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Arloa: MATEMATIKA 

Gaia: FUNTZIOAK ETA GRAFIKOAK 

Maila: DBHko 4. maila 

Saio kopurua: 12 

Proposamenaren justifikazioa:  

Sekuentzia honetan, funtzioen eta grafikoen hizkuntzarekin harremanetan 

jarri nahi ditugu ikasleak. Ikasleek beste hizkuntza batzuk ezagutzen 

dituzte jada: zenbakizkoak, geometrikoak, aljebraikoak. Funtzioen 

hizkuntzak berebiziko garrantzia du, esanahi eta garrantzi handiko erlazio 

matematikoen mundu baterako atea irekitzen baitie, eta egoera ugari ebatz 

dezakete horri esker. 

Arazo-egoera: 

A. Testuingurua: Funtzioen eta Grafikoen Hizkuntzaren ondoriozko 

edukiek zentzu osoa hartzen dute Bigarren Hezkuntzan; haien ikaskuntza 

aldagaien arteko erlazioetan eta taulen zein grafikoen bidezko 

irudikapenean oinarritzen da gehienbat. Sekuentzia honi esker, eredu 

matematikoen ikaskuntzan sakondu ahal izango dugu; eredu horiek oso 

baliagarriak dira askotariko fenomenoak deskribatu, interpretatu, 

aurreikusi eta azaltzeko.  Jarduera honetan, harreman funtzionalak 

identifikatu eta aztertuko ditugu, haiek irudikatzeko modu guztietan: 

hitzezkoa, grafikoa, zenbakizkoa (taula formakoa) eta aljebraikoa. 

 B. Arazoa: Egoera bat planteatzen da, eta, horri irtenbidea emateko, 

funtzioen hizkuntza eta haren ezaugarri nagusiak ezagutu beharra egongo 

da –aldagaiak identifikatzea eta adierazpide batetik beste batera 

(aljebraikora zehazki) igarotzea, besteak beste–, baita funtzio baten puntu 

berezi batzuk ikasi beharra ere. 

C. Helburua: Gogoeta egitea hizkuntza aljebraikoak askotariko egoerak 

ebazteko tresna gisa zer garrantzi duen, eta funtzio baten adierazpideak 

ezagutzea. Zehazki, informazioa barneratzeko eta irudikapen modu 

batzuetatik beste batzuetara igarotzeko gaitasuna garatzea da asmoa. 
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Ataza: 

Azken emaitza arazo-egoeran egindako galderen gaineko aurkezpena eta 

komunikazioa izango da, eta modu arrazoituan egingo dute hori, lortutako 

ondorioak justifikaturik. Komunikazioa, ahal bada, Power Point edo 

antzeko batez egingo dute, planteatutako egoeren alderdi garrantzitsuenak 

nabarmenduta. 

 

Landutako oinarrizko gaitasunak: 

A. Zeharkakoak edo orokorrak: 

 Hitzezko, hitzik gabeko komunikaziorako eta komunikazio 

digitalerako konpetentzia (jarduera guztiak). 

 Elkarrekin bizitzeko konpetentzia: jarduera gehienak. 

 Ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia: 1., 8., 12., 15., 

19. eta 21. jarduerak 

 Ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia: 12., 18., 

20. jarduerak. 

B. Berariazkoak: 

  Matematikarako konpetentzia (jarduera guztiak). 

 Zientziarako konpetentzia: 1., 8., 9., 11., 15., 20. jarduerak. 

Helburu didaktikoak: 

 Grafikoen hizkuntzarekin lotutako hainbat egoera arazotsu 

identifikatu eta ebaztea. 

 Izaera funtzionaleko arrazoinamendu- eta argudiatze-modu 

ezberdinak erabiltzea. 

 Interpretatu, irudikatu eta komunikatzea.  

 Testuinguru horri aplikatzeko moduko eredu geometrikoak 

aurkitzea. 

 Funtzioen hizkuntzari buruzko ezagutzak eta prozedurak 

aplikatzea. 

 Era honetako ezagutza eguneroko bizitzako arazoak ebazteko 

baliagarria dela ezagutzea. 
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 Grafikoen hizkuntzari buruzko alderdien gainean erabaki 

hausnartu eta oinarrituak hartzea. 

 Funtzioen eremuan espiritu kritikoa osatzen laguntzea. 

 Grafikoen hizkuntzari buruzko ezagutzen eta horiek ikastearen 

garrantzia baloratzea. 

Edukiak: 

 Mendekotasun funtzionalaren fenomenoak.  

 Grafikoak testuinguru errealetan interpretatzea.  

 Magnitudeen arteko mendekotasun funtzionala. Funtzio 

matematikoaren kontzeptua. 

 Funtzio batzuen ezaugarriak: linealak, koadratikoak, 

alderantzizko proportzionaltasuna, esponentzialak. 

 Funtzio baten adierazpena: hitzezko deskribapena, taula-

formakoa, grafikoa eta aljebraikoa. 

 IKTak erabiltzea funtzioen grafikoak eta aieruak egiteko.  

 Elkarlanerako prozedurak. 

 Jarrera positiboa egindako lanaren berrikuspenaren aurrean. 

 Taldeko lanaren aldeko jarrera. 

 

Jardueren sekuentzia: 

A. Lehen fasea: 

1. jarduera. Hegazkin arineko hegaldia. 

2. jarduera. Familia bat. 

3. jarduera. Tenperatura. 

4. jarduera.  Autoko bidaia. 

5. jarduera. Anaren ibilbidea. 

6. jarduera. 1.000 metroko lasterketa. 

7. jarduera.  Kaio baten hegaldia. 

8. jarduera. Funtzio bat definitzen saiatzen. 

B. Garapen-fasea: 

8. jarduera. Errusiar mendia. 
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9. jarduera. Noria. 

10. jarduera. Semaforoa. 

11. jarduera. Itsasaldiak. 

12. jarduera. Grafikoak eraikitzen. 

13. jarduera. Zisterna. 

14. jarduera. Arranoaren hegaldia. 

Zer da funtzio bat?  

C. Aplikazio- eta komunikazio-fasea: 

15. jarduera. Botilak betetzea. 

16. jarduera. Funtzioen alderdiak ezagutzen. 

17. jarduera. Alderantzizko proportzionaltasunaren funtzioa. 

18. jarduera. Alokairu-autoa aukeratzen. 

19. jarduera. Funtzioei formulak jartzen. 

20. jarduera. Karbonoa izaki bizidun batean datatzen. 

D. Orokortze- eta transferentzia-fasea: 

21. jarduera. Ibilaldi bat ibaian barrena 

22. jarduera. Urrats bat harago Geogebrarekin. 

23. jarduera. Zer ikasi dugu? 

Ebaluazioa  

A. Adierazleak: 

 Datuak taula eta grafikoen bitartez irudikatzen ditu, ardatz eta 
unitate egokiak erabilita.  

 Grafikoak dagozkien adierazpen aljebraikoekin lotzen ditu.  

 Bi magnituderen arteko erlazio-eredua grafikoki adierazten du 
hainbat kasu funtzionaletarako.  

 Ikasitako fenomenoari buruzko ondorioak modu arrazoituan 
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adierazten ditu.  

 Benetako egoerei buruzko taula-datu eta grafikoak kritikoki 
interpretatzen ditu.  

 Egoera errazetako hainbat balio-taula eta horiei dagozkien 
grafikoak alderatzen ditu eta zergatia justifikatzen du.  

 Kalkulagailu grafikoa eta ordenagailua trebetasunez erabiltzen 

ditu grafikoak marraztu eta balio numerikoak beharrezko 
zehaztasunez markatzeko.  

  Taldean laguntzen du eta besteen ideiak errespetatzen ditu. 

B. Baliabideak: 

 Hainbat helburu dituzten ebaluazio-jarduerak: 

o 1., 3. eta 6. jarduerak: funtzioei buruzko aurretiko ezagutzen 

ebaluazioa. 

o 12. jarduera: funtzioen alderdi globalei eta espezifikoei 

buruzko ezagutza ebaluatzea. 

o 15. jarduera. Funtzioen portaerari buruzko autoebaluzioa. 

o 19. jarduera. Funtzioei formulak esleitzeari buruzko 

ebaluazioa. 

o 21. jarduera. 1. jarduera gisa proposatutakoaren antzeko 

integrazio-jarduera. 

 Autoebaluazio-tresna ikasgelako egunkarian. 
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UNITATEA: FUNTZIOEN HIZKUNTZA 

 
 
1. jarduera. Hegazkin arineko hegaldia 
 

 Aitorrek izugarri atsegin du hegazkin arinean hegan egitea. Udako 
oporretan hegazkin arin bat alokatu du; haren gurutzaldi-abiadura orduko 

300 km-koa da aire lasaian (haizerik gabe). Hegazkin arin horrek gehienez 
lau orduz hegan egiteko erregaia du.  
Aitorrek aireportutik hainbat kilometrotara dauden paisaia batzuk ezagutu 

nahi ditu. Hegaldia egin nahi duen egunean haize handi samarra dago, 
orduko 50 km-koa (alde), eta, horren ondorioz, gurutzaldi-abiadura orduko 

350 km-kora igo da lurraren aldean.  
Hegan ari dela, konturatu da itzuliko bidaian haizea kontra duela eta, 
ondorioz, abiadura orduko 250 km-koa izango dela. 
 

 

 
 
Zein da Aitorrek aireportutik egin dezakeen distantziarik handiena, itzuliko 
bidaia egiteko aski erregaia izango duela ziurtaturik? 

 
Oharra: Haizearen abiadura bestelakoa izango balitz, ibilbide laburragoa 
edo luzeagoa egin ahal izango luke, jakina. Iker ezazu hegazkin arinean 

gehienez zer distantziatara joan daitekeen era bateko eta besteko haize-
abiadurak egonik. 
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Jarduera honen bidez, funtzioaren kontzeptura hurbildu nahi dugu haren 
bertsioak aintzat hartuta. Jarduerok unitatearen hasiera dira; horien bidez, 

funtzioen erabilerari, haien adierazpideari eta esanahiari buruz zer ezagutza 

dituzun jakin nahi dugu. Saiatu zehatz izaten eta argi idatz itzazu ondorioak.  
Ebazteko, komeni da beste ikaskide batzuekin elkartzea (hiru nahikoa da), 
guztion artean proposatutako jarduerak bete ditzazuen eta zer zailtasun eta 
zalantza topatzen dituzuen jaso ditzazuen. Ez ahaztu zure egunkarian idatzi 
behar dituzula alderdi nabarmenenak. 
 

2. jarduera. Familia bat 
 

Nor dago irudikatuta beheko diagramaren puntu bakoitzeko? 
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Puntu batzuen bidez adierazitako funtzio bat aztertzeko aukera izango 
zenuten seguruenera. Batzuetan, funtzioa modu grafikoan adierazten da, 

honako adibide honetan erakusten den moduan. 
 

3. jarduera. Tenperatura 
 

 

Begiratu arretaz grafiko honi eta erantzun honako galdera hauei: 
 

 
Gaixo batek ospitalean egondako orduetan izandako tenperatura-
aldaketaren berri ematen digu grafikoak. 

 
a) Zenbat orduz egon da behaketan? 
b) Zenbat orduz izan du tenperatura konstante bat? 

c) Zein da izandako tenperaturarik altuena? 
d) Sendagileak sukarra jaisteko botika bat ematea erabaki du 39º-ra 

iritsi denean; zer ordutatik aurrera jaso zuen botika hori? 
e) Zein da izan duen tenperaturarik txikiena eta zer ordutan izan du? 

 

 
Funtzio bat balio-taula baten bidez ere adieraz daiteke. 

 
4. jarduera.  Autoko bidaia. 
 

Bidaia bat egin nahi dugu, 1.200 kilometro inguru, baina gure autoa 
matxuraturik dago. Auto bat alokatzea erabaki dugu eta horren tarifa hau 

da: 130 euro alokairuagatik (asegurua barne) eta 0,20 euro egindako 
kilometro bakoitzeko. 
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Informazio hori aintzat hartuta, bete ezazu taula hau:  

 
 

 

 
Distantzia (km) 

 

 
0 

 
200 

 
400 

 
600 

 
800 

 
1200 

 
Prezioa (eurotan) 

 

      

 
Batzuetan, hitzezko deskribapen baten atzean grafiko bat ere aurki 

dezakegu. 
 
5. jarduera. Anaren ibilbidea. 

 
Marraztu ezazu honako enuntziatu honekin bat datorren grafiko bat: 

 
 «Gaur goizean, Ana bere lagun Bertari bisita egitera joan da eta 10 minutu 
behar izan ditu haren etxera iristeko, 500 metroko tartea baitago haraino. 

Han ordubetez egon ostean, etxera itzuli zen, eta denbora bera behar izan 
zuen itzuliko bidaia egiteko».  

 
Distantzia/denbora dira adierazi beharreko aldagaiak. 
 

Beste batzuetan, deskribapen grafiko batetik hitzezko batera igarotzeko 
eskatzen digute. 

 
6. jarduera. 1.000 metroko lasterketa. 
 

Hiru ikaslek (A, B eta C) 1.000 metroko lasterketa batean parte hartu dute. 
Grafiko honetan, proban zer portaera izan duten ikus dezakegu gutxi 

gorabehera. Nola deskribatuko zenuke lasterketa hori? 
Egin ezazu ahalik eta zehatzen, xehetasunak emanda. 
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7. jarduera.  Kaio baten hegaldia. 

 
Grafiko honetan kaio baten hegaldiaren garaiera ageri da, metrotan, 

denboraren arabera. 

 
 
 

a) Hegan egin duen denboran, noiz lortu zuen garaierarik handiena? 
b) Esan zenezake non (garaiera) zegoen hegan egiteari ekin zionean? 
c) 20 eta 50 segundo artean kaioa une batez altuera txikiagoan egon zen. 
Zein da? 

d) Hegan egin duen denboran, noiz lortu zuen garaierarik txikiena? 
e) Jakin al daiteke 5 minuturen buruan haren hegaldiak zer garaiera zuen? 
Zergatik? 

 
 

Jarduera horien ostean, funtzioaren gaineko ideia duzu seguruenera, oso 
modu informal eta intuitibo batez bada ere. 
 

  Orain, hiru laguneko taldean oraindik, aukeratu bozeramaile bat eta, 
unitatean aurrera egin ahala, taldeko bozeramailea aldatzen joango zarete. 

 
  Saia zaitezte ondoren datorren jarduera ebazten, egindako jardueren zein 

funtzioaren kontzeptuari buruz jada dakizuenaren laburpen gisa, eta 
eztabaidatu jarduera taldean. 
 

8. jarduera. Funtzio bat definitzen saiatzen. 
 

a) Saiatu zure hitzekin definitzen funtzio matematikoa zer den zure 
ustez, eta alderatu zure definizioa eta ikaskideek emandakoak. 

b) Erlazionatu kontzeptu-mapa batean funtzioei buruz jada ezagutzen 

dituzun terminoak: aldagaiak, hazkundea, hitzezko deskribapena, 
zenbakizko taula, grafikoa, aldagaien balioak eta abarrak. 

 

 

Denbora segundotan 
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Jarduera egiteko, zure liburuan edo Interneten dauden informazioak erabil 

ditzakezu; ondoren, alderatu zure kontzeptu-mapa zure ikaskideek 
egindakoekin. 

 
------------------------------------------ 
Jarduera berrien helburua da unitatean are gehiago sakontzea eta haren 

funtsezko edukiak lantzea. Hainbat jarduera mota proposatuko dira funtzio 
bat zer den eta haren adierazpideak hobeto uler ditzazun. 

 

Ikaskuntza-egunkari bat erabiliko dugu ikaskuntza-prozesuaren 

lagungarri. Bertan hainbat alderdi jasoko dituzue; horri esker, gure lana 

berrikusteko, aurrerapenen berri jasotzeko zein zalantzak idazteko aukera 

izango dugu, besteak beste. Egunkari horretan honelako galderei emandako 

erantzunak idatziko ditugu: 

 
 Zer ikasten ari naiz?  
 Zer jarduera iruditu zaizkit interesgarri? 

 Zein zailtasun ditut? 
 Zer baliabide ari naiz erabiltzen?  

 Norekin ikasten ari naiz?  
 Nork lagundu diezadake?  

 Zenbateraino parte hartzen dut egiten ari naizen atazan?   

 
 
 

8. jarduera. Errusiar mendia. 
 

Marrazkian errusiar mendi baten profila dago; A eta B orgatxoak abiadura 
mantso eta iraunkorrean mugitzen dira, eta pixkanaka abiadura bizkortzen 
dute C-ra iritsi arte, eta gero... 

 
 

 
 
 

Saiatu hitzekin deskribatzen orgatxo horien abiadura nola aldatuko den A-
tik G-ra doazenean. 

 
Idatzi jardueran izan dituzun zalantzak eta adieraz itzazu taldean. 
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9. jarduera. Noria. 

 
Jolas-parke bateko haurrentzako noriak 8 metroko altuera du eta itzuli oso 

bat egiten du 20 segundoan behin.  
 
 

 
 
Ardatz berak erabilita, marraztu grafiko bat A ontzitxoaren altuera minutu 

batean nola aldatzen den erakusteko. Zer ikusten da? Ezagutzen al duzu 
grafiko hori? 
 

Bilatu Interneten zer den grafiko periodiko bat eta zein diren haren 
ezaugarriak, eta aztertu ondorengo jardueraren batek grafiko periodikoen 

ezaugarriak dituen. 
 
 

 
10. jarduera. Semaforoa. 

 
Institutuko zuzendariak Bigarren Hezkuntzako ikasle batzuk bidali ditu 
eskolatik gertu dagoen semaforo baten argien iraupena neurtzera. Honako 

emaitza hauek lortu dituzte: 
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a) Zenbat segundo irauten du semaforoko argi berdeak? 
b) Ikasleek semaforoan argi gorria piztu dela ikusi dute. Zenbat itxaron 

behar dute argi berdea pizteko? 
c) Ordubetean, zenbat aldiz piztu da argi berdea semaforoan? 
d) Diseinatu ezazu hainbat semaforo motatarako beste denbora-

sekuentzia bat eta komentatu taldean.  
 

 
 
11. jarduera. Itsasaldiak. 

 
Donostiatik gertuko itsas kai batean astean zehar zer altuera dagoen 

erakusten digu grafiko honek. Altuera unerik gorenera iritsi eta atzera 

egiten hasten denean, ITSASGORA dagoela esaten da. Eta, hori punturik 
baxuenean gertatzen denean, ITSASBEHERA dagoela esaten da. Egunaren 
arabera, gauza bera baina patroi ezberdinekin gertatzen da. 
 
Grafikoa astelehenean hasten da, goizeko 10etan. Ardatz bertikala metrotan 
adierazita dago, eta ardatz horizontalean, berriz, paper laukiduneko lerro 
bakoitzak 2 orduko iraupena adierazten du. 
 
 

 

 
 

 

 
a) Azaldu itsasgorak eta itsasbeherak zenbatero gertatzen diren. 

b) Zenbat marea daude egun batean? 
c) Zer egun eta ordutan gertatu zen itsasgora altuena? Eta itsasbehera 

baxuena? 
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12. jarduera. Grafikoak eraikitzen. 

 
Seguruenez, gauza izango zara jada galdera hauei erantzuteko. Ez dituzu 

grafikoak zehaztasun handiz marraztu behar. Jarduera bakoitzean, bi 
aldagai definitu behar dituzu, jakina. 
 

A) Korrika egitera ateratzen naizenean, erritmoa pixkanaka handitzen 
dut eta, ondoren, erritmo iraunkorrari eusten diot aldi batez. 

Amaitzear nagoenean, erritmoa txikiagotzen joaten naiz guztiz 
gelditu arte. Egin grafiko bat erakusteko entrenamenduan egindako 
distantzia nola aldatzen den denboraren arabera. 

B)  Hegazkina pixkanaka garaiera hartzen joan zen, 1.500 metro 
minutuko, eta 7.500 metroko garaierara iritsi zenean, horri eutsi zion 

hegaldiaren gainerakoan. Egin grafiko bat erakusteko hegazkinaren 
altuera nola aldatzen den hegaldiaren lehen 10 minutuetan. 

C) Irakin ondoren, uraren tenperatura azkar jaitsi zen. Denbora igaro 

ahala, tenperatura gero eta astiroago jaisten zen, harik eta giro-
tenperaturara iritsi zen arte; hori 25º zen, eta 5 minuturen buruan 

iritsi zen horretara. Egin grafiko bat erakusteko uraren tenperatura 
nola aldatzen den denboraren arabera. 

D) Sarrerak oso merkeak badira, zinemaren jabeek dirua galduko dute. 
Baina oso garestiak badira, jende gutxi joango da, eta dirua galduko 
dute orduan ere. Horregatik, sarrerek neurrizko prezioa eduki behar 

dute etekinak lortzeko. 
E) Nola aldatzen da golf-pilota baten abiadura jotzen dutenetik lurzorua 

ukitzen duen arte? Adierazi hitzetan. Ondoren, egin grafiko bat 
idatzitakoa azaltzeko. 

F) Nola aldatzen da pizza bat egiteko behar den pasta kopurua 

diametroa aldatu ahala? Adierazi hitzetan. Ondoren, egin grafiko bat 
pizzaren diametroaren arabera behar den pasta kopurua nola 

aldatzen den ikusi ahal izateko. 

  

13. jarduera. Zisterna. 
 

Zisterna bat automatikoki bete eta husten da; 5 minutuan behin 6 litro ur 
botatzen ditu grafikoaren erritmoari jarraikiz. Hustutakoan, betetzen hasten 

da, eta minutu 1 du horretarako. 
 

Prozesu hori aldian behin errepikatzen da. 
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a) Zenbat denbora behar da zisterna husteko? 

b) Lehen sei minutuetan, zenbat denboraz dago zisterna urez beterik? 
c) Zer gertatu da 6. eta 14. minutuen artean? Azaldu zehatz-mehatz. 

d) Ordubeteren buruan, zenbat litro erabili dira zisterna betetzeko? 
 
 

14. jarduera. Arranoaren hegaldia. 
 

Grafiko honetan arrano baten hegaldia azalduta dago, habiatik ateratzen 
denetik bidean ehizatutako harrapakinarekin itzultzen den arte. 
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a) Zein dira erlazionatutako aldagaiak? 
b) Zer irudikatzen du ardatzetako laukitxo bakoitzak? 

c) Habia zer garaieratan dago? 
d) Zenbat irauten du hegaldiak eta noiz ehizatzen du harrapakina? 
e) Zer altuera lortzen du gehienez arranoak hegaldian? Eta gutxienez? 

f) Zer gertatzen da 50. eta 80. segundoen artean? 
 

 
Funtzio gisa zer ulertzen dugun ezagutzeko ordua iritsi da. Orriotan, 
kontzeptu garrantzitsu horri buruzko informazio gutxi gorabehera zehatza 

dago. 

Zer da funtzio bat? 

 

Modu informal batez esanda, funtzioa 

sarrera eta irteera dituen makina baten 

tankerakoa da. 

Eta ateratzen dena sartzen den horrekin 

lotuta dago nolabait. 

Funtzioen adibideak. 

 «Bider 3 egitea» funtzio bat da. 

 Zenbaki jakin bat ber bi egitean, funtzio bat dugu. 

 

 Zirkunferentzia baten erradioa haren luzerarekin erlazionatzea funtzio 

bat da. 

 Funtzionatzen ari den labe elektriko baten tenperatura denboraren 

arabera aztertzea funtzio bat da. 

 Botila baten betetze-altuera, likido kopuruaren aldean, funtzio bat da. 

Ikusi dugu jada funtzio bat adierazteko modu asko daudela 
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Taula erako funtzioa 

 

Hitzez adierazitako funtzioa 

Goizez gogotsu jaikitzen naiz; 
egunak aurrera egin ahala, gogoa 

murrizten joaten da eguerdira 
arte, eta, ondoren, berriro 

igotzen hasten da, harik eta lo 
egiteko ordua iristen den arte. 

 

Grafikoki adierazitako 

funtzioa 

 

Aljebraikoki adierazitako 

funtzioa 

 

 

 

 

 

 

  

 
Ikuspegi matematikotik:   

Funtzio bat (f) X multzo jakin baten (definizio-eremua deritzona) eta beste 
Y elementu-multzo baten (irudi-multzoa deritzona) arteko erlazioa da; hori 
horrela, definizio-eremuko x elementu bakoitzari irudi-multzoko f(x) 

elementu bakar bat dagokio (ibilbidea osatzen dutenak, heina ere deitua). 
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Funtzioen adibideak: 

 

 

 

Laburbilduz:  

 Funtzio batek sarrerak eta irteerak erlazionatzen ditu. 

 Funtzio batek multzo batetik (definizio-eremua) elementuak hartzen 

ditu eta multzo bateko (irudi-multzoa) elementuekin erlazionatzen 

ditu. 

 x aldagaiari aldagai independentea esaten zaio, eta f(x) aldagaiari, 

mendeko aldagaia. 

 Irteerei (funtzioaren egiazko balioak)  irudi edo hein esaten zaie. 

 Sarrera batek irteera bat bakarrik eragiten du. Irteera bat baino 

gehiago badago, ez da funtzio bat. 

 Sarrerari eta dagokion irteerari, batera daudenean,  bikote ordenatua 

esaten zaie. 

 Hori horrela, funtzio bat  bikote ordenatuen multzotzat ere har 

daiteke. 
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Nork asmatu zuen funtzioaren kontzeptua? 

Funtzio matematikoaren edo, besterik gabe, funtzioaren kontzeptua, 

zalantzarik gabe, kontzepturik garrantzitsuena eta erabiliena da 

matematikan zein zientziaren gainerako adarretan. Ez zen erraza kontzeptu 

horretara iristea; izan ere, buru argienek ahalegin izugarri handia egin dute, 

mendeetan, definizio zehatza izan zezan.  Ez dugu Galileo ahaztu behar, 

erabiltzen lehenetako bat izan baitzen (ez, ordea, gaur egun ezagutzen 

dugun moduan). I. Newton eta G. Leibniz ere ezin ditugu ahaztu; 

bigarrenak «funtzio» hitza erabili zuen lehen aldiz 1673an bi aldagai edo 

kantitateren mendekotasun-erlazioa adierazteko. Eta L. Euler ere ezin dugu 

ahaztu, formulazio modernoa eman baitzion [y = f(x)]. A. Cauchy eta F. 

Gauss ere hor dira. 

Galileo Galilei Isaac Newton 

 
G.W. Leibniz 

 

 
 

 
 

 
 

Oso jarduera adierazgarria duzu hemen. Eztabaidatu ezazu taldean eta 

idatzi ondorioak zure egunkarian. Egoki ebazteko, komeni da edalontzi 
graduatu bat eskuratzea, ikertu ahal izateko. 
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15. jarduera. Botilak betetzea.  

 
Grafiko honetan, edalontzian likidoaren altuera, ura tantaka etenik gabe 
sartu ahala, nola aldatzen den ikusten da.  

 
 

 

 

                                     
 

Betetze-altuera eta bolumena erlazionatuz gero, honelako grafikoa lortuko 
genuke: 
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a) Erlazionatu itzazu grafiko hauek bakoitzari dagokion botilarekin. 

 
 

 
 

 
b) Botilen zein formarekin sortuko lirateke ondoren azaldutako grafikoen 
antzeko formak dituzten betetze-grafikoak (iturria zabalik egondako 

denboraren arabera botilan urak hartutako altuera)? 
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Gehiago sakondu nahi izanez gero, Interneteko helbide honetan egin 
dezakezu: 

 
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recipientes/aplicacio

n/llename.html 

 

 

16. jarduera. Funtzioen alderdiak ezagutzen. 

Lanean emandako goiz batean, bazkaltzeko gelditzen denean amaituta, 

banaketa-furgoneta batek zer abiadura duen adierazi dugu grafiko honetan. 

 

 

Aztertu grafikoa, eta erantzunak eman:  

a) Zer irudikatu da ardatz horizontalean? 

b) Zer irudikatu da ardatz bertikalean?  

c) Zer tarte da definizio-eremua?  

d) Zein da aldagai independentea?  

e) Zein da mendeko aldagaia? 

f) Zenbat geldialdi egin ditu bazkaldu aurretik?  

g) Zer ordutan egin zuen lehen geldialdia? 

h) Zenbat iraun zuen lehenengo geldialdiak?  

http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recipientes/aplicacion/llename.html
http://web.educastur.princast.es/ies/pravia/carpetas/recursos/mates/recipientes/aplicacion/llename.html
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i) Zer ordutan sartu zen autobidean?  

j) Zer abiaduratan joan zen autobidean? 

Aurreko mailetan funtzio batzuk eta haien ezaugarriak ikasi dituzu jada, 

hala nola funtzio afina eta funtzio koadratikoa. Gehixeago sakonduko 

dugu eta, hala, oso garrantzitsuak diren eta arazo errealak ebaztean maiz 

agertzen diren beste funtzio batzuekin egingo dugu lan. 

Saiatu jarduera banaka ebazten eta komentatu zure taldean. 

 17. jarduera. Alderantzizko proportzionaltasunaren funtzioa. 
 
Demagun pintore batek 120 minutu behar dituela horma bat margotzeko. 

Hortaz, bi langilek erritmo berean eta batera lan eginez 60 minutu beharko 
lituzkete zeregin hori egiteko, eta horrela hurrenez hurren. Datu horiek 

edukita, hau eskatzen da: 
 

 
 
 

Pintore kopurua (x) 
 

1 2 3 4 5 6 

Horma bat 
margotzeko 

emandako denbora 
(minutuak) (y) 

120 60     

 
 
a) Osatu falta diren gelaxkak. 

b) Ba al dakizu pintore kopurua eta emandako denbora erlazionatzen dituen 
adierazpen aljebraikoa ematen? 

c) Adierazi grafikoki. Zer gertatzen da pintore kopurua handitu ahala? 
Arrazoizko deritzozu grafikoak alderantzizko proportzionaltasunekoa izena 
hartzeari? 

 
Egoera askotan, aukera onena zein den erabaki behar dugu, eta, 

horretarako, funtzioak aztertzeak aukera onena hautatzen laguntzen digu. 
 

18. jarduera. Alokairu-autoa aukeratzen. 
Auto-alokairuko enpresa batek bi alokairu mota eskaintzen ditu bi 
tarifarekin: 

 A tarifa: 40 euro eguneko kilometro-mugarik gabe 
 B tarifa: 25 euro eguneko eta 0,15 euro egindako kilometro 

bakoitzeko. 
Auto bat astebeterako (7 egun) alokatu nahi badugu, zenbat kilometrotatik 
aurrera komeni da modalitate bat edo bestea hartzea? 

 
Jarduera honetan eskuratu dituzun ezagutzak erabili beharko dituzu 

proposatutako funtzioei dagokien formula aurkitzeko. Lehenik eta behin, 
banaka ebatzi, eta, ondoren, eztabaidatu taldearen barruan.  
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19. jarduera. Funtzioei formulak jartzen. 

 
Saia zaitez taula, grafiko edo marrazki bakoitza dagokion adierazpen 

aljebraikoarekin erlazionatzen. 
 

 

 
 
Ikus dezagun beste funtzio mota bat agertzen den jarduera bat: funtzio 

esponentziala. Ikertu eta ondorioak atera beharko dituzu horretan. 
 

 

a)  

x 2 4 6 8 

y 5 9 13 17 
 

b)  

x 1 2 3 4 

y 2 5 10 17 

     
 

c) 

               
   

e) 
 

             

d) 

           
 

f) 

 

 

 

1) y = 2x-1                             4)    12
xy  

2) y=x+1                                5)    12
xy  

3) 12
xy                              6)    y=2x+1 



                                                                                  Funtzioen eta grafikoen hizkuntza 

Matematika. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 4. maila 27 

20. jarduera. Karbonoa izaki bizidun batean datatzen. 
 

Behialako objektu baten antzinatasuna jakiteko teknika da (hezur bat, 
altzari bat, zuhaitz bat, besteak beste). Zenbateko karbono-14 duen 
neurtuz lortzen da hori. 

Badakigu izakiak bizirik daudenean animaliek eta landareek karbono-14 
kopuru iraunkorra dutela baina hiltzen direnean kopuru hori murriztu egiten 

dela erradiaktibitatearen eraginez. 
Funtzio honek (modu grafiko batez) karbono-14aren ehunekoak denbora 
igaro ahala zer portaera duen azaltzen du. 
 

 

 
 

Oharra: Hasierako karbono-14aren kopuruaren % 50 gelditzeko igaro 
beharreko denborari erdibizitza esaten zaio. 

a) Zein da gutxi gorabehera karbono-14aren erdibizitza? 
b) Hondakin batzuek 21.000 urte badituzte, karbono-14aren zer ehuneko 
gelditzen zen haietan? 

c) Arrazoitu metodoa dinosauroei aplikatzeko modukoa den (dinosauroen 
garaia bilatu beharko duzu). 

 
Oharra: Aurreko grafikoa funtzio honi dagokio:  
 

 

21. jarduera. Ibilaldi bat ibaian barrena 

Martak txalupa motordun txiki bat du, eta orduko 20 km-ko  abiadura har 

dezake. Ibaian gora egin nahi du, baina orduko 5 km-ko korrontea dago.  
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a) Ordu erdiren buruan zenbat kilometro eginda edukiko ditu ibai 

horretan? 

b) Guztira 30 km egin baditu, zenbat denbora behar izan du ibilbidea 

egiteko? 

c) Ordu erdiz korrontearen alde joatea erabakitzen badu, zenbat 

kilometro egingo ditu denbora horretan? 

d) Ordubetez korrontearen alde eta 45 minutuz haren kontra joatea 

erabakiz gero,  

zer distantzia egingo du guztira? 

e) Txalupak 3 ordutarako erregaia badu, zure ustez, joan-etorriko bidaia 

egin al dezake 30 km-ko distantzia bateraino? Zergatik? 

 

Aurreko jarduerak gauzatutakoan, 1. jarduera egiteko moduan gaude 

(saiatu ebazten). Erabil itzazu eskura dituzun baliabide guztiak. 

Ederki, sekuentzia berrikusi eta amaitzeko unea da. Hainbat alderdi 

gelditzen dira, seguruenera osatu ahal izango dituzunak. 

22. jarduera. Urrats bat harago Geogebrarekin. 

Jakingo duzunez, Geogebra izeneko programaren bidez ikerketa ugari egin 

ditzakezu funtzioen tratamenduari dagokionez. 

Ikerketa batzuk proposatuko dizkizugu. 

Honako grafiko hauek izanik                      
23

2

bxaxy

cbxaxy

baxy

 

Zer ondorio ditu grafikoetan a, b eta c parametroak aldatzeak? Zehatz-

mehatz azalduko zenituzke? 

23. jarduera. Zer ikasi dugu? 

Banaka, zuen egunkarian testu labur bat idatziko duzue funtzio bat zer den 

azaltzeko, haren ezaugarri nagusiak adierazteko eta funtzioen hainbat 

adibide emateko. Ondoren, zure taldean, eztabaidatu zuen lanak eta hobetu 

aurkezpena ikaskideen iritziak aintzat hartuta. 
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Unitate osoan egin duzun lanaren gaineko gogoeta egitea da helburua. 

Horretarako, bete ezazu honako taula hau: 

 

 Beti Gehienet

an 

Gutxitan 

Arduraz parte hartu nuen.    

Proposatutako jarduerak ulertu 

nituen  

   

Taldeari ideiak eman nizkion 

jarduerak ebazteko. 

   

Egunkarian alderdirik 

interesgarrienak jaso nituen. 

   

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. 

   

 

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. 

 

Zuen lanak ikaskideekin partekatzeko ordua da. Hartarako, talde bakoitzak 

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 jar dezagun 

http://agrega.hezkuntza.net/repositorio/04032011/6e/es-eu_2011022013_1230811/agua/materiales/descargas/glogster_docente.pdf
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 Hormetarako kartel kolektiboak 

 Banako kartelak, zuen lanak dituztenak, pasilloetan banatzeko 

 Aurkezpen digital kolektibo bat, ikastetxeko webgunean jartzeko 
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