren kuartilen arteko ibiltartea. 

c) Irudikatu kaxa-diagrama. 
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Hona hemen R28 aldagaiaren taula, 7 tartetan zatikatuta: 

  Tartea 
R28 aldagaia 

Klase-marka maiztasuna maiztasun 
erlatiboa (m. e.) 

m. e. 
metatua 

< 27.717 26.250 4 % 10.00 % 10.00 

27.717 - 30.650 29.183 4 % 10.00 % 20.00 

30.650 - 33.583 32.117 12 % 30.00 % 50.00 

33.583 - 36.517 35.050 5 % 12.50 % 62.50 

36.517 - 39.450 37.983 9 % 22.50 % 85.00 

39.450 - 42.383 40.917 5 % 12.50 % 97.50 

>= 42.383 43.850 1 % 2.50 % 100.00 

 

a) Baieztatu R28-ren batezbestekoa = 34.1787MPa  dela, eta desbideratze 

tipikoa = 4.43894 MPa dela. 

Irudian maiztasun metatuaren banaketari dagokion funtzioa ageri da. 

 

a) Kokatu non dauden R28-ren mediana, eta Q1 eta Q3 lehenengo eta hirugarren 

kuartilak. 

b) Zein da Lehen eta hirugarren kuartilen arteko ibiltartea. 

c) Irudikatu kaxa-diagrama bat. 
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3. jarduera. Probabilitate banaketak 

Irudian ageri dira R7  aldagaiarekin erlazionatuta dauden dentsitate-funtzioak. Ezkerrean 

ageri da erreala, hau da, laginetik ateratakoa. Eskuinean, teorikoa, hau da: banaketa 

normal hurbildua, laginaren batezbestekoa eta desbideratze tipikoa erabilita kalkulatua. 

Erdian ageri dira laginaren oinarrizko parametro estatistikoak. 

 

 
Oinarrizko 
parametroak: 
Batezbestekoa                    
25.981 MPa 
Minimoa                               
19.350 MPa 
Maximoa                              
36.650 MPa 
Desbideratze 
tipikoa 4.2749 MPa. 

 

 

Irudian ageri dira: R28  aldagaiarekin erlazionatuta dauden dentsitate-funtzioak. 

Ezkerrean ageri da erreala, hau da laginetik ateratakoa. Eskuinean, teorikoa, hau da: 

banaketa normal hurbildua, laginaren batezbestekoa eta desbideratze tipikoa erabilita 

kalkulatua. Erdian ageri dira laginaren oinarrizko parametro estatistikoak. 

 

Oinarrizko 
parametroak: 
Batez bestekoa                     
34.179 MPa 
Minimoa                                
26.250 MPa 
Maximoa                               
43.850 MPa 
Desbideratze tipikoa          
4.4389 MPa 

 
 

Banaketa teorikoa erabiliko dugu R7 eta R28  aldagaietarako, hau da: 

R7 :  N(25,981; 4,2749); banaketa normala: 25,981 MPa batezbestekoa eta 4,2749 

MPa desbideratze tipikoa. 

R28 : N(34,179; 4,4389); banaketa normala: 34.179 MPa batezbestekoa eta 4.4389 

MPa desbideratze tipikoa. 
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a) Kalkulatu zer probabilitate dagoen R7  aldagaia 15 baino txikiagoa izateko. 

b) Kalkulatu zer probabilitate dagoen R28  aldagaia 20 baino txikiagoa izateko. 

c) Kalkulatu zer probabilitate dagoen R7  aldagaia 15 baino txikiagoa eta R28  aldagaia 

20 baino txikiagoa izateko. 

 

4. jarduera. Inferentzia 

d) Bilatu R7  eta R28  aldagaien batezbestekoaren konfiantza-tarteak, % 95eko 

konfiantza-mailarekin, eta % 99ko konfiantza-mailarekin. 

e) Bilatu 𝑅28̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑅7̅̅̅̅   aldagaiaren konfiantza-tartea, % 95eko konfiantza mailarekin, eta 

% 99ko konfiantza mailarekin. 

Hormigoiaren eboluzioa ona dela baieztatzeko, erreparatuko diogu R7-ren eta R28-ren  

batezbestekoen arteko kenketari. Hau da:  𝑅28̅̅ ̅̅ ̅ − 𝑅7̅̅̅̅ .  Diferentzia hori 10 MPa baino 

handiagoa bada, onartu egingo dugu hormigoia, eta kalitatearen ziurtagiria emango 

diogu hormigoiari. Hipotesi-kontraste baten bidez, aztertu zer egin lagin honekin: 

ziurtagiria eman edo ez. 
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5. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu hipotesi-kontrastea zertarako 

erabiltzen diren azaltzeko. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak 
kalitatearen ziurtagiria emateko egindako lana non argitaratuko duen aukeratuko du, 
eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko 
duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. 
Argitalpenak egiteko aukera batzuk:  
 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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ESTATISTIKA ETA ESTATISTIKA BIDIMENTSIONALA 
 

MATEMATIKA 2. maila. Batxilergoa 
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Arloa: Matematika 

Gaia: Estatistika eta estatistika bidimentsionala. 

Maila: 1. maila. Batxilergoa 

Saio kopurua: 8 

Proposamenaren justifikazioa: 

Sekuentzia honetan, estatistikarekin harremanetan jarri nahi ditugu ikasleak eta hura 

aplikatzen trebatu nahi ditugu. Ikasleek hainbat baliabide landuko dituzte 

estatistikazko ariketak ebazteko: parametro estatistikoak eta posizio-neurriak 

kalkulatzen eta interpretatzen, erregresio- eta korrelazio-koefizienteak kalkulatzen eta 

aztertzen, besteak beste. Ikasleentzat, estatistikak berebiziko garrantzia du, esanahi 

eta garrantzi handiko erlazio matematikoen atea irekitzen baitie, eta horiei esker 

egoera ugari ebatz dezaketelako. 

Arazo-egoera: 

 

A. Testuingurua:  

Estatistikak eta estatistika bidimentsionalak zer baliabide eskaintzen dituzten jakiteak 

zentzu osoa hartzen du Batxilergoan; izan ere, erabiliko da teknologia eta zientzia 

arloko egoera asko eta asko ebazteko. Proposamen honi esker, bizitzako egoera 

arrunt bat ariketa matematiko bihurtuko dugu, eta, prozedura matematiko baten 

bidez, interpretatu, ebatzi eta azaldu egin ahal izango dugu. 

 

B. Arazoa:  

Egoera bat planteatzen da, eta estatistikaren ezaugarri nagusiak zein diren jakin 

beharra egongo da egoera horri irtenbidea emateko. Bizitzako hainbat egoeratan 

horrelako baliabideak enpresa baten informazioa kudeatzeko erabiliko dira. 

 

C. Helburua:  

Gogoeta egitea ohartzeko estatistikak zer garrantzi duen egoera asko ebazteko. 

Estatistikarekin lotuta dagoen ezagutza oso baliagarria izango da hurrengo 

ikasturteetako matematikan eta zientzia egoera askotan erabiltzeko. Zehazki, ikasleek 

ikusiko dute baliabide horiek oinarrizkoak izan daitezkeela bizitzaren arloko egoera 

asko ebazteko. 
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Ataza: 

Lehenengo eta behin, jarduera bakoitzean eskatzen diren pausoak segitu beharko 

dituzte ikasleek. Horretarako, proposatzen den arazoa ebatziko dute, eta lortzen 

dituzten emaitzak dokumentu batean idatziko dituzte.  

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderak aurkeztea eta komunikatzea izango 

da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako ondorioak justifikaturik. 

Komunikazioa, ahal bada, Word dokumentu edo antzeko batez egingo dute, 

planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko konpetentziak: 

 

A. Oinarrizko zehar konpetentziak: 

 Hitzezko eta hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio digitalerako 

konpetentzia: jarduera guztiak 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: jarduera guztiak 

 Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna: jarduera guztiak.  

 

B. Oinarrizko konpetentzia espezifikoak: 

 Matematikarako konpetentzia: jarduera guztiak, azkena izan ezik  

 Zientziarako konpetentzia: jarduera guztiak 
 

Helburu didaktikoak: 

 Parametro estatistikoak erabiltzea arlo praktikoetan 

 Erregresio-zuzena eta korrelazioa kalkulatzen jakitea 

 Kontzeptu horiek interpretatzea eta erabiltzea egoera praktikoetan 

 Era honetako ezagutza zientzia eta gizarte-zientzia arloko arazoak ebazteko baliagarria 
dela ohartzea 

  

Edukiak: 

 Batezbestekoa eta desbideratze tipikoa zer diren jakitea, maiztasun-taula batetik 
abiatuta kalkulatzea eta horien esanahia interpretatzea 

 Posizio-neurriak ezagutzea eta erabiltzea 

 Banaketa bidimentsional baten korrelazio-koefizientea kalkulatzea eta 
erregresio-zuzena lortzea 

 Jarrera positiboa izatea egindako lana berrikusteko 

 Lan taldean egitearen aldeko jarrera 
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Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Parametro estatistikoak 

2. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

B. Garapen-fasea: 

2. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

3. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

C. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

4. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

5. jarduera. Taxien enpresa 

6. jarduera. Pakete garraiolaria 

D. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

7. jarduera.  Zer ikasi dugu? 

Ebaluazioa 

A. Adierazleak: 

 Hainbat egoeratan ohartzen da ariketa praktiko bat estatistikaren eta 
probabilitatearen teoriaren bidez adierazten dela, eta badaki hori azaltzen modu 
arrazoituan 

 Ordenagailua trebetasunez erabiltzen du lortzen dituen emaitzak gordetzeko eta ondo 
adierazteko edo aurkezteko. 

 Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu 
 

B. Baliabideak: 

Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

 1., 2.  eta 3. jarduerak: oinarrizko kontzeptuei buruzko aurretiko ezagutzak 
ebaluatzeko 

 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. jarduerak: estatistikaren kalkuluari buruzko ezagutzen eta 
nola aplikatu behar diren jakiteari buruzko autoebaluzioa 

 Autoebaluazio-tresna: ikasgelako egunkaria 
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1. jarduera. Estatistiko deskriptiboak 

Irakasle bat kotxez joaten da ikastetxera. Zorian aukeratutako 20 egunetan, irakasleak 

neurtu du zenbat denbora erabili duen ibilbidea egiteko, eta honako emaitza hauek 

jaso ditu: 

∑ 𝑥𝑖 = 62620
𝑖=1   eta   ∑ 𝑥𝑖

2 = 19780,820
𝑖=1 ,  

non 𝑥𝑖  den i egunean ibilbidea egiteko erabilitako denbora, minututan. Kalkulatu: 

a) Ikastetxera joateko ematen duen denboraren batez bestekoa. 

b) Ikastetxera joateko ematen duen denboraren bariantza eta desbideratze tipikoa. 

2. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

Honako taula honetan ageri dira enpresa baten y salmentak (milioi eurotan) ireki 

zenetik gaur egunera arte, x denboraren arabera (urtetan). 

 

Ireki zenetik  zenbat denbora pasatu den, x, 
(urtetan) 

2 4 6 8 10 

Salmentak, y, (milioi eurotan) 12 20 30 36 52 

 

a) Kalkulatu aldagai bidimentsional honi dagokion erregresio-zuzena. 

b) Zenbatekoa da  aldagai bidimentsional honen korrelazio-koefizientea? 

c) Zein da erregresio-zuzenarekin kalkulatuko dugun salmentaren estimazioa 7 

urterako? 

 

3. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa 

Lantegi batek ekoizten dituen kaxen (x) eta produkzio-kostu totalaren (y, eurotan) 

eguneko erregistroa eramaten du. Taula honetan, 9 eguneko emaitzak ageri dira. 

 

x 28 45 60 48 51 33 67 40 56 

y 460 580 770 600 640 490 830 570 730 

 

a) Idatzi karratu txikienen x-ren gaineko y-ren erregresio-zuzena. 

b) Zer adierazten du zuzen horren maldak? Eta, jatorrizko ordenatuak? 

c) Erabili kalkulatutako zuzenaren ekuazioa honako ariketa hauek ebazteko: 

i) Zenbat kostatzen ote da 55 kaxa ekoiztea? 

ii) Lantegiak 13,20 euroan saltzen du kaxa bakoitza. Zenbat kaxa ekoiztu behar 

ote du, gutxienez, egunean, mozkina izateko? 
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4. jarduera. Erregresioa eta korrelazioa  

Zientzialari batek ikertzen du nola aldatzen den hagaxka baten luzera tenperaturaren 

arabera. Hainbat tenperaturatan (x, °C-tan) neurtu du hagaxkaren luzera (y, mm-tan). 

Neurketa horietatik honako emaitza hauek lortu ditu: 

 

�̅� = 200 °𝐶,  �̅� = 1 000 mm, 𝑆𝑥 = 2,31 °C,  𝑆𝑦 = 11,7mm, 𝑆𝑥𝑦 = 26,1. 

a) Kalkulatu: 

 i) Korrelazio-koefizientea, r, eta interpretatu. 

 ii) x-ren gaineko y-ren erregresio-zuzena. 

 iii) Hagaxkaren luzera 170 °C-ko tenperaturan. 

 

b) Honako irudi hauetako zein ote da zientzialariak jasotako datuei dagokion 

puntu-hodeiaren adierazpen grafikoa. 
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5. jarduera. Taxien enpresa 

Enpresa batek 200 taxi ditu. Irudian ageri da 200 taxiak kobratutako diruaren (x, 

eurotan) maiztasun metatuen kurba, goiz batean. Ordenatu ardatzean, taxi kopurua 

ageri da eta abzisa ardatzean zenbat diru kobratu duten goiz horretan. 

 

 

a) Osatu honako taula hau eta irudikatu x aldagaiaren histograma : 

Taxiek kobratutako dirua, x, eurotan 0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 

Taxien maiztasun metatua 24 68 136 168 186 194 198 200 

Taxien maiztasun absolutua 24 44       
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b) Zenbat kobratu dute taxiek batez beste? Zenbatekoa da desbideratze tipikoa? 

c) Zenbat taxik kobratu dute 35 euro baino gutxiago? 

d) Zein dira Me mediana, Q1 lehenengo koartila eta Q3 hirugarren koartila? 

e) Zein da lehenengo eta hirugarren kuartilen arteko ibiltartea? 

f) Irudikatu kaxa-diagrama, eta jarri aurreko datuak: Me, Q1, Q3, eta batezbestekoa. 

Enpresak 55 zentimo kobratzen du egindako kilometro bakoitzeko. Ez dago beste 

kargurik. Erantzun galdera hauei, irudia erabilita:  

a) Taxien % 40k a km baino distantzia laburragoa egin dute. Zein da a-ren balioa? 

b) Zenbatekoa da 90 km baino gehiago egiten duten taxien ehunekoa? 
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6. jarduera. Pakete garraiolaria 

Garraiolari batek, egun batean, 80 pakete banatu ditu, pisu askotarikoak. Irudian ageri 

da zein den pisuaren banaketa. Pisuak 80 kg-tik 115 kg-rako tartean daudela ikusten 

da. 

 

 
 

Irudia ikusita eta hortik irakurrita: 

 

Osatu honako taula hau, eta irudikatu pisuaren histograma : 

Pisuak (kg-tan) 80-85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 110-115 

Paketeen maiztasun metatua        

Paketeen maiztasun absolutua        
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Erantzun galdera hauei, emaitzak kg-tara hurbilduta. 

 

a) Zenbatekoa da pisuen batezbestekoa? Eta desbideratze tipikoa? 

b) Zenbat paketek dute 105 kg baino gehiago? 

c) Zein dira Me mediana, Q1 lehenengo koartila eta Q3 hirugarren koartila? 

d) Zein da lehenengoa eta hirugarren kuartilen arteko ibiltartea? 

e) Irudikatu kaxa-diagrama, eta adierazi aurreko datuak: Me, Q1, Q3, eta batezbestekoa 

(Batezbestekoa gurutze txiki baten bidez markatzen da). 

f) P1, P2, P3, ···, P80 , pakete bakoitzaren pisuak badira, eta �̅� pisuen batezbestekoa 

bada, zein da batura honen emaitza? 

 

(𝑃1 − �̅�) + (𝑃2 − �̅�) + (𝑃3 − �̅�) + ⋯ + (𝑃79 − �̅�) + (𝑃80 − �̅�). 

 

 

Pakete batek, zorian aukeratuta, 85 kg baino gehiago eta 110 kg baino gutxiago 

pisatzen duela dakigu. Kalkulatu zer probabilitate dagoen 100 kg baino gehiago 

izateko. 
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7. jarduera. Zer ikasi dugu?  

Bakarka, zure koadernoan, testu labur bat idatziko duzu estatistiko deskriptiboak eta 

posizio-neurriak zertarako erabiltzen diren azaltzeko. 

 

Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienetan Gutxitan 

Arduraz parte hartu dut    

Proposatutako jarduerak ulertu ditut    

Taldeari ideiak eman dizkiot jarduerak 
ebazteko 

   

Nire ideiak eta ikuspegiak azaldu ditut    

Beste batzuek ere parte har dezaten saiatu 
naiz 

   

Ikaskideen lana entzun eta baloratu dut    

Lan guztiak atzerapenik gabe egin ditut    

Egunkarian alderdirik interesgarrienak jaso 
ditut 

   

 

 

Adieraz itzazu gai hau lantzean ikasitako hiru gauza, lehen ez zenekizkienak: 

1. 

2. 

3. 

 

Adieraz itzazu ikasten gehien lagundu dizuten jarduerak: 

1. 

2. 

3.  
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Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko duzue ikaskuntza-prozesuaren lagungarri. Bertan, 
hainbat alderdi jasoko dituzue; hari esker, aukera izango duzue, besteak beste, zuen 
lana berrikusteko eta aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko. Egunkari 
horretan, honako galdera hauei emandako erantzunak idatziko dituzue: 

 Zer ari naiz ikasten? 

 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 

 Zer baliabide ari naiz erabiltzen? 

 Norekin ari naiz ikasten? 

 Nork lagundu diezadake? 

 Zenbateraino hartzen dut parte egiten ari naizen atazan? 
 
Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Horretarako, talde bakoitzak enpresa 
baten informazioa kudeatzeko egindako lana non argitaratuko duen aukeratuko du, 
eta argudiatuko du zergatik kalkulatu duten era horretan. Gero, lan-saio bat baliatuko 
duzue argitaratu beharreko behin betiko dokumentua guztion artean egiteko. 
Argitalpenak egiteko aukera batzuk:  
 
 

 Glogster bat, ikastetxeko blogean jartzeko 

 Hormetan jartzeko kartel kolektiboak 

 Nork bere lanaren kartelak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


