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1. SARRERA 

1.1. Oinarriak eta helburuak 

Lan honek Matematika bizia izeneko proposamen didaktikoa biltzen du. Ikaskuntza aktiboa eta balioetan oinarritutako 

hezkuntza ditu oinarri, eta ikasleen konpetentzien garapena sustatzea du helburu. Ildo horri jarraituz, ikasleek 

matematikaren inguruan dituzten aurreiritzi eta sinesmen okerrak gainditu, ikasleak motibatu eta matematikarekiko 

jarrera positiboa sustatzeko asmoz aukeratu dira proposamenak biltzen dituen eduki eta jarduerak.  Eduki eta jarduera 

horien lanketaren bidez, ikasleak matematika hainbat norbanakoren ahaleginaren poderioz eraikiz joan den kultura-

ondarea dela jabetu daitezen nahi da. 

Proposamen didaktiko honetako eduki eta jarduerak DBHrako daude pentsatuak bereziki, nahiz eta bat edo beste 

Batxilergorako ere egokia izan (atal bakoitzaren goiburuan adierazten da dena delako edukia edota jarduera zer maila 

edo ziklotarako den  egokia). Eduki eta jarduerok “Zenbakiak” eta “Geometria” gaien ingurukoak dira batik bat, nahiz eta 

matematikako beste gai batzuekin lotura duten edukiak eta jarduerak ere badiren (Aljebra, Funtzioak, Estadistika eta 

Probabilitatea). 

Matematika bizia proposamen didaktikoak ez dio jarraitzen ohiko ordenari, lantzeko hurrenkerari dagokionez: bertan 

biltzen diren eduki eta jarduerak ez dira emandako ordenan hasieratik bukaerara lantzekoak, baizik eta, ikasturtean 

zehar, irakasleak egoki irizten dion unean lantzeko daude prestatuta. 

1.2. Atalak 

Matematika Bizia proposamen didaktikoa sei atal didaktiko hauetan dago banatua: 

1. “Matematika eguneroko bizitzan” atalean proposatzen diren eduki eta jardueren bidez, nabarmendu nahi da 

matematika erabilgarria eta funtzionala dela, eta eguneroko bizitzako hainbat egoeratan erabiltzen den tresna 

dela. 

2. “Bitxikeriak” atalean, ez-ohiko gainbegirada ematen zaio hainbat kontzeptu matematikori, ikasleen jakin-mina 

sustatzeko asmoz. 

3. “Matematika eta magia” atalean, egiten errazak eta ikusgarriak diren 12 magia-jolas proposatzen dira. 

Ikasleengan matematikarako interesa pizteko erreminta eraginkorra izan daiteke magia; izan ere, matematika 

dago magia-jolas askoren oinarrian. Jolas bakoitzaren hasieran,  jarraitu beharreko prozesua azaltzen zaie 

ikasleei, eta, jarduera bukatutakoan, trikimailua zertan oinarritzen den. 

4. “Matematika, film eta telesailetan” atalean, saioen bukaeretan (edo ostiraletako saioetan) jartzeko aproposak 

izan daitezkeen film eta telesailetako eszena laburrak biltzen dira; eszenok gaiarekin edo kontzeptu jakin batekin 

daude lotuta, horiek aztertu eta horien gainean berba egiteko. 

5. “Matematikaren giza aurpegia” atalean, historiako matematikari handien inguruko anekdotak erabiltzen dira 

estrategia didaktiko gisa, ikasleek uler dezaten hainbat matematikarik egindako ikerkuntza-lanari esker taxutuz 

joan den eraikuntza dela matematika, eta garaian garaiko arazo eta erronkei soluzioak bilatzeko erabili izan den 

erreminta dela. 
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6. “Emakumea eta matematika” ataleko jarduerek hezkidetza eta emakumeen eta gizonen arteko berdinatsuna 

lantzea dute helburu, eta Emakumeen Gaineko Indarkeriaren Aurkako Egunaren bueltan (azaroak 25) edo 

Emakumeen Nazioarteko Egunaren bueltan (martxoak 8) lantzeko izan daitezke aproposak. Emakume 

matematikari handien biografia eta lanak azaleratzeaz gain, emakume matematikariek euren lana egiteko, 

argitaratzeko eta aitortua izateko gainditu behar izaten dituzten oztopoak agerian jartzea da jardueron asmoa. 

1.3. Lantzen diren konpetentziak eta metodologia 

Proposamen didaktiko honetako jardueren bidez, matematikarako konpetentzia garatuko dute ikasleek, bereziki, eta, 

horrez gain, bost zehar-konpententziak.  

- Ikasleek, ikasteko eta lan egiteko ohiturak bereganatuta, euren ikaskuntza modu autonomoan antolatzen ikasiko 

dute  (ikasten eta pentsatzen ikasteko konpetentzia) 

- Gogoeta eta parte hartzea errespetuzko giroan sustatuz, izaten ikasteko konpetentzia garatuko dute ikasleek. 

- Jarduerok ikasleek elkarrekin lan eginez egingo dira, talde txiki zein handitan; era horretan, ikasleek sentituko 

dute ikaskideei esker ere ikasten dutela. Horrez gain, taldean lan egitean, elkarbizitzarako konpetentzia eta 

ekimenerako eta ekiteko espiriturako konpetentzia garatuko dituzte ikasleek. 

- Jardueren garapenean, garrantzi handia emango zaio ikasleek jarduerak ebazteko edo garatzeko jarraitutako 

prozesua ahoz azaltzeari  (hitzez komunikatzeko konpetentziari). 

Horiez gain, estrategia metodologiko hauek ere erabili dira proposamen didaktiko honetan: liburu jakinen pasarteen 

irakurketa, hausnarketa, talde-lana, eztabaida eta informazio-iturri ezberdinen erabilera kritikoa. 

1.4. Esker ona 

Eskerrak eman nahi dizkiot matematikaren didaktikan aditu Fernando Corbalani (eta Grao argitaletxeari), haren 

Matemáticas de la vida misma eta Mates de cerca liburuetako ideia eta pasarteak erabiltzeko aukera emateagatik. 

Susana Mataix idazle eta matematikariari (eta Rubes argitaletxeari) ere nire esker ona, Matemática es nombre de mujer 

liburuko pasarteak erabiltzeko baimena eman didalako; autoreak historiako emakume matematikari handienen bizitzan 

errealismo paregabeaz murgiltzen gaitu. 

Jose Maria Sorandori ere eskerrak eman nahi dizkiot, matematikaren eta zinemaren gaineko haren lan mardularen zati 

bat zuei hurbiltzen uzteagatik. 

Adrian Paenza matematikari eta dibulgatzaileari ere nire esker ona, haren liburuak lan hau egiteko inspirazio-iturri izan 

direlako. 

Bukatzeko, Artazugoikoko irakasle talde osoari ere eskerrak eman nahi dizkiot, hilabete hauetan lanerako giro eta 

lagunarte paregabea eskaini digu-eta. Baina, bereziki, Susana Estebas eskertu nahi nuke: haren gidaritza eta aholkurik 

gabe ezinezkoa izango zen lan hau argitara ematea.    
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2. MATEMATIKA BIZIA PROPOSAMEN DIDAKTIKOA 

2.1. Matematika eguneroko bizitzan 

NORTASUN-AGIRIA (NA) ETA IDENTIFIKAZIO FISKALERAKO ZENBAKIA (IFZ) 
(DBHko 1.  zikloa) 

 

Nortasun Agiria (NA) gizabanakoak identifikatzeko erabiltzen den zenbaki-segida da. Zenbaki horri bukaeran 

hizki bat erantsita, Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) lortzen da. Urteak dira identifikatzeko kode gisa 

erabiltzen dela IFZa. 

Askok pentsatuko dute IFZari zoriz jartzen zaiola hizki hori, edo NA-aren zenbaki bera baina hizki desberdina 

duten pertsonak egongo direla. Bada, oker daude hori pentsatzen dutenak: zortzi zifrako zenbaki bakoitzari 

hizki bakarra dagokio. Beraz,  sistema horren bidez badago jakitea identifikazio-zenbakia idaztean zifraren bat 

(edo bat baino gehiago) gaizki idatzia dagoen (hizkia ez datorrelako bat zortzi zifrako zenbakiarekin). 

Zenbakiari dagokion hizkia kalkulatzeko, 23z zatitzen da zenbakia. Zatiduraren hondarra 0tik 22ra bitarteko 

zenbakia izango da. Dagokion hizkia zein den jakiteko, hondarrari erreparatu, eta taula honetara jotzen da: 

Hondarra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

Hizkia T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E 

 

Adibidea: 

• Demagun 78952851 NA zenbakiduna dugula. 23 zenbakiaz zatituta, 15 da hondarra. 

78.952.851 23 

… 

3.432.732 

(zatidura) 

15 (hondarra)  

 

• Taulara joz gero, S da 78952851 NA zenbakidunari dagokion hizkia. 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

Kalkulagailua erabiliz, jakin daiteke zein den zatiketa baten zatidura, baina ez hondarra. Beraz, IFZaren bukaerako 
hizkia zein den jakiteko, bi aukera daude: arkatza eta papera hartu eta eragiketak egitea, edo kalkulagailuarekin 
zatiketaren hondarra lortzeko era bilatzea.  

Horixe izango da zuen lana: kalkulatu, kalkulagailua erabilita, zer hizki dagokion ondoko ikaskidearen NA-aren 
zenbakiari. 

Ebazpena: 

Kalkulagailuaren bidez hondarra kalkulatzeko, jarraitu prozedura honi: lehenik eta behin, kalkulatu zatidura (zenbaki 
hamartarra izango da zatidura); gero, kendu horri zati osoa, eta zatitzaileaz biderkatu lortutako emaitza  (alegia, 
biderkatu 23z); azkenik, biribildu lortutako emaitza zenbaki oso hurbilenera.  

Esate baterako: kalkulagailuan 78.965.840 zenbakia 23z zatituz gero, 3.433.297,391 da emaitza.  Hauek dira egin 
beharreko pausoak: 

3.433.297,391 – 3.433.297 = 0,391 

0,391 × 23 = 8,99999982 

8,99999982 
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
���������  9 

9
𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
���������������  𝐷 

 

Beraz, kasu honetan, hau izango da IFZ zenbakia: 78965840D. 
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BARRA-KODEA 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Hainbat kode erabiltzen ditugu, ohartu gabe, eguneroko bizitzan. Barra-kodea da horietako bat. Produktuak 

identifikatzeko, haien jatorria jakiteko eta irakurketa-akatsak detektatzeko erabiltzen da (egindako erosketa 

kobratzeko era azkar eta ziurra ere bada). Erreparatuz gero, marra zuri eta beltzen segida da barra-kodea; 

segida horri hamahiru zifraz osatutako zenbaki bat dagokio (bat eta bakarra). 

Demagun erosi beharreko produktuaren barra-kodea 84 10188 12098 dela. Lehen bi zifrek (herrialde 

batzuetan, lehen hirurak) adierazten dute zer herrialdetan fabrikatu den produktua: 

Zifrak Herrialdea 
30-37 Frantzia 
400-440 Alemania 
45 Japonia 
00-13 AEB eta Kanada 
46 Errusia 
84 Espainia 
50 Erresuma Batua 
560 Portugal 
729 Israel 
759 Venezuela 
786 Ekuador 
777 Bolivia 
611 Maroko 
690-695 Txina 
… … 

 

Hurrengo bost zifrek adierazten dute zer enpresatan fabrikatu den produktua; beraz, 10188 zenbakidun 

produktu guztiak enpresa berean ekoitzitakoak izango dira. Hurrengo bost zifrek, aldiz, produktuaren kodeari 

dagozkio: produktua gainerakoengandik bereizten dute (enpresak erabakitzen du zer kode jarri produktu 

bakoitzari; adibidean, 12209 da produktuaren kodea). Azken zifra kontrol-zenbakia da. Zifra horrek adierazten 

du barra-kodea (bere osotasunean hartuta) zuzena den edo ez, eta irakurketa-akatsak ekiditeko ere balio du. 

Baina nola kalkulatzen da kontrolerako zifra? Bada, begira: produktuaren barra-kodearen lehen hamabi zifren 

azpian, sei aldiz idazten da 13 zenbakia. Gure adibidean, honela egingo genuke: 

8 4 1 0 1 8 8 1 2 2 0 9  

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

Zifra bakoitza azpiko zifraz (1 edo 3) biderkatu, eta batu egingo ditugu biderkadura guztiak.  

8 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 8 ∙ 3 + 8 ∙ 1 + 1 ∙ 3 + 2 ∙ 1 + 2 ∙ 3 + 0 ∙ 1 +  9 ∙ 3 = 92 

Emaitzari hurrengo hamarrekora iristeko zenbat unitate falta zaizkion, bada, kopuru horixe da kontrol-

zenbakia (gure adibidean, 8 da kontrol-zenbakia). 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

1. Kalkulatu barra-kode hauen kontrol-zenbakia: 

84 10188 05130 ∗ 

84 32512 43251 ∗ 

2. Zuzenak ala okerrak dira barra-kode hauek? Okerrak badira, kalkulatu kontrol-zenbaki zuzenak. 

a) 84 10032 003859 

b) 786 45480 10081 

c) 775 10098 93018 

d) 80 00990 100011 

e) 87 1010 2273030 

 

Ebazpena: 

1. 84 10188 05130 ∗ 

8 4 1 0 1 8 8 0 5 1 3 0  

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

8 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 8 ∙ 3 + 8 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 5 ∙ 1 + 1 ∙ 3 + 3 ∙ 1 + 0 ∙ 3 = 65 

Beraz, 5 da 84 10188 05130 ∗ barra-kodearen kontrol-zenbakia. 

84 32512 43251 ∗ 

8 4 3 2 5 1 2 4 3 2 5 1  

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

8 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 3 ∙ 1 + 2 ∙ 3 + 5 ∙ 1 + 1 ∙ 3 + 2 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 3 ∙ 1 + 2 ∙ 3 + 5 ∙ 1 + 1 ∙ 3 = 68 

Beraz, 2 da 84 32512 43251 ∗ barra-kodearen kontrol-zenbakia. 

 

 

2. a) 84 10032 003859 

8 4 1 0 0 3 2 0 0 3 8 5 9 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

8 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 3 ∙ 3 + 2 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 3 ∙ 3 + 8 ∙ 1 + 5 ∙ 3 = 64 

Beraz, 84 10032 00385 ∗ barra-kodearen kontrol-zenbakia 6 da eta ez 9. 
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b) 786 45480 10081 

7 8 6 4 5 4 8 0 1 0 0 8 1 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

7 ∙ 1 + 8 ∙ 3 + 6 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 5 ∙ 1 + 4 ∙ 3 + 8 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 8 ∙ 3 = 99 

Beraz, zuzena da 786 45480 10081 barra-kodea. 

c) 775 10098 93018 

7 7 5 1 0 0 9 8 9 3 0 1 8 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

7 ∙ 1 + 7 ∙ 3 + 5 ∙ 1 + 1 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 9 ∙ 1 + 8 ∙ 3 + 9 ∙ 1 + 3 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 8 ∙ 3 = 111 

Beraz, 775 10098 9301 ∗ barra-kodearen kontrol-zenbakia 9 da eta ez 8. 

d) 80 00990 100011 

8 0 0 0 9 9 0 1 0 0 0 1 1 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

8 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 9 ∙ 1 + 9 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 1 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 1 ∙ 3 = 50 

Beraz, 80 00990 100011∗ barra-kodearen kontrol-zenbakia 0 da eta ez 1. 

e) 87 1010 2273030 

8 7 1 0 1 0 2 2 7 3 0 3 0 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

8 ∙ 1 + 7 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 1 ∙ 1 + 0 ∙ 3 + 2 ∙ 1 + 2 ∙ 3 + 7 ∙ 1 + 3 ∙ 3 + 0 ∙ 1 + 3 ∙ 3 = 50 

Beraz, zuzena da 87 1010 2273030 barra-kodea. 
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Π ZENBAKIA 
(DBHko 1.   zikloa) 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

Objektu zirkular edo zilindrikoak bilduko dituzue (txanpon bat, freskagarri-poto bat, pintura-poto bat, plater bat, 
edalontzi bat…), eta zinta metriko bat ere beharko duzue (jostunek erabiltzen duten horietakoa).  

Orri batean, honelako taula bat egingo duzue: lehenengo zutabean, objektuaren izena idatziko duzue; bigarren 
zutabean, diametroaren neurria; hirugarrenean, zirkunferentziaren neurria zentimetrotan, eta, azken zutabean, 
zirkunferentziaren neurria diametroaren neurriaz zatituko duzue. 

Objektua Diametroa (cm) 
Zirkunferentzia 

(cm) 
Zatidura 

    
    

Osatu taula objektu bakoitzaren neurriekin, eta kalkulatu zatidura: 

Objektua Diametroa (cm) 
Zirkunferentzia 

(cm) 
Zatidura 

Zilindro 30 cm 94,2 cm 
94,2
30

= 3,14 

    
    

Aztertu emaitzak. Atera al daiteke ondoriorik? 

Ebazpena: 

Objektu zirkular guztietan konstante bera ageri da zirkunferentzia diametroaz zatitzean. Bada, konstante horri π 
deritzo. 

 

 
Mendeetan saiatu da gizakia π zenbakia ulertzen eta haren propietateak ezagutzen. Gaur egun, jakina da 

zenbaki irrazionala dela (hau da, ez dago hori adierazterik bi zenbaki osoren arteko zatidura gisa), eta haren 

adierazpen hamartarraren hainbat zifra ezagutzen dira. Atal  hamartarraren lehen zifrak hauek dira: 3,14159…  

Esan daiteke π zenbakia matematikaren historiako konstanterik famatuena dela, eta, definizioz geometriarekin 

lotzen bada ere, matematikaren esparru batean baino gehiagotan azaltzen da (analisia, zenbakien teoria, 

probabilitatea eta estatistika, konbinatoria…). 

Kultura guztiak saiatu dira π-ren hurbilketa doia aurkitzen, behar-beharrezkoa baita gorputz zirkularrak 

tarteko dauden kalkuluak egiteko: 

o Faraoien garaiko Egipton, honako hurbilketa on hau egiten zuten: �16
9
� ∙ 2 ≈ 3,16. 

o Juduek egindako  hurbilketa  askozaz txarragoa da (Biblian dago jasoa): π = 3 

o Antzinateko Greziako Arkimedesen arabera (K.a. 278-212),  π-ren balioa �3 + 10
71
� eta  22

7
 artekoa da, 

hau da, 3,1414  eta 3,1417 balioen artekoa.  
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Gaur egun, π-ren milioi bat baino zifra gehiago ezagutzen dira (baliabide informatikoen bidez lortuak). 

π tartean den formularik ezagunena d diametrodun zirkunferentzia baten perimetroa kalkulatzeko formula da: 

Perimetroa = π ∙ 𝑑 

Baina zirkulu baten azalera eta esfera baten bolumena kalkulatzen denean ere agertzen da π zenbakia. Izan ere, 

honako hau da r erradiodun zirkuluaren azalera kalkulatzeko erabiltzen den formula:  

π ∙ 𝑟2 

Eta r erradiodun esfera baten bolumena formula honen bidez kalkulatzen da: 

4
3
∙ π ∙ 𝑟3 

Historian zehar hainbat zientzialarik egindako ahaleginari esker, frogatu da π zenbakia geometrian ez ezik 

zenbaki konplexuetan, probabilitatean eta estatistikan, eta zenbaki-serieetan ere badela. 
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FUTBOL-BALOIAK 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Baloia trebe gidatzea da futbolaren gakoa, eta futbolzaleei ez zaie arrotza egingo telebistako esatariak “baloi” 

hitza esan  beharrean “esferiko” esatea. Bistan da esferaren itxura duela baloiak, baina ez da erabat esferikoa. 

Izan ere, ezinezkoa litzateke (eta zentzugabea) larruzko esfera bat eraikitzea. Beraz, eraikitze-prozesua 

errazteko asmoz, hurbilketa bat egiten da, eta esferaren antza duen poliedro bat fabrikatzen da futbolean 

aritzeko (aurpegi leun eta poligonalez osatutako gorputza da poliedroa): ikosaedro moztua izeneko poliedroa, 

hain zuzen ere. Behin poliedroa fabrikatuta, puztu egiten da, eta, horrela, are gehiago hurbiltzen da esferaren 

formara. 

 

APLIKAZIO-JARDUERA 

Paperezko futbol-baloi bat eraikiko duzue, edo, hobeto esanda, paperezko ikosaedro moztua. Hauek dira horretarako 
beharko dituzuen materialak eta eman beharreko pausoak: 

Material-zerrenda: 

- 2 orrialde zuri 

- 1 orrialde beltz (edo zuria ez den kolorea) 

- artaziak 

- barra itsasgarria 

Jarraibideak: 

- Deskargatu eta inprimatu txantiloiak (deskargatzeko, klikatu hemen). 

- Moztu irudiak artaziekin. 

- Tolestu irudiak hegaletatik.  

- Itsatsi irudiok elkarrekin. 

- Pixkanaka-pixkanaka, baloia eraikiz joango zarete. 

 

 
Ikosaedro moztuak 32 aurpegi ditu: hamabi pentagono erregular eta hogei hexagono erregular. Pentsa ezazue, 

une batez, nola fabrikatzen den futbol-baloia: jostunak poliedroaren aurpegiak hartu, eta aurpegiak ertzetatik 

josten ditu bata bestearekin: baloiak 90 ertz dituenez, 90 jostura egin beharko ditu guztira.  60 erpin ere baditu 

ikosaedro moztuak. 

Ikusten denez, Eulerren formula betetzen da ikosaedro moztuaren kasuan (poliedro guztietan betetzen da):  

aurpegiak + erpinak = ertzak + 2 

Beraz,   ikosaedro moztuaren bolumena eta esferaren bolumena alderatuz gero, argi eta garbi hautematen da 

hurbilketa ona dela: esferaren bolumenaren % 86,74 hartzen du ikosaedro moztuak, puztu gabe; puztuta, aldiz, 

esferaren bolumenaren % 95 baino gehiago 

https://drive.google.com/open?id=0BzkU30BZjoheeFRSMWs0UFZ6NVk
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Baina ba al dago bestelako poliedro bat erabilita esferaren bolumenera gehiago hurbiltzerik? Bada, bai; badago 

erronbikosidodekaedro izeneko poliedro bat. Poliedro mota horrek, puztu gabe, esferaren % 94,32 hartzen du. 

Bada, hurbilketa hobea izanda, zergatik ez da erabiltzen poliedro mota hori futbol-baloiak egiteko? Gaur 

egungo futbol-baloiarekin alderatuz gero (ikosaedro moztuarekin, alegia) aurpegi eta ertz gehiago ditu: 62 

aurpegi (12 pentagono, 30 karratu eta 20 triangelu) eta 120 ertz guztira.  

Jostunak erronbikosidodekaedro formadun futbol-baloiak fabrikatzeko izango lukeen lana askoz handiagoa 

litzateke (120 ertz horiek guztiak josi beharko lituzke-eta). Ondorioz, badirudi zentzuzkoagoa dela futbol-

baloiak ikosaedro moztu formadunak izatea, erronbikosidodekaedro formadunak baino. 

 

APLIKAZIO-JARDUERA 

Kalkulatu, Eulerren formula erabilita, zein den erronbikosidodekaedroaren ertz- eta erpin-kopurua (testuan aurkituko 
dituzue, horretarako, beharrezko datuak). 

Ebazpena: 

Erronbikosidodekaedroak 62 aurpegi ditu. Horietatik 12 pentagonoak dira, 30 karratuak eta 20 triangeluak. 

Pentagonoak 5 alde dituenez, 12 pentagonok 60 alde (edo ertz) dituzte. 

Karratuak 4 alde dituenez, 30 karratuk 120 ertz dituzte. 

Triangeluak 3 alde dituenez, 20 triangeluk 60 ertz dituzte. 

Guztira, 60 + 120 + 60 = 240 ertz zenbatu ditugu, baina, gorputz geometriko batean, bata bestearen ondoan dauden bi 
aurpegik ertz bera partekatzen dutenez, 2z zatitu behar ditugu 240 ertzak. Beraz, 120 ertz ditu 
erronbikosidodekaedroak. 

Eta erpin-kopurua kalkulatzeko, Eulerren formula erabiliko dugu: 

aurpegiak + erpinak = ertzak + 2 

62 + erpinak = 120 + 2 

erpinak = 122 – 62 = 60 

60 erpin ditu, hortaz, erronbikosidodekaedroak. 
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EGURALDIA ETA PROBABILITATEA 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Zerbait gertatzeko probabilitatea ez da zozketekin edo apustuekin lotuta egoten soilil-soilik; aitzitik, beste 

kontu batzuekin egoten da lotuta gehienetan. Zeri buruz ari gara garraiobide bat edo beste segurua dela 

diogunean, medikamentu hau beste hura baino egokiagoa dela diogunean, edo txerto edo ebakuntza 

kirurgikoen eraginkortasunaz hitz egiten dugunean? Aztergaiari buruzko datu estatistikoei buruz ari gara, 

azken finean. 

Eguraldiari buruzko informazioa ematen denean ere, probabilitatea erabiltzen da. Garai batean, eguraldiaren 

berri ematen zenean, euria egingo zuen edo ez baino ez ziguten esaten. Gaur egun, ostera, euria egingo duen 

edo ez iragartzeko, ehuneko bat ematen digute eguraldiari buruzko web-orrietan edo mugikorretako APPetan. 

Data jakin honetako edo besteko eguraldia honela adierazten digute: euria, % 60.  Zer esan nahi du portzentaje 

horrek, bada? Lurraldearen % 60an egingo duela euria? Edo eguneko orduen % 60an egingo duela? Edo hamar 

metereologotatik seik euria iragarri dutela, eta lauk, aldiz, ez? 

Ez, hori baino dexente konplexuagoa da. Portzentaje horrek adierazten digu, datu historikoak hartuta, 

iraganean ehunetik zenbatetan egin duen euria meteorologia-egoera berdintsuetan; hau da, “bihar euria egingo 

du” baieztapenaren ziurgabetasun-maila adierazten digu.  Datu pila ikaragarria hartu, eta kalkulu konplexuak 

eginda lortzen da datu hori. Jakina, askozaz zehatzagoa da bihar euria egingo duen edo ez probabilitate-

terminoetan ematea, bihar euria egingo duela soilik esatea baino; eta gure mendi-irteerak edo kaleko jarduerak 

programatzeko informazioa paregabea ematen digu. 

Ehuneko eran adierazten den parametro hori eta jokoetan eta zozketetan erabiltzen diren probabilitate-

parametroak desberdinak dira (“euria egitea” gertaera gauzatzeko probabilitatea kalkulatzeko, ez gara eredu 

meteorologikoetan oinarritzen, baizik eta datu estatistikoetan). Horregatik erabiltzen da estatistika gizartea 

aztertzeko; izan ere, gertaera sozialei probabilitatea egokitzeko aukera ematen digu. 
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ORDUA 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Toki jakin bat Lurra planetan kokatzeko, koordenatu geografikoak erabiltzen dira. Lerro horizontal eta 

bertikalez, sare moduko bat osatzen da: iparretik hegora doazen lerroei meridiano deritze; ekialdetik 

mendebaldera doazenei, aldiz, paralelo. 

Meridiano guztietatik Greenwich meridianoa da ezagunena: Ipar polotik Hego polora bidean, Greenwich 

herritik igarotzen da, eta hortik datorkio izena —Londrestik mendebaldera (2 minutura) dagoen herria da 

Greenwich—. Garai batean, kartografo ingelesen mapak asko hedatu ziren munduan, Ingalaterra itsas 

potentzia eta potentzia ekonomiko handia izan zen-eta. Denbora igaro ahala, ontzat eman zen, mundu osoan, 

zero meridianoa  Greenwichen kokatzea.  

Paralelorik ezagunena ekuatorea da. Gainerako paraleloak ekuatoretik (0º) abiaturik finkatzen dira, 0º eta 90° 

bitartean, eta balio positiboa dute ekuatoretik  iparrerantz daudenek eta negatiboa hegorantz daudenek. 

Meridiano eta paraleloetan oinarrituta, esan dezakegu zein diren toki baten latitudea eta longitudea (toki hori 

Lur planetan non kokatzen den zehatz-mehatz, alegia). Esate baterako, Bilbo 43º15’N-ko latitudean eta       

2º57’ W-ko longitudean dago. Horrek esan nahi du Greenwich meridianotik 2º57’ mendebaldera (W) dagoela 

eta 43º15’ iparraldera (N) ekuatorearekiko. 

Huescan, Caspe izeneko herri bat dago. Caspe herriak 0,02ºW-ko longitudea du; Londresen (edo Greenwichen) 

longitude bera, funtsean. Horrek esan nahi du bera dela eguzki-ordua bi toki horietan; beraz, Caspen, urteko 

egun jakin batean goizeko 08:23an ateraz gero eguzkia ekialdetik, ordu berean aterako da Greenwichen ere. 

Baina ordu zibila  erabiltzen dugu egunero  (eguzki-ordua erabili beharrean), eta hori desberdina da aipatutako 

herrietan: Londresen ordubete lehenago da Caspen baino (eta, oro har, Iberiar penintsula osoan baino). 

Baina zergatik gertatzen da hori? Bada, mundua ordu-eremutan antolatua dagoelako. Lurrak egunean bira oso 

bat egiten duenez (360º, 24 orduan) haren ardatzarekiko, 15º biratzen du ordubetean. Beraz, ordu-eremu bat       

15º-ko angelu batek osatzen badu ere,  erabaki politiko batez zehazten da estatu bat zer ordu-eremutan dagoen. 

Hala, Europa kontinentalean (Alemania, Frantzia, Belgika, Espainia eta abar) ordu jakin bat denean, ordubete 

lehenago da Britania Handian. Britainiarrek nahiago izan dute beste modu batera jokatu; horretan bakarrik ez, 

beste hainbat kontutan ere bai: errepidean ezkerretik gidatzen dute, bestelako distantzia-neurriak eta edukiera-

neurriak erabiltzen dituzte (distantzia neurtzeko, hazbetea, oina, yarda, milia, legoa…; edukia neurtzeko, pinta, 

laurdena, galoia, upela…). 

Esan ohi den bezala: desberdintasunak egiten gaitu aberats! 
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MIATZE-JARDUERA 

Frantziako Iraultzak Frantzia (eta Europako hainbat herrialde) astindu zuen (zituen) 1789tik 1799ra arte. Gatazka 
politiko eta soziala izan zen, eta Erregimen Zaharraren aldekoak eta aurkakoak jarri zituen aurrez aurre. 

Aro Garaikidearen hasiera markatzen du historiografia klasikoaren arabera, demokrazia modernoaren oinarriak ezarri 
baitziren orduan. Gaur egun, ezagutzen dugun sistema metriko hamartarra ere Frantziako Iraultzaren garaian sortu 
zen. 

Orain, ikerketa-lana egingo duzue, launaka, honako galdera hauei erantzuteko: 

1) Zein zen Frantziako Iraultzaren aurreko sistema metrikoa? Zerrendatu sistema metriko zaharraren luzera-, 
edukiera- eta masa-unitate batzuk. 

2) Sistema metriko hamartarraren gainean, ikertu: 

a. Nola sortu zen sistema metriko hamartarra? 

b. Zer-nolako zailtasunak izan ziren sistema berria ezartzeko? 

c. Nola definitu zen metro neurria? 

Gero, aurkezpen bat prestatuko duzue Prezi programa erabilita, talde handiaren aurrean aurkezteko. 
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KONPRIMATZEA 
(DBHko 1.  zikloa) 

 

Ezagutzen duzue matematikari profesionalik? Bada, egon badaude. Ez dira matematika-irakasle izaten: 

matematika-ikertzaileak izaten dira (hainbat zientzia- eta ezagutza-arlotako ikertzaileak bezalaxe), eta  

matematikaren esparru bat edo beste garatzea dute lanbide. Zaila da ulertzea zertan oinarritzen den euren 

eguneroko lana, baina ikertzaile hauen lanari esker ditugu eskura hainbat erreminta. 

Adibide bat jarriko dizuet. AEBn, arazo bati aurre egin behar izan zioten: 

 FBIk milioika hatz-marka gordetzen zituen bere datu-basean, eta haiek gordetze hutsa arazo bilakatu zen 

(ordenagailuetan fitxategiak gordetzeko tokia ez da mugagabea).  Arazoa konpontzeko asmoz (fitxategi 

bakoitzak hartzen zuen tokia murrizteko asmoz), lehiaketa matematiko bat antolatu zuten.  Uhinkien teorian 

oinarritutako (gazteleraz, ondícula) proiektuak irabazi zuen lehiaketa. Denbora igaro ahala, ugarituz joan dira 

proiektu haren erabilerak; hala, gaur egun, argazki digitalak konprimitzeko ere erabiltzen da sistema hori  

(JPEG formatua duten fitxategiak). 

Ziur nago argazki-kamera digitalarekin edo mugikorrarekin argazkiak egiten dituzuenean ez zaretela ohartu ere 

egiten matematikak hor ere baduela zeresanik. Eguneroko bizimodua errazteko ere balio du matematikak! 
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MEDAILAK OLINPIADETAN 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Olinpiar jokoetan, garrantzi handia ematen zaie herrialde bakoitzak lortutako emaitzei, eta lortutako medaila-

kopuruaren arabera ordenatzen dira herrialdeak; beraz, izugarria izaten da ikusmina jokoak bukatu arte. Baina 

ba al dakigu zer irizpide hartzen den kontuan herrialdeak ordenatzeko? Bada, lehen-lehenik, urrezko medailen 

kopuruaren arabera ordenatzen dira herrialdeak. Bi herrialde berdinduta badaude, bietako zeinek duen 

zilarrezko medaila gehien hartzen da kontuan. Eta oraindik ere berdinketarik badago, brontzezko medailen 

kopuruaren arabera ordenatzen dira. 

Hau izan zen Rio de Janeiroko 2016ko Olinpiadetako bukaerako sailkapena (sailkapeneko lehen hogeita bost 

herrialdeak ageri dira bertan): 

  Herrialdea Urrea Zilarra Brontzea Guztira 

1   Ameriketako Estatu Batuak 46 37 38 121 

2   Erresuma Batua 27 23 17 67 

3   Txina 26 18 26 70 

4   Errusia 19 18 19 56 

5   Alemania 17 10 15 42 

6   Japonia 12 8 21 41 

7   Frantzia 10 18 14 42 

8   Hego Korea 9 3 9 21 

9   Italia 8 12 8 28 

10   Australia 8 11 10 29 

11  ) Herbehereak 8 7 4 19 

12   Hungaria 8 3 4 15 

13   Brasil 7 6 6 19 

14   Espainia 7 4 6 17 

15   Kenya 6 6 1 13 

16   Jamaika 6 3 2 11 

17   Kroazia 5 3 2 10 

18   Kuba 5 2 4 11 

19   Zeelanda Berria 4 9 5 18 

20   Kanada 4 3 15 22 

21   Uzbekistan 4 2 7 13 

22   Kazakhstan 3 5 9 17 

23   Kolonbia 3 2 3 8 

24   Suitza 3 2 2 7 

25   Iran 3 1 4 8 

Bistan da urrezko medailei ematen zaiela garrantzia, beste ezeren gainetik. Bigarren eta hirugarren postuen 

ordenamendua da horren adibide argia: Txina sailkapeneko hirugarren postuan ageri da, guztira 70 medaila 

lortuta (Erresuma Batuak baino hiru gehiago), Erresuma Batuaren atzetik; izan ere, Erresuma Batuak Txinak 

baino urrezko medaila gehiago eskuratu zituen. 
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Ordenamendu-irizpidea aldatzeak eragina izango luke sailkapenean. Demagun medaila bakoitzari (urrea, 

zilarra, brontzea) balio jakin bat egokitzen zaiola: urreari 3 puntu, zilarrari 2 eta brontzeari 1. Kasu horretan, 

hau izango litzateke ordenamedu berria: 

    Herrialdea Urrea Zilarra Brontzea Guztira 

1 
 

Ameriketako Estatu Batuak 46 37 38 121 

2 
 

Erresuma Batua 27 23 17 67 

3 
 

Txina 26 18 26 70 

4 
 

Errusia 19 18 19 56 

5 
 

Alemania 17 10 15 42 

6 
 

Frantzia 10 18 14 42 

7 
 

Japonia 12 8 21 41 

8 
 

Italia 8 12 8 28 

9 
 

Australia 8 11 10 29 

10 
 

Hego Korea 9 3 9 21 

11 
 

Herbehereak 8 7 4 19 

12 
 

Brasil 7 6 6 19 

13 
 

Espainia 7 4 6 17 

14 
 

Zeelanda Berria 4 9 5 18 

15 
 

Hungaria 8 3 4 15 

16 
 

Kanada 4 3 15 22 

17 
 

Kenya 6 6 1 13 

18 
 

Kazakhstan 3 5 9 17 

19 
 

Jamaika 6 3 2 11 

20 
 

Kroazia 5 3 2 10 

21 
 

Kuba 5 2 4 11 

22 
 

Uzbekistan 4 2 7 13 

23 
 

Kolonbia 3 2 3 8 

24 
 

Suitza 3 2 2 7 

25 Iran 3 1 4 8 

Bi ordenamenduak alderatuz gero, lehenengo bost postuetako aldaketak alde batera utzita,  aldaketa dexente 

daude sailkapeneko beheraxeagoko postuetan. Batzuk aipatzearren: 

Frantziak Japonia aurreratuko luke: Frantzia, 10 urrezko domina, 18 zilarrezko eta 14 brontzezko lortuta, 

seigarren tokira igoko litzateke;  Japonia, urrezko 12 domina, zilarrezko 8 eta  brontzezko 21 irabazita, 

zazpigarrenera pasatuko litzateke. Italia bederatzigarren postutik zortzigarrenera pasatuko litzateke, Hego 

Korea zortzigarren postutik hamargarrenera, Australia hamargarrenetik bederatzigarrenera, eta abar.  

Herrialdeek lortutako medailak eta herrialdeen biztanle-kopurua kontuan hartzea ere izan daiteke herrialdeak 

ordenatzeko beste irizpide bat; biztanle-kopurua guztira lortutako medaila-kopuruaz zatitzea, alegia. Lehen 

hogeita bost herrialdeak irizpide hori kontuan hartuta ordenatuz gero, Zeelanda Berria izango litzateke garailea 

(0,25 milioi biztanle medailako), bigarren Jamaika (0,26) eta Kroazia hirugarren (0,43). AEB 17. postura 

pasatuko litzateke (2,56), eta Txina 25.era (19,14). 

Beraz, argi ikusten da erabat iraultzen dela taula, erabilitako  irizpidearen arabera. 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

Ordenatu goiko taulan ageri diren 25 herrialdeak “biztanleak medailako” irizpidea erabiliz. Erabili kalkulu-orri bat 
horretarako, eta kontsultatu, Wikipedian, herrialde bakoitzaren biztanle-kopurua. 
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HAUTESKUNDEAK 
(DBHko 2.  zikloa) 

 
Jarduera honetan, aztertuko dugu nola esleitzen diren jarlekuak hauteskundeetan. Jarlekuak  proportzionalki 

banatzea bide da zentzuzkoena eta demokratikoena (hau da, alderdi politiko bakoitzari egokitzen zaion jarleku-

kopurua proportzionala izatea hauteskundeetan lortutako botoekiko), baina gauzak ez dira horren sinpleak. 

Adibide baten bidez, hobeto ulertuko duzue. 

Lau urterik behin izaten dira Eusko Legebiltzarra aukeratzeko hauteskundeak Euskal Autonomia Erkidegoan 

(Eusko Legebiltzarra 75 jarlekuz osatua dago; horietatik, 25 jarleku Gipuzkoari dagozkio, 25 jarleku Arabari eta 

25 jarleku Bizkaiari); hauteskunde  horietan, erabakitzen da zenbat jarleku esleituko zaizkion alderdi 

bakoitzari.   

Jarduera honetan, 2016ko Eusko Legebiltzarrerako hauteskunde-emaitzak aztertuko dira; gauzak erraztearren, 

Bizkaiko emaitzak baino ez dira aztertuko. Bizkaian, 573.133 hauteslek eman zuten botoa; beraz, jarleku-

kopuruak boto-kopuruarekiko proportzionala izan behar badu, 573.133 / 25 = 22.925 boto behar izan ziren 

jarleku bat lortzeko. Beraz, jarleku-banaketa proportzionalki egiteko, alderdi bakoitzak hauteskunde-egunean 

jasotako boto-kopurua 22.925ez zatitu beharko genuke.  

 EAJ-PNVk 238.581 boto eskuratu zituen. Beraz, 238.581 /22.925 = 10,41 jarleku 

EH BILDUk 99.610 boto. Beraz, 99.610/22.925 =  4,34 jarleku 

ELKARREKIN PODEMOSek 84.195 boto. Beraz, 84.195 /22.925 =  3,67 jarleku 

PSE-EE/PSOEk 66.506 boto. Beraz, 66.506 /22.925 = 2,90 jarleku 

PPk 55.128 boto. Beraz, 55.128 /22.925 = 2,40 jarleku 

Zatidurak zenbaki osoak ez direnez (eta parlamentariak ezin ditugunez zatitu), ezinezkoa da jarlekuak 

proportzionalki banatzea. Zentzuzkoa litzateke, lehenik eta behin, zatiduren zati osoaren arabera egokitzea 

parlamentari-kopurua. Era horretan, EAJ-PNVri 10 legebiltzarkide egokituko litzaizkioke, EH BILDUri 4, 

ELKARREKIN PODEMOSi 3, PSE-EE/PSOEri 2 eta PPri 2; guztira, 21 jarleku (25etik).  Gainerako lau 

jarlekuak zatidura horietatik zati hamartar handiena dutenei egokituko litzaizkieke. Beraz, guztietatik 

hamartarrik handiena 0,9 denez, PSE-EE/PSOEk parlamentari bat gehiago lortuko luke, beste bat (0,67) 

ELKARREKIN PODEMOSek, beste bat (0,41) EAJ-PNVk eta azkena (0,4), PPk. Laburbilduz, irizpide horri 

jarraituta, honela banatuko lirateke Bizkaiko 25 jarlekuak: EAJ-PNVk, 11 jarleku; EH BILDUk, 4; 

ELKARREKIN PODEMOSek, 4; PSE-EE/PSOEk, 3, eta PPk, 3. 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

Hausnartu eta komentatu, taldeka: egindako jarleku-banaketa hori kontuan harrtuta, boto-kopuru bera behar izan al 
dute alderdi politikoek jarlekuetako bakoitza eskuratzeko? 

Ebazpena: 

Ezezkoa da erantzuna. Alderdi politikoek ez dute boto-kopuru bera behar izan jarlekuetako bakoitza eskuratzeko.  
Alderdi bakoitzaren botoak egokitutako jarlekuez zatituz gero, hauxe da emaitza: 21.689 boto behar izan ditu EAJ-PNVk 
11 parlamentarietako bakoitza lortzeko, 24.903 EH BILDUk, 21.049 ELKARREKIN PODEMOSek, 22.169 PSE-EE/PSOEk eta 
27.564 PPk. 

 

Hemerotekan (edo Interneten) kontsultatzen baduzue, ez ziren horrela banatu Bizkaiko 25 jarlekuak (klikatu hemen 

Eusko Jaurlaritzak duen datu-basea kontsultatzeko). Beste prozedura bati jarraitu zitzaion jarleku-banaketa egiteko. 

  

http://www.euskadi.eus/q93TodoWar/eleccionesJSP/q93Contenedor.jsp?menu=li_2_1_1&opcion=a
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D’HONDT LEGEA 
(DBHko 2.  zikloa) 

 
Euskal Autonomia Erkidegoan (eta Estatu Espainiarrean, oro har), hauteskundeetan ez da erabat 

proportzionalki egiten jarlekuen banaketa: D’Hondten erregela erabiltzen da jarlekuak banatzeko. Europako 

hainbat herrialdetan ere erregela horixe erabiltzen da, hala nola Austrian, Belgikan, Eslovenian, Finlandian, 

Txekiar Errepublikan eta Suitzan. 

D’Hondt legelari eta matematikari belgikarra izan zen, eta honako metodo hau erabiltzea proposatu zuen: 

alderdi politikoen hauteskunde-emaitzak  (eskuratutako botoak) 1, 2, 3, 4, 5… zenbakiez zatitzea (lurraldean 

edo dagokion eremuan guztira esleitu beharreko jarleku-kopurua beste zenbaki), lehen-lehenik, eta zenbakirik 

(zatidurarik) altuenak hartzea. Ikus dezagun. 

• Hauek izan ziren EAEko Eusko Legebiltzarrerako 2016ko Bizkaiko hauteskundeen emaitzak: 

BOTOAK

EAJ 238B581

EH BILDU 99B610

ELKARREKIN PODEMOS 84B195

PSE-EE/ PSOE 66B506

PP 55B128

CIUDADANOS 10B963

PACMA 4B556  

• Hauek dira emaitzak, alderdi bakoitzak eskuratutako boto-kopurua  1, 2, 3… 13z zatituta: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EAJ 238B581 119B291 79B527 59B645 47B716 39B764 34B083 29B823 26B509 23B858 21B689 19B882 18B352

EH BILDU 99B610 49B805 33B203 24B903 19B922 16B602 14B230 12B451 11B068 9B961 9B055 8B301 7B662

ELKARREKIN 
PODEMOS

84B195 42B098 28B065 21B049 16B839 14B033 12B028 10B524 9B355 8B420 7B654 7B016 6B477

PSE-EE/ PSOE 66B506 33B253 22B169 16B627 13B301 11B084 9B501 8B313 7B390 6B651 6B046 5B542 5B116

PP 55B128 27B564 18B376 13B782 11B026 9B188 7B875 6B891 6B125 5B513 5B012 4B594 4B241

CIUDADANOS 10B963 5B482 3B654 2B741 2B193 1B827 1B566 1B370 1B218 1B096 997 914 843

PACMA 4B556 2B278 1B519 1B139 911 759 651 570 506 456 414 380 350  

• Bizkaian 25 jarleku daudenez jokoan, zenbaki horietatik guztietatik 25 handienak hartzen dira: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

EAJ 238.581 119.291 79.527 59.645 47.716 39.764 34.083 29.823 26.509 23.858 21.689

EH BILDU 99.610 49.805 33.203 24.903 19.922

ELKARREKIN 
PODEMOS

84.195 42.098 28.065 21.049

PSE-EE/ PSOE 66.506 33.253 22.169

PP 55.128 27.564

CIUDADANOS  

 

Beraz, D´Hondten erregelari jarraituta, honela banatu ziren Bizkaiko hogeita bost jarlekuak: EAJ-PNVk, 11 
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jarleku; EH BILDUk, 5; ELKARREKIN PODEMOSek, 4; PSE-EE/PSOEk, 3, eta PPk, 2. 

Bizkaian bi jarleku gehiago egongo balira jokoan (goiko taulari begiratuta), bat EAJ-PNVri (19.882) egokituko 

litzaioke eta bestea PPri (18.376). 

D’Hondten erregelaren bidez egiten den banaketa proportzionaltasunetik gertu dago; dena den, erregela horrek 

alderdi politiko handiei egiten die mesede, bereziki. Erregela horri jarraituta, hona hemen zenbat boto behar 

izan zuen alderdi bakoitzak jarleku bat erdiesteko: EAJ-PNVk 21.689  boto behar izan zituen 11 jarlekuetako 

bakoitza lortzeko; EH BILDUk, 19.922 boto; ELKARREKIN PODEMOSek 21.049; PSE-EEk, 22.169, eta PPk, 

27.564. 

Ikusten denez, hauteskundeetan ere zeresan franko du matematikak! 

 

APLIKAZIO-JARDUERA 

Hauek izan ziren 2015eko Udal Hauteskundeetako Bermeo herriko emaitzak: EH BILDUk, 3.225 boto; EAJ-PNVk, 3.064 
boto; GUZANek, 1.151 boto; IZARTU BERMEOk 760 boto; PSE-EE/PSOEk, 190 boto, eta PPk, 90 boto. 

Bermeon banatu beharreko jarleku-kopurua 17 izanik, kalkulatu: 

a) Zenbat jarleku dagozkion alderdi politiko bakoitzari, D’Hondten legea erabilita. 

b) Proportzionaltasun-printzipioa erabilita alderdi politiko bakoitzari egokitu beharko litzaizkiokeen jarlekuak. 
Aztertu ba al den desberdintasunik a ataleko jarleku-banaketarekin alderatuz gero. 
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KONTA DITZAGUN PARTIDAK 
(DBHko 2.  zikloa) 

 

Guztiok dakizue kontatzen, Haur Hezkuntzan eta Lehen Hezkuntzan hori egiten ikasi zenuten-eta. Baina, 

bizitzan, kontatzeko estrategia eta bide bat baino gehiago erabil daitezke, egoeraren arabera. Hori izango da 

azalpen honen helburua: kontatzeko era desberdinak eta eraginkorrak daudela ohartzea. 

Pentsatu tenis-txapelketa bat antolatu behar duzuela, Gran Slam-ekoa. Txapelketan 128 tenis-jokalarik parte 

hartuko dutela jakinik, zenbat partida antolatu beharko dira guztira? 

Guztira zenbat partida antolatu behar diren kalkulatzeko, honako hauek hartu behar dituzue kontuan: 

1. Txapelketa-hasieran 128 jokalari daudenez, 64 partida antolatu beharko dira. Jokalari horietatik 
guztietatik erdiek baino ez dute aurrera egingo (64k). 

2. Aurrera egiten duten 64 jokalari horiek 32 partidatan antolatuko dira, eta jokalarien erdiek (32k) 
egingo dute aurrera. 

3. Aurrera egiten duten 32 jokalari horiek 16 partidatan antolatuko dira, eta erdiek egingo dute aurrera 
(16k). 

4. Aurrera egiten duten 16 jokalari horiek 8 partidatan antolatuko dira, eta erdiek egingo dute aurrera 
(8k). 

5. Aurrera egiten duten 8 jokalari horiek 16 partidatan antolatuko dira, eta erdiek egingo dute aurrera 
(4k). 

6. Aurrera egiten duten 4 jokalari horiek 2 partidatan antolatuko dira, eta erdiek egingo dute aurrera 
(2k). 

7. Aurrera egiten duten 2 jokalari horiek 1 partidatan antolatuko dira, eta  bakar bat izango da garaile. 

 

Beraz, zenbat partida jokatu behar diren kalkulatzeko, eragiketa hau egin beharko genuke: 

64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 127 

Beraz: 128 jokalariz osatutako tenis-txapelketa batean 127 partida antolatu behar dira guztira. Baina bada 

emaitza horrexetara iristeko bide errazagorik. Nork bere buruari galdera egokiak egitea da kontua: 

•  Zenbat partida galtzen du jokalari bakoitzak?  

• Txapelketaren bukaeran, zenbat jokalarik galdu dute partidaren bat?  

• Zenbat galtzaile dago partida bakoitzean?  

Bistakoak dira erantzunak: partida bakoitzean galtzaile bakar bat egoten da, eta, txapelketaren bukaeran, 

jokalari guztiek (irabazleak salbu) galdu dute partida bat, gutxienez. Hortaz, txapelketaren bukaeran 

(txapeldunak jada saria jaso duenean) partida bat galdu duten 127 tenis-jokalari egongo dira, eta, ondorioz, 

txapelketan 127 partida jokatu dira, guztira.  

Beraz: N jokalarik parte hartzen duten txapelketa batean, (N-1) partida antolatu beharko dira, oro har.  
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2.2. Bitxikeriak 

MATEMATIKAREN EDERTASUNA 

(DBHko 1.  eta 2.  zikloak) 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

Ikusi naturaren edertasunari buruzko bideo zoragarri hau. 

Erraz ohartzen ez bagara ere, zenbakien eta urrezko proportzioaren adibide ugari daude naturan. Binaka jarrita, ikertu 
eta argudiatu zer esanahi duten bideoko zenbaki-segidak, 𝜗 (𝑝ℎ𝑖)k eta 137,5° −ko angeluak. 

 

 

 

 

Matematikaren edertasunaz arituko gara orain. Inoiz entzungo zenuten matematikaren baitan badela ezkutuko 

edertasuna. Gehienok ez zarete inola ere ados egongo baieztapen horrekin, baina zuetako batzuek ikusiko 

diozue, agian, edertasunaren antzeko zerbait matematikari. 

Zenbakien batuketetan eta biderketetan (eta irudien simetrian) oinarritutako adibideen bidez, edertasun hori 

ageriko egiten saiatuko naiz (simetria edertasun-iturri handia omen da). 

 

Egin eragiketa hauek, eta aztertu horien emaitza: 

1 × 8 + 1 = 9 

12 × 8 + 2 = 98 

123 × 8 + 3 = 987 

1.234 × 8 + 4 = 9.876 

12.345 × 8 + 5 = 98.765 

123.456 × 8 + 6 = 987.654 

1.234.567 × 8 + 7 = 9.876.543 

12.345.678 × 8 + 8 = 98.765.432 

123.456.789 × 8 + 9 = 987.654.321 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA
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Bitxia, ezta? Jarraitu, bada, beste adibide honekin. Ea zer deritzozuen: 

1 × 9 + 2 = 11 

12 × 9 + 3 = 111 

123 × 9 + 4 = 1.111 

1.234 × 9 + 5 = 11.111 

12.345 × 9 + 6 = 111.111 

123.456 × 9 + 7 = 1.111.111 

1.234.567 × 9 + 8 = 11.111.111 

12.345.678 × 9 + 9 = 111.111.111 

 

 

Harrigarria, ezta? Hirugarren hau ere bikaina da: 

9 × 9 + 7 = 88 

98 × 9 + 6 = 888 

987 × 9 + 5 = 8.888 

9.876 × 9 + 4 = 88.888 

98.765 × 9 + 3 = 888.888 

987.654 × 9 + 2 = 8.888.888 

9.876.543 × 9 + 1 = 88.888.888 

98.765.432 × 9 + 0 = 888.888.888 
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IZARRAK 
(DBHko 1.  zikloa) 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

Irudikatu, konpasa eta erregela erabilita, pentagono erregular bat, lehenik, eta izar pentagonala, ondoren. Koloreztatu 
izarra zuek nahi duzuen eran. 

Lauko taldetan jarrita, hausnartu eta azaldu, idatziz: 

- Ikusi al duzue inoiz pentagono erregularren bat zuen inguruan? Jarri bost adibide. 

 

 

 
Historiaren hastapenetatik gizakiak zeruari behatu dio. Zeruan ikusten zituen izarrak izar pentagonal eran 

irudikatzen zituen (gauean egiten duten dirdirarengatik, agian). Kontua da izar pentagonalen irudi oso 

zaharrak aurkitu direla hainbat zibilizazioren aztarnetan (Mesopotamiako oholtxoetan eta Egiptoko 

hieroglifikoetan, esate baterako). 

Pentagono erregularraren diagonalak marraztuta eta pentagonoaren alboak ezabatuta lortzen da izar 

pentagonala irudikatzea. Propietate geometriko bitxiak dituen irudia da (lotura dauka urrezko 

proportzioarekin), eta, gainera, sinbolo gisa ere erabili izan da hainbat testuingurutan. Pentsa ezazue, 

pitagorikoek (Pitagorasen ikasleek) elkarte sekretua osatzen zuten, eta ikur horren bidez ezagutzen zuten elkar. 

Ezkerreko hainbat mugimendu iraultzaileren banderetan ageri den sinboloa ere bada (izar gorria); izan ere, 

internazionalismoa adierazten du, eta haren bost erpinek, bost kontinenteak. Herrialde musulmanen 

banderetan ere ageri da (Mendebaldeko Sahara, Aljeria, etab.): Islamaren Bost Aginduak irudikatzen ditu. 

Ameriketako Estatu Batuen banderan ere badaude izar pentagonalak (izarrek AEBko estatuak irudikatzen 

dituzte). 

Logotipoetan ere ugari dira adibideak. Batzuk aipatzearren: Hollywoodeko Famaren Pasealekuko izarrak, 

Manchester City eta Atletico Madril futbol-taldeak, NBA All Stars saskibaloi-liga, Heineken garagardoa, 

Converse oinetakoak, etab. 

Hainbat testuingurutan ageri den sinbolo matematikoa da, beraz, izar pentagonala. 
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ESTRALURTARRAK 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Suposa ezazue estralurtarrak izan badirela eta badakizuela non dauden, zer planetatan. Demagun irrati-uhin 

bidez eurekin harremanetan jarri nahi duzuela. Estralurtarrek ez dute euskaraz hitz egingo, jakina, ezta 

gazteleraz edo ingelesez ere. Zer transmitituko zeniekete eta zer hizkuntzatan, eurekin komunikatu eta elkar 

ulertu ahal izateko? Izango al luke tokirik matematikak, komunikatzeko ahalegin horretan? 

Duela zenbait urte (1985ean), Carl Sagan zientzia-dibulgatzaile estatubatuarrak horri buruzko nobela bat 

argitaratu zuen: Contact. Hau zioen nobela horrek pasarte batean: “ (…) kanpo-espaziotik seinalea iristen zen; 

zenbaki lehenen segida zen (2, 3, 5, 7, 11, 13…)”. 

 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

Zinemarako egokitu zuen Robert Zemeckis-ek, 1997an, Contact nobela, eta Jodie Foster aktore estatubatuarra izan zen  
filmaren protagonista nagusia. Honako hau dio Jodie Fosterrek filmean: “Matematika da hizkuntza unibertsal bakarra”. 

Ikusi Contact filmaren pasarte hau (bideoa ikusi ahal izateko sartu beharreko hitz gakoa: cinemates), eta egin gogoeta, 
ondoren, gai honen inguruan: zibilizazio estralurtar batek zenbaki lehenen segida bidaliko balu, izaki adimendunak 
direla adieraziko luke horrek?; zergatik? 

Ebazpena: 

Erantzuna baiezkoa da. Izan ere, gizakiak egin duen bezalaxe, gai horren inguruan hausnartu duen edozein zibilizaziok 
aurkituko zituen zenbaki lehenak; beraz, ez litzateke kasualitatea izango trasmititutako zenbakiak zenbaki lehenak 
izatea. 

 

  

https://vimeo.com/87289804
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Π ZENBAKIA  
(DBHko 2.  zikloa) 

 

Jakina da infinitu zifra dezimal dituela π zenbakiak, errepikatzen ez direnak eta eredu bakar bati jarraitzen ez 

diotenak. Ez dago, beraz, π zenbakia zatiki eran adierazterik. Gizakia mendeetan saiatu da π-ren hurbilketa 

egokiak egiten: Biblian birritan aipatzen da, eta bietan 3ko balioa ematen zaio; antzinako egiptoarrek, 

arabiarrek eta hebrearrek 3,24 baino apur bat handiagoa zen balioa ematen zioten π-ri.  

Honako hurbilketa hauek horiek baino hobeak dira: 

i. 22
7

= 3,𝟏𝟏2857142 … (hurbilketa hau bat dator π-ren lehen bi zifra hamartarrekin) 

ii. 333
106

= 3,𝟏𝟏𝟏𝟏09433 … (hurbilketa hau bat dator π-ren lau  zifra hamartarrekin) 

iii. 355
113

= 3,𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏9203 … (hurbilketa hau bat dator π-ren sei zifra hamartarrekin) 

Atal honetan, John Wallis-en π-ren erdira (1,57079…) hurbiltzeko formula aurkeztuko zaizue: 

π
2

=
2
1
∙

2
3
∙

4
3
∙

4
5
∙

6
5
∙

6
7
∙

8
7
∙

8
9
∙ … 

Segidan zenbat eta zenbaki gehiago erabili, orduan eta π-ren erdiaren hurbilketa doiagoa lortzen da: 

2
1

= 2 

2
1
∙

2
3

=
4
3

= 1,3333 … 

2
1
∙

2
3
∙

4
3

=
16
9

= 1,7777 … 

2
1
∙

2
3
∙

4
3
∙

4
5

=
64
45

= 1,4222 … 

2
1
∙

2
3
∙

4
3
∙

4
5
∙

6
5

=
384
225

= 1,706666 … 

2
1
∙

2
3
∙

4
3
∙

4
5
∙

6
5
∙

6
7

=
2.304
1.575

= 1,4628 … 

2
1
∙

2
3
∙

4
3
∙

4
5
∙

6
5
∙

6
7
∙

8
7

=
18.432
11.025

= 1,671836 … 

2
1
∙

2
3
∙

4
3
∙

4
5
∙

6
5
∙

6
7
∙

8
7
∙

8
9

=
147.456
99.225

= 1,486077 … 

… 

Gauza jakina da ez dugula inoiz π-ren balio zehatza lortuko (lortuz gero, π zenbakia arrazionala dela esan 

nahiko luke-eta. 
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JARDUERA 

“Buffon-en orratza” izenez ezagutzen den saiakuntzaren bidez ere lortzen da π-ren baliora hurbiltzea. Georges-Louis 
Leclerc (Buffongo kondea) naturista eta matematikariak  aurkitu zuen metodo hau, 1777an. 

Saiakuntza egiteko, material hauek behar dituzue: orratzak (edo zotzak), orri bat, erregela bat eta boligrafo bat. 

Eman beharreko pausoak: 

1. Irudikatu lerro paralelo bi orrian, lerroen artean orratzen luzeraren besteko tartea utzita. 

2. Utzi orratzak orriaren gainera erortzen, gutxi gorabehera 30 cm-ko garaieratik.  

3. Zenbatu zenbat orratzek ukitzen dutenlerroren bat. 

4. Azkenik, egin kalkulu hau: zatitu erabilitako orratz-kopuruaren bikoitza lerroren bat ukitzen duten orratz-
kopuruaz. Horrela, π-ren hurbilketa lortzen da. 

π =
2𝑁
A

 
N: saiakuntzan erabilitako orratz-kopurua 

A: lerroren bat ukitzen duten orratz-kopurua 

Oharra: zenbat eta orratz gehiago erabili saiakuntzan, orduan eta π-ren hurbilketa doiagoa lortuko da. 
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FIBONACCI-REN SEGIDA ETA URREZKO ARRAZOIA 
(DBHko 2.  zikloa) 

 
Pisa-ko Leonardo (K.o. 1170 - 1240) italiar matematikaria izan zen; Fibonacci izenez da ezagunagoa. 

Indoarabiar zenbaki-sistemaren defendatzaile eta hedatzailea izan zen (gaur egun darabilgun zenbaki-

sistema, alegia), eta haren izena duen segidarengatik da, batik bat, ezaguna. Atal honetan, Fibonacciren 

segida zein den, nola eraikitzen den eta zenbaki-segida horrek urrezko arrazoiarekin duen lotura aztertuko 

dugu. 

Hauexek dira Fibonacciren zenbaki-segidako lehen hamabost zenbakiak: 

 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610…  

Fibonacciren zenbaki-segidak haren Liber Abaci liburuan (1202) proposaturiko problema batean du jatorria; 

“untxien problema” deritzonean, hain zuzen ere. Honako hau dio problemak: 

“Untxi-bikote jakin batek, bigarren hilabetetik aurrera, untxikume-bikote bat izaten du, hilero.             

Untxikume-bikote bakoitzak, era berean,  beste untxikume-bikote bat izaten du hilero, bigarren hilabetetik 

aurrera, eta, horrela, hurrenez hurren. Zenbat untxi-bikote izango dira urtearen bukaeran?”. 

Hilabetea  Untxi-

bikoteak 

 
 

1 

1. hilabetea 
 

1 

2. hilabetea 
       

 

 
2 

3. hilabetea 
 

 

 
 

3 

4. hilabetea 
 

 

 
  

 

 
5 

5. hilabetea 
 

 

 
  

 

 
  

 

 8 

6. hilabetea … … … … … … … … 11 

 

Hona hemen nola eraikitzen den Fibonacciren segida: segidako lehenengo eta bigarren gaiak 1 zenbakia dira. 

Hirugarren gaia lortzeko, aurreko biak batzen dira; beraz, 2 izango da hirugarren gaia (1 + 1). Laugarrena 

kalkulatzeko ere, gauza bera egiten da: bigarrenari hirugarrena batzen zaio; hala, 5 da segidaren laugarren 

gaia (2 + 3). Bada, horrela kalkulatzen dira segidan hurrenez hurren datozen zenbakiak. 

 𝑎𝑡–𝑘  segidaren n-garren gaia adierazten badu (gai orokorra ere deitzen zaio), 𝑎1 = 1 eta 𝑎2 = 1 izanik, 

hauxe litzateke Fibonacciren zenbaki-segida lortzeko adierazpen orokorra: 

𝑎𝑡 = 𝑎𝑡−2 + 𝑎𝑡−1 
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Hainbat ezaugarri propio ditu segida horrek. Honako hauek, besteak beste: 

 Bi baino handiagoa den edozein zenbaki oso Fibonacciren segidako zenbaki desberdinen arteko batura 

gisa adieraz daiteke. Adibidez: 

3 = 2 + 1 

4 = 1 + 3 

5 = 2 + 3 

6 = 1 + 2 + 3 

… 

29 = 8 + 21 

30 = 1 + 8 + 21 

31 = 2 + 8 + 21 

32 = 3 + 8 + 21 

33 = 1 + 3 + 8 + 21 

… 

57 = 2 + 55 

58 = 3 + 55 

59 = 1 + 3 + 55 

60 = 2 + 3 + 55 

… 

 Fibonacciren segidako bi zenbakiren zatitzaile komunetako handiena (zkh) Fibonacciren segidako beste 

zenbaki bat da. Adibidez: 

zkh (8, 34) = 2 

zkh (21, 89) = 1 

zkh (21, 144) = 3 

… 

Hainbat berezitasun ditu Fibonacciren zenbaki-segidak, baina hauxe da aipagarriena: naturarekin harreman 

estua duela. Hori ulertzeko, Fibonacciren zenbaki-segidaren eta urrezko proportzioaren artean dagoen 

lotura ulertu behar da, lehen-lehenik. 

Esaten da segmentu bateko bi zatiren arteko arrazoia edo proportzioa urrezkoa dela, baldin eta 

segmentuaren zati handiak (a) txikiarekiko (b) duen proportzioa eta totalak (a + b) handiarekiko (a) duen 

proportzioa berdinak badira. Honela kalkulatzen da: 



34 

 

 

 

𝑎
𝑏

=
𝑎 + 𝑏
𝑎

 

 

𝑏
𝑏

= 𝑏+𝑏
𝑏

  adierazpena garatuz gero:  
𝑏
𝑏

= 1 + 𝑏
𝑏
 

Eta 
𝑏
𝑏

-ri  𝜗 (fi) deituz gero: 

𝜗 = 1 +
1
𝜗

 

𝜗2 = 𝜗 + 1 

𝜗2 − 𝜗 − 1 = 0 

 

Bigarren mailako ekuazioak ebazteko 
−𝑏±√𝑏2−4𝑏𝑎

2𝑏
  formula erabilita, hauxe da emaitza: 

 𝜗 = 1+√5
2

  (soluzio positiboa da hau). Hauxe da eragiketa horien emaitza: 1,618034… (zenbaki irrazional 

hau da urrezko proportzioa). 

Eta zer lotura dago Fibonacciren zenbaki-segidaren eta urrezko arrazoiaren artean? Fibonacciren segidan 

hurrenez hurren dauden bi zenbaki hartuta zenbaki handiena txikienaz zatituta lortzen den zatidura “ϑ” 

urrezko proportziotik gertu dago  (hau da, 1,618034… zenbakitik gertu dago). 

𝑨 𝑩 
𝑩
𝑨

 

2 3 1,5 

3 5 1,66666666… 

5 8 1,6 

8 13 1,325 

… … … 

244 233 1,618055556… 

233 377 1,618025751… 

 

Argi dago hartzen diren bi zenbakiak zenbat eta handiagoak izan, orduan eta gehiago hurbiltzen garela “𝜗” 

urrezko proportziora. 

Beraz, egiazki, esan daiteke “𝜗” urrezko proportzioa eta Fibonacciren zenbaki-segida gauza bera adierazten 

duten bi era desberdin direla. 
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MIATZE-JARDUERA 

Naturan, giza gorputzean zein arkitekturan badira urrezko proportzioa euren baitan duten hainbat adibide (eta, 
ondorioz, Fibonacciren segida). Irudi hauetako bi aukeratu, Interneten informazioa bilatu eta horien gaineko 
aurkezpena prestatu beharko duzue, binaka, kasu bakoitzean urrezko proportzioa zer eratan azaltzen den azaltzeko. 

1  2  3  4  

 

 

  

5  6  7  8  

 

  

 

9  10  11  12  
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MILURTEKORAKO PROBLEMAK 
(DBHko 1.  zikloa) 

 
Aditu-talde batek zazpi problema matematiko aurkeztu zituen 2000. urtean, Parisen: Milurtekorako 

Problemak deritzenak. Berebiziko garrantzia duten problemak dira, eta saria dago haiek ebaztearren. Ez 

nolanahikoa, gainera: AEBko Clay Institutuak milioi bat dolarreko saria emango dio problema hauetakoren bat 

ebazteko gai denari (horretarako espresuki sortutako batzorde batek soluzioari oniritzia emanez gero). Bistan 

da problemok ez dutela klasean egiten diren ariketen antz handirik eta oso formakuntza matematiko ona behar 

dela haiek ulertzeko ere. 

Zazpi problema horietako bat (Poincaré-ren aierua) Grigory Perelman 43 urteko matematikari errusiarrak 

ebatzi zuen, 2002. eta 2003. urteetan publikatutako artikuluetan. Bitxikeria gisa, esan beharra dago 

Perelmanek ez zuela saria onartu, eta Madrilen egindako mundu mailako kongresu batean haren lana 

aitortzeko emandako Field medaila ere ez zuela jaso. 

Gizateriaren erronka gisa ulertu behar dira Milurtekorako Problemak (Interneten kontsultatu ditzakezue 

ebatzitako hau eta oraindik ebazteke daudenak). Navier-Stokes-en ekuazioen soluzioari dagokiona, esate 

baterako, fluidoen (likidoak eta gasak) mugimenduarekin lotuta dago, eta berebiziko garrantzia du 

eguraldiaren iragarpenetan eta hegazkinen diseinuan, besteak beste .  

Matematika garaian garaiko zibilizazioentzat  garrantzi handia izan duten problemak ebazteko erreminta izan 

da beti, eta horixe izaten jarraitzen du gaur egun ere! 
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ZENBAKI LEHENAK ETA ERATOSTENES-EN BAHEA 
(DBHko 1.  zikloa) 

 

 
Eratostenes (K.a. 257-195) Zirenen jaio zen (gaur egungo Libia), Afrikako iparraldean. Garai hartako 

pertsonaiarik entzutetsuenetakoa izan zen Eratostenes: urteetan Alexandriako Liburutegi ospetsuko zuzendaria 

izan zen, Lurraren diametroa kalkulatzen lehena (harritzeko moduko zehaztasunarekin, gainera). 

Zoritxarrez, haren lanaren zati bat baino ez da iritsi gaur egunera arte. Hark asmatua da Eratostenesen bahea 

deritzona, eta bahe horren nondik norakoak azaltzea izango da jarduera honen xedea. 

Gauza jakina da zenbaki lehenak beren buruaz eta 1 zenbakiaz soilik zatigarriak diren zenbaki osoak direla       

(1 zenbakia ez da zenbaki lehentzat jotzen). Bada, algoritmo bat diseinatu zuen Eratostenesek, zenbaki lehenak 

aurkitzen lagundu ziona: Eratostenesen bahea.  

Algoritmoa 1etik 150era arteko zenbaki lehenak aurkitzeko aplikatuz gero, hauxe da jarraitu beharreko 

prozedura: 

1. Lehen 150 zenbaki arruntak era honetan antolatuta idatziko dira. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
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2. Gero, txikienetik handienera aztertuko dira zenbakiok. Hala, aztertutako zenbakia lehena bada, bere 

horretan utziko da; aztertutako zenbakia lehena ez bada, aldiz, zirriborratu egingo da (hots, 

konposatua bada). 

1 zenbakia da taulan lehenengoa, eta, ez denez zenbaki lehen gisa hartzen, zirriborratu egingo da. 

Taulan, 2 zenbakia da hurrengo zenbaki txikiena. Zenbaki lehena da 2 zenbakia, bere buruaz eta             

1 zenbakiaz baino ez delako zatigarria; beraz, 2 zenbakia bere horretan utzi, eta haren multiploak 

zirriborratuko dira, 2aren multiploak zenbaki konposatuak baitira. Honela geratuko  da taula: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

 

3 zenbakia da zirriborratu gabeko hurrengo zenbakia. Zenbaki lehena denez, ez da zirriborratuko;  

haren multiploak, berriz, zirriborratu egingo dira (3aren multiploak diren heinean zenbaki 

konposatuak baitira). Honela geratuko da taula: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
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4 zenbakia zirriborratuta dago; beraz, zirriborratu gabeko hurrengo zenbakira joko da (5era, alegia).     

5 zenbakia zirriborratu gabe utziko da (zenbaki lehena delako, hau da, 1az eta bere buruaz baino ez 

delako zatigarria) eta, ostean,  5aren multiplo guztiak zirriborratuko dira. Honela geratuko da taula: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

 

7 zenbakia da zirriborratu gabeko hurrengo zenbakia. Zenbaki lehena denez, ez da zirriborratuko;  

haren multiploak, berriz, zirriborratu egingo dira. 

11 zenbakia da zirriborratu gabeko hurrengo zenbakia. Zenbaki lehena denez, ez da zirriborratuko;  

haren multiploak, berriz, zirriborratu egingo dira. 

13 zenbakia da zirriborratu gabeko hurrengo zenbakia. Zenbaki lehena denez, ez da zirriborratuko;  

haren multiploak, berriz, zirriborratu egingo dira. 

Eta prozedura horri jarraituko zaio taula osoan barrena. 

Zenbakiak banan-banan bahe horretatik pasatutakoan, zenbaki lehenak baino ez dira zirriborratu gabe 

geratuko. Taula honela geratuko da: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 

111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 

131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 

141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 

 

Beraz, hauek dira zirriborratu gabeko zenbakiak (zenbaki lehenak, alegia): 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 

41, 43, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113, 127, 131, 137, 139, 149…  

Eratostenesen bahea zenbaki lehenak identifikatzeko lehen metodo edo algoritmoa izan zen. Gaur egun, 

oraindik ere, zenbaki lehen txikienak hautemateko era eraginkorrena da. 

Badakigu infinitu zenbaki lehen daudela, eta haien inguruan erantzunik ez duten hainbat galdera daude 

oraindik erantzunik ez dutenak.  Zenbakien Teoriari egindako ekarpen horregatik du matematikaren historian 

toki garratzitsua Eratostenesek. 

APLIKAZIO-JARDUERA 

Bilatu 250etik 400era arteko zenbaki lehenak, Eratostenesen bahea erabilita. 

Ebazpena: 

250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 
260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 
280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 
290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 
300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 
310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 
330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 
340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 

400          
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2.3. Matematika eta magia 

BI ZIFRA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Pentsatu bi zenbaki, zifra bakarrekoak. 

2. Hartu lehenengoa eta 2z biderkatu. Biderkadurari, 8 batu. 

3. Biderkatu emaitza 5ez. 

4. Batu emaitza horri hasieran pentsatutako bigarren zenbakia, eta 40 kendu lortutako emaitzari. 

5. Esan zein den emaitza. 

XY bi zifrako zenbakia izango da emaitza; hasieran pentsatutako bi zenbakiak, hurrenez hurren. 

ADINA ETA NEBA-ARREBEN KOPURUA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Idatzi paper batean zuen adina, eta 10ez biderkatu. 

2. Gero, biderkatu neba-arreben kopurua 9z. 

3. Lehen biderketako emaitzari kendu bigarren biderketako emaitza. 

4. Esan zein den  emaitza. 

5. Baietz asmatu zuen adina eta zenbat neba-arreba zareten. 

XYZ hiru zifrako zenbakia izango da emaitza; Z zifra neba-arreben kopurua izango da, eta (XZY+Z), adina. 

TALDE-ASMAKIZUNA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Aukeratu hiru zifrako zenbaki bat.  

2. Orain, inbertitu zenbaki horren zifren ordena.  

3. Bi zenbaki horietako handienari kendu zenbaki txikiena. 

4. Kendura kalkulatutakoan, inbertitu zifren ordena. Adi!* 

5. Batu  kendura eta kenduraren zifren ordena inbertitutakoan lortutako zenbaki berria. 

6. Baietz asmatu horren emaitza. 

1.089 da emaitza (hartu kontuan asmakizun honetan ez dela ikasleak pentsatutako zenbakia asmatzen).  

Adi!* Kendura zero zifraz hasten bada (esaterako, 099), zifren ordena inbertitzean zeroz bukatuko da zenbaki berria 
(990).  
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ZATIDURA ZEHATZAK 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Aukeratu hiru zifrako zenbaki bat, eta idatzi bi aldiz jarraian (esate baterako, aukeratutako zenbakia 584 bada, 
584.584 idatziko da). 

2. Zenbaki hori 7z zatitu. Baietz zatidura zehatza lortu. 

3. Zatidura hori 11z zatitu. Emaitza hau ere zehatza da! 

4. Azkenik, emaitza 13z zatitu. Berriz ere, zehatza da zatidura. 

5. Baietz asmatu zein den azken zatidura. 

Azken zatidura hasieran pentsatutako zenbaki bera da. 

URTEBETETZEA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Biderkatu zuen jaioteguna 10ez, eta, gero, 7 batu  emaitzari (asteak dituen adina egun). 

2. Emaitza 2z  biderkatu eta horri 7 batu, berriz ere. 

3. Ostean, biderkatu emaitza  5ez, eta batu jaio zineten hilari dagokion zenbakia. 

4. Esadazue emaitza. Baietz asmatu noiz den zuen urtebetetzea. 

ABCD lau zifrako zenbakia lortuko duzue (batzuetan A = 0 izango da; beraz, hiru zifrakoa). Urteak beteko ditu (CD – 5) 
hilean eta (AB – 1) egunean. 

ESKUMUTURREKOA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

142.857 zenbakiari, zenbaki magikoa deritzo; izan ere, begira zer gertatzen den zenbakia 1ez, 2z, 3z, 4z, 5ez edo 6z 
biderkatuz gero: 

142.857 ∙ 1 = 142.857 

142.857 ∙ 3 = 428.571 

142.857 ∙ 2 = 285.714 

142.857 ∙ 6 = 857.142 

142.857 ∙ 4 = 571.428 

142.857 ∙ 5 = 714.285 

Bada, 142.857 zenbakia 1ez, 2z, 3z, 4z, 5ez edo 6z biderkatutakoan, mugitu egiten dira zenbakia osatzen duten zifrak,  
zifren ordena mantenduta, begizta bat balitz bezala.  

142.857 zenbakiaren berezitasun bitxi hori erabiliko da magia-jolas hau egiteko. Horrela, bada, aurkezle-papera 
jokatuko duenak 142.857 zenbaki magikoa idatzirik duen eskumuturrekoa izango du jarrita. Ikasleetako batek dadoa 
(asmatua edo erreala) jaurtiko du, eta aterarako emaitza esango du. 142.857 zenbakia dadoarekin ateratako zenbakiaz 
biderka dezala eskatuko zaio, eta aurkezleak esango du emaitza zein den badakiela eta eskumuturrekoan idatzia duela, 
gainera. Bukatzeko, eskumuturrekoa toki egokitik moztuko du guraizeekin. 
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JAIOTEGUNA ETA TXARTELA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

Magia-jolas honen bidez, asma daiteke zein den edozeinen jaioteguna. Ikasle boluntario bati 5 zutabeko taula hau 
erakutsi, eta honako hau galdetuko diogu: 

Zer zutabetan ageri da zure jaioteguna: An, Bn, Cn, Dn edota En? (Jaioteguna zutabe batean baino gehiagotan 
ager daiteke). 

Jaioteguna zein zutabetan azaltzen den jakinik, zutabe horietan ageri diren lehen zenbakien baturak emango digu 
ikaslearen jaioteguna. 

Esate baterako: 
Ikasleak bere jaiotegunari dagokion zenbakia A, C eta E zutabeetan dagoela esanez gero, honako hau egingo genuke: A 
zutabeko lehen zenbakia 1 denez, C zutabeko lehena 4 eta E zutabeko lehena 16, hiru zenbaki hauen baturak emango 
digu ikaslearen jaioteguna. Hortaz, 1 + 4 + 16 = 21 izanik, hilaren 21a da ikaslearen jaioteguna. 

 

A B C D E 

1 2 4 8 16 

9 31 20 25 17 

5 18 29 27 25 

31 27 31 11 28 

17 3 5 30 31 

3 10 12 9 18 

15 30 28 29 29 

19 26 15 10 20 

13 7 30 28 26 

29 19 23 15 30 

25 22 6 31 23 

7 11 13 12 19 

21 6 14 26 22 

11 23 22 16 27 

27 15 7 24 21 

23 14 21 14 24 
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BAIETZ ASMATU ZER DUZUEN EZKUTUAN 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Aukeratu edozein zenbaki, nahi duzuen beste zifrakoa (esate baterako, 4.518). 

2. Ezabatu zenbakiaren zifretako bat (gutxien gustatzen zaizuena), baina ez dadila zeroa izan (4.518 zenbakian, 5a 
adibidez). 

3. Geratzen den zenbakiari (zifra bat gutxiago izango du orain), kendu hasieran pentsatu duzuen zenbakiaren zifren 
batura (gure kasuan, 4 + 5 + 1 + 8 = 18) 

4. Esan emaitza.  Adibidean, 418 – (4 + 5 + 1 + 8) = 400 

5. Emaitza  jakinda, asma daiteke zer zifra ezabatu den lehenengo zenbakian. 

Emaitza jakinda, zenbaki hori baino handiagoa den 9 zenbakiaren multiploa bilatu behar da: zenbaki horretara iristeko 
gehitu beharreko kopurua da ikasleak pentsatutako zenbakian ezabatu duen zifra. 

 

ZIFRA BAT ESAN, ETA BAIETZ ASMATU KENDURA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Aukeratu hiru zifrako zenbaki bat,  lehenengo eta azken zifrak ezberdinak dituena (palindromoa ez dena, alegia). 

2. Irauli zifren ordena. 

3. Kalkulatu hasierako zenbakiaren eta oraingo zenbakiaren arteko kendura. 

4. Kendurako zenbakiaren eskumako zifra zein den esanez gero,  gainerako zifrak asmatuko ditut. 

Eskumako zifra A bada, kendura 9A (9 – A) izango da. Jolas honen helburua ez da hasieran ikasleak pentsatutako 
zenbakia asmatzea, baizik eta kendura asmatzea. 

Kenduraren ezkerreko zifra zen den galdetuta ere, berdin asma daiteke zenbakia. Ezkerreko zifra B bada, zenbakia 9B 
(9 – B) izango da. 
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ADINA ETA URTEBETETZE-EGUNAREN ASTEKO EGUNA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Ba al dakizue asteko zein egunetan izango den zuen urtebetetzea? Hala bada, eman, astegunari, dagokion zenbakia 
(astelehena bada,  1; asteartea, 2… igandea,  7). Bestela, pentsatu astegun bat eta horri dagokion zenbakia.  

2. Biderkatu  zenbaki hori 50ez. 

3. Batu 11 emaitzari. 

4. Biderkatu  batura 2z. 

5. Aurten, bete al dituzue urteak jada? Hala bada, batu  1.995 emaitzari; bestela, batu 1.994. 

6. Kendu, orain, jaiotze-urtea, eta esan emaitza. 

7. Baietz amatu zuen adina eta zuen urtebetetze-eguna. 

Hiru zifrako emaitzan , ezkerreko zifra asteko egunari dagokio, eta eskuineko biak adinari. 

Oharra:  

Asmakizunaren bukaeran erabilitako kopuruak (1.995 edo 1.994) 2017. urteari dagozkio; trikimailuak edozein urtetan 
funtziona dezan, aldatu egin beharko da zenbakia (dena delako urteari 22 kenduta, urteak beteta izanez gero; eta 23 
kenduta, oraindik bete gabe izanez gero). 

DESAGERTUTAKO ZIFRA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

 Sam Lloyd xake-jokalari, buruhausgarrien egile eta jolaserako matematikariaren asmakizuna da hau. 

 

1. Idatzi bi zenbaki, lehen hamar zifrak erabiliz (0tik 9ra). Bete beharreko baldintza bakarra hau da: zifra guztiak behin 
bakarrik erabiltzea (esate baterako, 836.920 eta 5.417). 

2. Kalkulatu  bi zenbakien arteko batura (gure adibidean, 842.337). 

3. Ezabatu zifra bat (zeroa izan ezik)  baturan. 

4. Esan zein den emaitza (gure kasuan, geneukan zenbakiari 4 kentzen badiogu, 82.337 da emaitza). 

5. Baietz asmatu zer zifra ezabatu duzuen! 

Emaitza jakinda, zenbaki hori baino handiagoa den 9aren multiploa bilatu behar dugu: zenbaki horretara iristeko 
gehitu beharreko kopurua da ikasleak pentsatutako zenbakian ezabatu duen zifra (zenbakia 9aren multiploa bada, 9 da 
ikasleak ezabatutako zifra). 

Oharra: 

Asmakizun hau egin aurretik, 9 zenbakiaren zatigarritasun-irizpidea azaldu behar zaie ikasleei: zenbaki bat 9aren 
multiploa da, baldin eta zifren batura 9 edo 9aren multiploa bada. 
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AITAREN ETA AMAREN ADINA 

MOTIBAZIO-JARDUERA 

1. Idatzi aitaren adina, biderkatu 2z eta  batu 5 emaitzari. 

2. Biderkatu emaitza 50ez. 

3. Batu 1.767. 

4. Kendu amaren jaiotza-urtea. 

5. Lau zifrako zenbakia lortuko zenuen: lehen bi zifrek aitaren adina adierazten dute, eta hurrengo biek  amarena. 

Oharra:  

Azken-aurreko pausoan batutako zenbakia (1.767) 2017. urtean egiten diren asmakizunetarako erabiliko da. Beste 
urteren batean eginez gero, erabili beharreko zenbakia dena delako urteari  250 kenduz lortuko da. 
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2.4. Matematika, film eta telesailetan 

J.M. Sorandoren 100 escenas de cine y t.v. para la clase de Matemáticas proposamen didaktikoan, zenbait film eta 

telesailen eszena-zerrenda bat proposatzen da. Eszenok gai curricularrak kontuan hartuta daude sailkatuta, eta DBHko 

eta Batxilergoko zer mailatan lantzeko diren egokiak zehazten da bertan (bideoak ikusteko, erabili beharreko pasahitza: 

cinemates): 

http://matematicasentumundo.es/100escenas.htm 

 

ZENBAKI ARRUNTAK 

o Stranger than Fiction . Marc Forster. 2006. DBH1 eta 2  

o The Clan of the Cave Bear:  1.bideoa eta 2.bideoa. Michael Chapman. 1985. DBH1 

o The Story of One. Ancient Egypt (Bataren istorioa. Antzinateko Egipto ). Nick Murphy. 2005. DBH1 

o Ojo matemático 6: El carpintero (Begi matematikoa 6 : Arotza): 1.bideoa eta 2.bideoa. Michael Cocker y Colin 
Nobbs. 1991. DBH1 

o Ojo matemático 6: Cuenta infinita. (Begi matematikoa 6: Kontu infinitua). Michael Cocker y Colin Nobbs. 1991. 
DBH1 eta 2 

o In the Navy. Arthur Lubin. 1941. DBH1 

o Stand and Deliver. Ramón Menéndez. 1988. DBH1 

o Kelly´s Heroes. Brian G. Hutton. 1970. DBH1 

o The Simpsons 23x18: Beware My Cheating Bart. Matt Groening. 2012. DBH1 

o Aquí no hay quien viva 2x05: Érase una patrulla ciudadana. Alberto Caballero, Laura Caballero y Juan Luis 
Iborra. 2004. DBH1 

o Crupier. Mike Hodges. 1998. DBH1 eta 2 

o The Apartment. Billy Wilder. 1960. DBH1 eta 2 

ZATIGARRITASUNA 

o Contact. Robert Zemeckis. 1997. DBH1 eta 2 

o La habitación de Fermat. Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. 2007. DBH1, 2, 3 eta 4 

o Num3rs 1x05: Prime Suspect. Nicolas Falacci y Cheryl Heuton. 2005. DBh1, 2, 3 eta 4 

o The Professor and His Beloved Equation - Hakase no aishita sushiki. Takashi Koizumi. 2006. DBH1, 2, 3 eta 4 

o La Habitación de Fermat. Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. 2007. DBH1, 2, 3 eta 4 

o Cube: 1.bideoa, 2.bideoa eta 3.bideoa. Vincenzo Natali. 1997. DBH1, 2, 3 eta 4 

  

http://matematicasentumundo.es/100escenas.htm
https://vimeo.com/87199073
https://vimeo.com/84339605
https://vimeo.com/84339607
https://vimeo.com/86307819
https://vimeo.com/87210888
https://vimeo.com/87210887
https://vimeo.com/87210891
https://vimeo.com/86205827
https://vimeo.com/86631655
https://vimeo.com/84967076
https://vimeo.com/84427633
https://vimeo.com/86987800
https://vimeo.com/84339603
https://vimeo.com/85898340
https://vimeo.com/87289804
https://vimeo.com/84869118
https://vimeo.com/87923487
https://vimeo.com/86926185
https://vimeo.com/87157687
https://vimeo.com/84868688
https://vimeo.com/84868685
https://vimeo.com/84868687
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ZATIKIAK 

o El mundo está loco, loco, loco. Stanley Kramer. 1963. DBH1 eta 2 

o Ojo matemático 3: El Camarero (Begi matematikoa 3: Zerbitzaria). Michael Cocker y Colin Nobbs. 1991. DBH1 
eta 2 

o Small Time Crooks. Woody Allen. 2000. DBH1 eta 2 

o Ojo matemático 3: La herencia (Begi matematikoa 3: Herentzia ). Michael Cocker y Colin Nobbs. 1991. DBH1 eta 
2 

ZENBAKI HAMARTARRAK 

o Better Off Dead... . Savage Steve Holland.1985. DBH1 eta 2 

o Homem que Copiava. Jorge Furtado. 2002. DBH1 eta 2 

o Harold & Kumar 2:  Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay. Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg. 2008. 
DBH3 eta 4 

o Person of interest 2x11. Jonathan Nolan. 2012. DBH3 eta 4 

NEURRIA 

o Mr. Bean 1x13: Goodnight Mr. Bean. Rowan Atkinson. 1995. DBH1 eta 2 

o Ojo matemático 15 : El hormigón (Begi matematikoa 15: Hormigoia). Michael Cocker y Colin Nobbs.1991. DBH1 
eta 2 

o Yo hice a Roque III. Mariano Ozores. 1980. DBH1 eta 2 

o Sal gorda. Fernando Trueba. 1983. DBH1 eta 2 

o Entrapment (Tranpa). Jon Amiel. 1999. DBH1 eta 2 

o Factótum. Bent Hamer. 2005. DBH2, 3 eta 4 

BERREKETAK ETA ERROAK 

o Friends 9x12: The One with Phoebe's Rats. Ben Weiss. 2003. DBH1 

o Super Mario Bros. Annable Jankel y Rocky Morton. 1993. DBH1 

o Proof. John Madden. 2005. DBH1, 2, 3 eta 4 

o The Simpsons 07x06: Treehouse of Horror VI. Matt Groening. 1995. DBH3 eta 4, eta Batxillergoa 1 eta 2. 

PROPORTZIONALTASUNA ETA EHUNEKOAK 

o Yi ge dou bu neng shao - Not One Less. Zhang Yimou. 1999. DBH1, 2, 3 eta 4 

o My Stepmother is an Alien. Richard Benjamin. 1988. DBH1, 2, 3 

o Mean Girls. Mark S. Waters. 2004. DBH1, 2 eta 3 

o 21 Black Jack. Robert Luketic. 2008. DBH1 eta 2 

o Coach Carter. Thomas Carter. 2005. DBH3 eta 4 

 

https://vimeo.com/85617847
https://vimeo.com/84967081
https://vimeo.com/84869116
https://vimeo.com/84967082
https://vimeo.com/84967079
https://vimeo.com/84869114
https://vimeo.com/84795671
https://vimeo.com/84967085
https://vimeo.com/85458650
https://vimeo.com/84795673
https://vimeo.com/84453752
https://vimeo.com/84453755
https://vimeo.com/84869124
https://vimeo.com/84453753
https://vimeo.com/86891954
https://vimeo.com/86987874
https://vimeo.com/88015999
https://vimeo.com/84427632
https://vimeo.com/85898341
https://vimeo.com/86630606
https://vimeo.com/85942445
https://vimeo.com/84339601
https://vimeo.com/85545516
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ZENBAKI-SEGIDAK 

o Pay it forward. Mimi Leder. 2000. DBH1, 2 eta 3 

o La habitación de Fermat. Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. 2007. DBH3 eta 4 

o Dracula: Prince of Darkness (Drakula: ilunpeetako printzea). Terence Fisher. 1966. DBH3 eta 4 

o Jean de Florette. Claude Berri. 1986. DBH3 eta 4 

o I.Q. Fred Schepisi. 1984. DBH3 eta 4 

o Futurama 1x06: A Fishful of Dollars. Matt Groening. 1999. DBH3 eta 4 

ALJEBRA 

o The Professor and His Beloved Equation - Hakase no aishita sushiki. Takashi Koizumi. Japón. 2006. DBH1, 2, 3 
eta 4 

o The World is Not Enough. Michael Apted. 1999. DBH1, 2, 3 eta 4 

o Jean de Florette. Claude Berri. 1986. DBH1, 2, 3 eta 4 

o Los Serrano 4x01: Santiago gigoló (1. bideoa, 2. bideoa eta 3. bideoa). Daniel Écija y Álex Pina. 2006. DBH2, 3 
eta 4 

o Liberal Arts. Josh Radnor. 2012. DBH1, 2, 3 eta 4 eta Batxillergoa 1 eta 2. 

o Mean Girls. Mark S. Waters. 2004. DBH2, 3 eta 4 

FUNTZIOAK 

o Walt Disney's Donald Duck: Old MacDonald Duck. Jack King. 1941. DBH4 eta Batxillergoa 1 eta 2. 

o Im juli. Fatih Akin. 2000. DBH4 eta Batxillergoa 1 eta 2. 

o Mean Girls. Mark S. Waters. 2004. Batxillergoa 2. 

o Numb3rs 2x10: Bones of Contention. Nicolas Falacci y Cheryl Heuton. 2006. Batxillergoa 1 eta 2. 

IRUDI LAUAK 

o Numb3rs 2x10: Bones of Contention. Nicolas Falacci y Cheryl Heuton. 2006. DBH1, 2, 3 eta 4 

o The Simpsons 05x10: $pringfield or, How I Learned to Stop Worrying and Love Legalized Gambling (1.bideoa, 
2.bideoa eta 3.bideoa). Matt Groening. 1993. DBH2, 3 eta 4 

o Mission: Impossible III (M:I-III) (1. bideoa eta 2. bideoa). J.J. Abrams. 2006. DBH2, 3 eta 4 

o Cast Away. Robert Zemeckis. 2000. DBH1, 2, 3 eta 4 

o The Professor and His Beloved Equation - Hakase no aishita sushiki. Takashi Koizumi. 2006. DBH3 eta 4 

o Donald in Mathmagic Land. Hamilton Luske. 1959. DBH1, 2, 3 eta 4 

o The Prince and the Pauper. George Schribner. 1990. DBH4 

o Ágora. Alejandro Amenábar. 2009. DBH3 eta 4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

 

 

  

https://vimeo.com/86086912
https://vimeo.com/84869122
https://vimeo.com/84868690
https://vimeo.com/85458192
https://vimeo.com/85458192
https://vimeo.com/84339896
https://vimeo.com/85757640
https://vimeo.com/84453754
https://vimeo.com/85458193
https://vimeo.com/87011924
https://vimeo.com/87011925
https://vimeo.com/87011926
https://vimeo.com/87303831
https://vimeo.com/85898338
https://vimeo.com/84339892
https://vimeo.com/84339898
https://vimeo.com/85898339
https://vimeo.com/87128996
https://vimeo.com/87128997
https://vimeo.com/84427634
https://vimeo.com/84427740
https://vimeo.com/84427636
https://vimeo.com/84501588
https://vimeo.com/84501589
https://vimeo.com/85572750
https://vimeo.com/85458197
https://vimeo.com/87201286
https://vimeo.com/86891953
https://vimeo.com/85026414
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SIMETRIA 

o Mon oncle. Jacques Tati. 1958. DBH1, 2 eta 3 

o Mr Bean 01x05: The Trouble with Mr Bean. Rowan Atkinson. 1995. DBH1, 2, 3 eta 4 

o Futurama 1x08: A Big Piece of Garbage. Matt Groening. 1999. DBH3 

GEOMETRIA ESPAZIALA 

o Stargate. Robert Emmerich. 1994. Batxilergoa 2 

o Cosmos 1: The Shores of the Cosmic Ocean. Carl Sagan y Adrian Malone. 1980. DBH3 eta 4 

o King Kong. Merian C. Cooper y Ernest B. Schoedsack. 1933. DBH3 eta 4 

o The Incredible Shrinking Man. Jack Arnold. 1957. DBH3 eta 4 

KONBINATORIA 

o Walt Disney's Donald Duck: Old MacDonald Duck. Jack King. 1941. DBH1. 

o Dr. Strangelove, or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb. Stanley Kubrick. 1964. DBH1, 2, 3 eta 
4 

o El Día de la Bestia (Piztiaren eguna). Alex de la Iglesia. 1995. Batxilergoa 1 eta 2. 

PROBABILITATEA 

o Shaolin Soccer. Stephen Chow. 2001. DBH1, 2, 3 eta 4 

o Numb3rs 1x01: Pilot. Nicolas Falacci y Cheryl Heuton. 2006. DBH4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

o Homem que Copiava. Jorge Furtado. 2002. DBH4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

o Flash Forward 1x02: White to play. Brannon Braga. ABC T.V. EE.UU. 2009. DBH4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

o Il buono, il brutto, il cattivo (Ona, itsusia eta gaiztoa). Sergio Leone. 1966. DBH4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

o Hævnen (Civilization) (In a Better World). Susanne Bier. 2010. DBH4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

o 21 Black Jack. Robert Luketic. 2008. DBH4 eta Batxilergoa 1 eta 2. 

o The Bridge on the River Kwai (Kwai ibaiko zubia). David Lean. 1957. Batxilergoa 1 eta 2. 

o Intacto. Juan Carlos Fresnadillo. 2001. Batxilergoa 1 eta 2. 

o Jobs. Joshua Michael Stern. 2013. Batxilergoa 1 eta 2. 

ESTATISTIKA 

o The Simpsons 01x09: Life on the Fast Lane. Matt Groening. 1990. DBH1 eta 2. 

o Jean de Florette. Claude Berri. 1986. DBH1 eta 2. 

o Moneyball. Bennett Miller. 2011. DBH2 eta 3. 

o Magic Town. William A. Wellman. 1947. Batxilergoa 2. 

 

 

 

https://vimeo.com/86629153
https://vimeo.com/86928981
https://vimeo.com/87117712
https://vimeo.com/84282953
https://vimeo.com/86541078
https://vimeo.com/84339899
https://vimeo.com/84501587
https://vimeo.com/84339892
https://vimeo.com/84501586
https://vimeo.com/84339608
https://vimeo.com/84339894
https://vimeo.com/87249720
https://vimeo.com/83428634
https://vimeo.com/84453756
https://vimeo.com/83428635
https://vimeo.com/86627029
https://vimeo.com/84339459
https://vimeo.com/83422511
https://vimeo.com/83421662
https://vimeo.com/83294517
https://vimeo.com/84427630
https://vimeo.com/85458195
https://vimeo.com/87284593
https://vimeo.com/86627027
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PROBLEMEN EBAZPENA 

o Pony Express. Jerry Hooper. 1953. DBH1, 2 eta 3, 4. 

o A Beautiful Mind. Ron Howard. 2001. DBH3 eta 4 y Batxilergoa 1 eta 2. 

o La habitación de Fermat. Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. 2007. DBH1, 2 eta 3, 4. 

o Die hard 3: With a vengeance. John Mc Tiernan. 1995. DBH1, 2 eta 3, 4. 

o La habitación de Fermat (1. bideoa eta 2. bideoa). Luis Piedrahita y Rodrigo Sopeña. 2007. DBH1, 2 eta 3, 4. 

o Ojo matemático 5: Los patos vampiros (Begi matematikoa 5: Ahatetxo banpiroak). Michael Cocker y Colin 
Nobbs. 1991. DBH1 eta 2. 

o Labyrinth. Jim Herson. 1986. DBH4 y Batxilergoa 1 eta 2. 

BALIOETAN OINARRITUTAKO HEZKUNTZA 

o Margin Call. J.C. Chandor. 2011. DBH4 y Batxilergoa 1 eta 2. 

o Numb3rs 1x11: Sacrifice. Nicolas Falacci y Cheryl Heuton. 2005. DBH4 y Batxilergoa 1 eta 2. 

o A Beautiful Mind. Ron Howard. 2001. DBH4 y Batxilergoa 1 eta 2. 

o Cosmos 3: Harmony of the Worlds (1. bideoa, 2. bideoa eta 3. bideoa). Carl Sagan y Adrian Malone. 1980. DBH4 
eta Batxilergoa 1 eta 2. 

 
  

https://vimeo.com/84967668
https://vimeo.com/85012042
https://vimeo.com/87199071
https://vimeo.com/85018261
https://vimeo.com/85035226
https://vimeo.com/85458198
https://vimeo.com/87210886
https://vimeo.com/84868689
https://vimeo.com/86627030
https://vimeo.com/87803195
https://vimeo.com/87249719
https://vimeo.com/86544296
https://vimeo.com/86545891
https://vimeo.com/86547158
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2.5. Matematikaren giza aurpegia 

EUKLIDES GEOMETRIALARIA (K.a. 330–275) 
(DBHko 1.  eta 2.  zikloak) 

 
Euklidesek, “geometriaren aita” legez ezagunak, Egiptoko Ptolomeo erregearen aginduetara 

egin zuen lan. Diotenez, Ptolomeo erregea kexu zen, geometria ikastea astuna egiten 

baitzitzaion. Euklidesek, Ptolomeoren kexuez gogaituta, honela esan omen zion: “Errege-

bideak eta hiritar arruntentzako bideak daude zure herrialdean barrena bidaiatzeko; 

geometrian, aldiz, berbera da bidea guztiontzat”. Esaldi historiko horrek hau adierazi nahi du: 

bizitzaren egiteko garrantzitsuetan bidezidorrik ez dagoela eta ahaleginaren poderioz egiten 

dela aurrera. 
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ARKIMEDES SIRAKUSAKOA (K. a. 287 - 212) 
(DBHko 1.  eta 2.  zikloak) 

 
Arkimedes jenioaren gainean, hainbat anekdota dira. Seguruenez, ezaguna egingo 

zaizue haren izena duen printzipio fisikoa: “Fluido batean partzialki edo osoki 

murgilduta dagoen gorputz batek goranzko indarra jasaten du, eta indar horren 

balioa gorputzak bertan hartzen duen tokiari dagokion fluido-bolumenaren pisua 

adinakoa da”. Diotenez, bainuontzian zegoen hain lan handia eman zion problema 

hori ebaztea lortu zuenean. Pozaren pozez, biluzik atera omen zen bainuontzitik, eta 

Sirakusako kaleetan barrena ibili zen. “Eureka! Eureka!” (Aurkitu dut soluzioa! 

Aurkitu dut!) oihukatuz ibili omen zen. 

Problema mekanikoak ebatzi eta gerrarako baliabideak eraiki bazituen ere, 

matematikaria izan zen ezeren gainetik Arkimedes (geometrian aurkikuntza garrantzitsuak egin zituen), eta 

hala gogoratu zezaten zen haren nahia. Horrela, bada, agindu hau eman zuen: hildakoan hilobiaren hilarrian 

esfera bat zilindro batean inskribatuta grabatu zezaten (gogoratu hari zor zaiola esferaren eta zilindroaren 

bolumenak eta azalerak erlazionatzen dituen formula: 𝑉𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 = 2
3
∙ 𝑉𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏). Era horretan,  lotuta geratu ziren, 

betiko, Arkimedes eta geometria. 

Arkimedesen heriotzaren gainean, bada beste istorio bitxi bat. Erromatarrek Siracusa mendean hartu 

zutenean, tropen buru Marcelok Arkimedes atxilo hartzeko eta harengana eramateko agindu omen zuen. 

Mirestu egiten zuen Marcelok Arkimedes, eta beretzat lan egin zezan konbentzitu nahi zuen.  Haren bila joan 

zen soldaduak agure bat topatu omen zuen. Agurea hain zegoen buru-belarri murgildua lanean, ezen ez 

baitzion soldaduari jaramonik ere egin; are gehiago, lana bukatu arte itxaron zezala agindu zion. Soldaduak, 

sutan jarri, eta bertan hil zuen agurea, ezpataz. Gerora jakin zen Arkimedes zela agure hura. Marcelo jeneralak 

soldadua hiltzeko agindu omen zuen gertatutakoaren berri jakitean. 
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ESFERAREN AZALERA ETA BOLUMENA 

Arkimidesi zor zaizkio esferaren azaleraren eta bolumenaren formulak. Demagun r erradiodun 
zilindro bat eta beraren baitan inskribatutako r erradiodun esfera bat ditugula. (Ikus irudia: 
irudi hau grabatu zuten Arkimidesen hilarrian). 

Arkimedesek frogatu zuen esferaren bolumena zirkunskribatutako zilindroaren bolumenaren 
bi heren dela. Beraz: 

𝑉𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 =
2
3

× 𝑉𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏 =
2
3

× 𝜋𝑟2 × 2𝑟 

Zilindroaren bolumena haren oinarria altueraz biderkatuta kalkulatzen da: 𝜋𝑟2 da zilindroaren oinarria eta 2r altuera, 
bi aldiz esferaren erradioa (ikus irudia). 

𝑉𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 =
2
3

× 𝑉𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏 =
2
3

× 𝜋𝑟2 × 2𝑟 =  
2
3

× 2𝜋𝑟3 =
4
3
𝜋𝑟3 

𝑉𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 =
4
3
𝜋𝑟3 

Esferaren azalera zilindro zirkunskribatuaren alboko azaleraren berdina dela aurkitu zuen. Beraz: 

𝐴𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 = 𝐴𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑧𝑎𝑧 𝑏𝑧𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =  2𝜋𝑟 × 2ℎ 

Eta r erradiodun esferan zirkunskribatutako zilindoaren altuera 2𝑟 denez: 

𝐴𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 = 𝐴𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡 𝑏𝑏𝑏𝑧𝑎𝑧 𝑏𝑧𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 =  2𝜋𝑟 × ℎ = 2𝜋𝑟 × 2𝑟 = 4𝜋𝑟2 

𝐴𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 = 4𝜋𝑟2 

APLIKAZIO-JARDUERA 

r erradioko zilindroa eta haren baitan inskribatutako r erradioko esfera izanik, zilindroaren bolumena 6.283 cm3 bada: 

a) Kalkulatu r erradioa. 

b) Kalkulatu r erradioko esferaren bolumena. 

c) Ikertu Interneten zein den konoaren bolumena kalkulatzeko formula. Zer bolumen du r erradioko eta 2r 
altuerako konoak? Zer erlazio dago r erradioko konoaren eta r erradioko esferaren bolumenaren artean? 

Ebazpena: 

a) 𝑉𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏 = 𝜋𝑟2 × 2𝑟 = 2𝜋𝑟3 = 6.283  

𝑟 = �6.283
2𝜋

3
≈ 10 𝑐𝑐 

b) 𝑉𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 = 4
3
𝜋𝑟3 → 𝑉𝑏𝑒𝑒𝑏𝑏𝑏 = 4

3
𝜋103 = 4189 𝑐𝑐3   

c) 𝑉𝑎𝑧𝑡𝑧𝑏 = 1
3
𝜋𝑟2 ∙ ℎ  →  𝑉𝑎𝑧𝑡𝑧𝑏 = 1

3
𝜋𝑟2 ∙ 2𝑟 = 2

3
𝜋𝑟3 = 2

3
 𝜋103 = 2094 cm3    

𝑉𝑎𝑧𝑡𝑧𝑏
𝑉𝑧𝑏𝑏𝑏𝑡𝑏𝑏𝑧𝑏

=
1
3
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FERMAT (K.o. 1601-1665) ETA HAREN AZKEN TEORIA 
(DBHko 2.  zikloa eta Batxilergoa) 

MIATZE-JARDUERA 

Ikusi El Universo Matemático - El margen más famoso de la historia dokumentala. 

Fermaten Azken Teoremaren eta hura frogatzeko egin izan diren ahaleginen gainbegirada egiten da dokumental 
horretan. 

Launaka, Fermaten Azken Teoremaren gaineko aurkezpen bat prestatu beharko duzue, Prezi programa erabilita. 

a) Zertan oinarritzen da Fermaten Teorema famatua? Zer beste teoremarekin du lotura Fermaten Teoremak? 

b) Nork frogatu zuen egia zela Fermaten Teorema? Azaldu frogatzerakoan izandako gora-beherak. 

 
Pierre de Fermat Frantziako Tolosa hiritik gertu jaio zen, eta abokatu-

lanetan jardun zuen Orleans-eko Unibertsitatean. Hainbat hizkuntza 

zekizkien (latina, greziera, italiera, espainiera eta, jakina, frantsesa), eta 

nahiz eta zuzenbidean ere ospe handia hartu zuen, matematikari gisa egin 

zuen ekarpenik handiena. 

Matematikari amateurra izan zen Fermat, eta lagunei bidalitako gutunen 

bidez egiten zituen proposizio matematikoak; besteak beste, Pascal-i 

bidalitakoen bidez. Proposizio horiek ez zituen frogatzen, ordea (lehenik 

eta behin, proposizio edo konjetura bat plazaratzen da matematikan, 

aurkikuntza edo uste matematiko bat egitean; ondoren, proposizio edo 

konjetura hori teorema bihurtzeko, 

zorroztasun matematikoz frogatu 

beharra dago). 

Dena den, ez zaio Fermati daukan meritua kendu behar; izan ere, 

zientziaren (eta matematikaren) ataletako bat irauli zuten haren ideiek: 

Zenbakien Teoriaren aitatzat hartzen da (zenbaki osoen propietateak 

aztertzen ditu, besteak beste, teoria horrek) eta Probabilitatearen Teoriaren 

sorburu kontsideratzen dira Pascali idatzitako gutunak.  Dena den, argi eta 

garbi dago Fermaten Azken Teorema izan zela haren ekarpenik handiena 

(Fermaten Azken Konjetura esan beharko genuke, zuzenak izateko). 

Hauxe da Fermaten Azken Teoremaren istorioa: 

Fermatek, Alejandriako Diofantoren Arithmetica liburua irakurtzen ari 

zela, burura etortzen zitzaizkion ohar eta problemak idazten zituen liburuaren marjinetan. Fermatek liburuan 

zirriborratutako problema guzti-guztiak ebatzi dituzte matematikariek, banan-banan, hura hil ondorengo 

mendeetan;  problema bakar bat izan ezik (hortik datorkio izena Fermaten Azken Teoremari).  

 

Hau zioen oharrak: 

https://www.youtube.com/watch?v=oSKuS1NKr0w


56 

 

“Cubum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos 

quadratoquadratos, et generaliter nullam in infinitum ultra 

quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est dividere 

cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi, hanc marginis 

exiguitas non caperet”. 

“Ezinezkoa da kubo bat bi kubotan deskonposatzea, bikarratu bat 

bi bikarratutan eta edozein mailatako berretura bat maila bereko 

bi berreturatan. Hori frogatzen duen demostrazio zinez 

liluragarria aurkitu dut, baina liburuaren marjina txikiegia da 

demostrazioa bertan idazteko”. 

 Pierre de Fermat (1650) 

Bada, hauxe da Fermatek egin zuen konjetura: 

 

 

 

Uler dezagun ondo zer dioen Fermaten Azken Teoremak. Guztiok ezagutzen duzue Pitagorasen Teorema 

(triangelu angeluzuzen baten katetoak eta hipotenusa erlazionatzen ditu): kateto txikiaren karratuaren eta 

kateto handiaren karratuaren batura hipotenusaren karratuaren berdina da.  

𝑎2 + 𝑏2 = 𝑐2 

 

 

𝑎: kateto bat 

𝑏: beste katetoa 

𝑐: hipotenusa 

Pitagorasen Teoreman, berretzaileak 2 balioa du. Bada, Fermaten Teoremaren kasu partikular bat baino ez da 

Pitagorasen Teorema. Jakina da kasu horretan berdintza betetzen duten infinitu zenbaki-konbinazio daudela. 

Adibidez : 

3, 4 eta 5 zenbakiak. Izan ere, 32 + 42 = 52 

5, 12 eta 13 zenbakiak. Izan ere, 52 + 122 = 132 

7, 24 eta 25 zenbakiak. Izan ere, 72 + 242 = 252 

… 

Baina zer gertatzen da n=3 denean? Ba al dago 𝑎3 + 𝑏3 = 𝑐3 ekuazioa betetzen duen a, b eta c zenbaki-

konbinaziorik? Hau da, ba al dago baldintza hau betetzen duen zenbaki-konbinaziorik: zenbaki biren kuboen 

batura hirugarrenaren kuboaren berdina izatea? 

Eta berretzailea 3 baino handiagoa bada? Hau da, zer gertatzen da kasu hauetan? Ba al daukate soluziorik 

ekuazio hauek? 

𝑎4 + 𝑏4 = 𝑐4  

𝑎5 + 𝑏5 = 𝑐5  

𝑎6 + 𝑏6 = 𝑐6  

… 

a, b eta c zenbaki osoak izanik eta 𝑛 > 2,  𝑎𝑡 + 𝑏𝑡 = 𝑐𝑡 ekuazioak ez du soluziorik. 

an+bn=cn ekuazioak ez du soluziorik, n bi baino handiagoa bada eta a, b eta c zenbaki arruntak  badira. 
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Bada, Fermaten arabera, ez: ez dago berdintza hori beteko duen zenbaki-konbinaziorik, n bi (2) baino 

handiagoa den zenbaki oso positiboa denean. 

Proposizio matematiko hori frogatu ez bazuen ere, ekarpen izugarria egin zuen Fermatek, ustekabean, ohartxo 

hura idaztean. Haren esanetan, ba omen zuen baieztapen horren demostrazio eder bat, baina ez zuen sekula 

konjetura horren demostraziorik  argitaratu (litekeena da konjetura horren demostrazio egokia ez izatea, baina 

hori gutxienekoa da). 

Handik aurrera, Historiako matematikari garrantzitsuenak saiatu izan ziren konjetura hori frogatzen (Euler, 

Dirichlet, Gauss, Lamé, Kummer, Sophie Germain…). Kasu partikularrak ebatzi zituzten, bai, baina ez zuten 

erabateko soluzioa lortu. Mendeak pasatu ziren, baina hor zirauen zalantzak. Problemaren enuntziatua 

ulertzen erraza izanagatik ere, inork ez zuen ebatzi, 365 urte igaro eta 1994an Andrew Wiles matematikari 

ingelesak Fermatek egindako konjetura egia zela frogatu zuen arte (hau da, frogatu zuen ekuazio horrek ez 

zuela soluziorik). 

Wilesen istorioa ere aipatzeko modukoa da. 10 urte zituela izan zuen Wilesek, lehen aldiz, konjetura horren 

berri (eskolako matematika-irakasleak hitz egin zien istorio haren inguruan). Geroztik, nagusitan matematikari 

izango zela eta problema hura berak ebatziko zuela amets egiten omen zuen Wiles txikiak. Princeton 

Unibertsitatean irakasle eta ikertzaile zela, 1986an, murgildu omen zen problema horren ebazpenean, buru-

belarri: lagunek ezer ez zekitela, fakultateko lana bukatu, etxera heldu eta ganbaran gotortu zen, zazpi urte 

luzez, Fermaten Konjetura frogatuko zuen demostrazioa bilatzeko asmoz. 

Azkenik, 1994ko irailean, lortu zuen problema ebaztea, matematikari aditu-talde batek haren lanari oneritsia 

eman zionean. Ordutik aurrera, Teorema bilakatu zen Fermaten Konjetura, eta haren izena Matematikaren 

Historiara pasatu da. Ingalaterrako erreginak Sir izendatu zuen Wiles matematikaria. 

 

RAMANUJAN (K.o. 1887-1920): INFINITUA EZAGUTZEN  ZUEN GIZONA 
(DBHko 2.  zikloan eta batxilergoan) 

MIATZE-JARDUERA 

Ikusi El hombre que conocía el infinito filma, eta egin jarduera hauek. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q3bTBAlIZDs
http://didacticine.blogspot.com.es/2017/01/el-hombre-que-conocia-el-infinito.html
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Indiako hegoaldean (Erode-n) jaio zen Srinivasa Ramanujan. Jenio 

handia izan zen, eta haren istorioa txundigarria da erabat. Familia-giro 

zeharo txiroan jaio zen, eta txiki-txikitatik hasi zen erakusten 

matematikarako dohai paregabeak zituela. 

Hamasei urte zituela, G. S. Carr matematikariaren liburua eskuratu 

zuen, ustekabean. Liburuak 5.000 problema matematiko biltzen 

zituen, eta erabat murgildu zen liburu horren irakurketan Ramanujan. 

Hain zegoen matematikaren ikasketan murgilduta, ezen 

unibertsitateko sarbide-azterketak suspenditu, diru-laguntzak galdu 

eta miseria gorrian geratu zen. Oso baldintza latzetan bada ere, ikasten 

segitu zuen Ramanujanek, bere kabuz. Bere lanak Indiako 

matematikari onenei bidali, eta berehala ohartu ziren jenio bat zela. 

Horrela, bada, Ramanujanen lanak munduko matematikari onenei 

bidaltzea erabaki zuten indiar matematikari horiek (tartean, G. Hardy 

matematikari britainiarrari). Gehienek ez zioten jaramonik ere egin gutunari; Hardyk, bai, ordea. Iruzurra zela 

pentsatu zuen, hasieran; baina egiazkoa zela ohartu eta Ramanujanen dohai paregabeez jabetuta, pentsatu 

zuen Ingalaterrara eraman behar zutela eurekin lan egitera. Esan eta egin. Cambridgera eraman, eta 5 urtez 

jardun zuten Hardyk eta Ramanujanek elkarrekin lanean: zinez oparoa izan zen elkarlana. 

Hona hemen Ramanujanen ekarpenetako batzuk: zenbakien teorian eta serie jarraituetan egindako lana, π eta 

e zenbakien arteko erlazioak, infinituaren ikerkuntza… 

Asko maite zituen zenbakiak Ramanujanek, eta lotura berezia izan zuen haiekin. Behin batean, Ramanujan 

ospitalean zela, Hardy bisitatzera joan zitzaion. Hardyk esana da:  

«Gogoan dut, Putney-n gaixo zela, bisitatzera joan nintzaiola. Taxian bertaratu nintzen; konkretuki 1.729 

zenbakidun taxian. Esan nion inolako traszendentziarik ez zuen zenbakia iruditu zitzaidala. Pentsatu nuen 

berak axolagabetasun-aurpegiera jarriko zidala, baina zera erantzun zidan:  

—Ez, laguna, oker zaude; zenbaki zinez interesgarria da 1.729 zenbakia: bi zenbakiren kuboen batura gisa bi era 

desberdinetan adieraz daitekeen zenbakirik txikiena da». 

Hala da, kuboen batura gisa bi era hauetan deskonposa baitaiteke 1.729 zenbakia: 

13 + 123 = 1.729 

93 + 103 = 13 + 123 = 1.729 

Gaztetatik osasun-arazo larriak izan zituen Ramanujanek, eta 32 urte zituela hil zen, tuberkulosiak edo txarto 

diagnostikatutako infekzio hepatiko batek jota. 

Emaitza-bilduma bikaina, eta, orohar, obra paregabea utzi zuen oinordetzan Ramanujanek. Oraindik ere, hark 

irekitako ikerkuntza-lerroetan dihardute lanean hainbat matematikarik. 
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MIATZE-JARDUERA 

Saiatu erro infinitu hau ebazten: 

�𝟏+ 𝟏�𝟏 + 𝟑�𝟏 + 𝟏√𝟏 + ⋯ 

Ebazpena: 

3 = √1 + 8 

3 = √1 + 8 

3 = √1 + 2 ∙ 4 

3 = �1 + 2√16 

3 = �1 + 2√1 + 15 

3 = �1 + 2√1 + 3 ∙ 5 

3 = �1 + 2�1 + 3√25 

3 = �1 + 2�1 + 3√1 + 24 

3 = �1 + 2�1 + 3√1 + 4 ∙ 6 

3 = �1 + 2�1 + 3�1 + 4√36 

3 = �1 + 2�1 + 3�1 + 4√1 + 35 

3 = �1 + 2�1 + 3�1 + 4√1 + 5 ∙ 7 

3 = �1 + 2�1 + 3�1 + 4�1 + 5√49 
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3 = �1 + 2�1 + 3�1 + 4�1 + 5√1 + 48 

3 = �1 + 2�1 + 3�1 + 4�1 + 5√1 + 6 ∙ … 
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GALOIS (K.o. 1811-1832): IRAULTZA ETA MATEMATIKA 
(DBHko 2.  zikloa eta Batxilergoa) 

MIATZE-JARDUERA 

Ikusi 3.19 nada es casualidad filmaren pasarte hau. 

Zer iruditu zaizue Galloisen bizitzaren gaineko pasarte hori? Istorioaren zer alderdik eman dizue atentzioa, bereziki? 

 

 
1811. urtean jaio zen Evariste Galois, inoiz izan den matematikari 

distiratsuenetako bat. Gazte hil bazen ere (20 urte zituela), goitik behera 

aldatu zuen matematika modernoa. 

Izpiritu errebeldea izan zuen Galoisek, eta, hori dela eta, hainbat liskar 

izan zituen autoritatearekin. Hari kargu hartuz gero edo haren lanak 

behar bezala balioetsi ezik, sutan jartzen zen Gallois. 

Txikitan ez zuen harreman handirik izan matematikarekin; baina 15 urtez 

geroztik asko interesatu zitzaion matematika, eta gaitasun bikaina zuela 

erakutsi zuen, aljebran bereziki. 

Zientzia-erakunde entzutetsuenetan sartzen saiatu bazen ere, ez zuen lortu: baztertu egin zuten, ondo ulertzen 

ez zutelako edo erreakzio bortitzak izaten zituelako. 

Dirudienez,  grina handiko gaztea izan zen Galois. 

Bere suminaren eta haserrealdi baten ondorioz, 

pistola-duelua hitzartu zuen Galoisek frantziar 

armadako esgrima-txapeldunaren aurka, 1832ko 

maiatzaren 30ean, goizean goiz. Bada, heriotza ate-

joka zuela ohartuta, eta beldurrez eta ezinegonaz 

asaldatuta, familiarteko eta lagunei matematikan 

egindako aurkikuntzen gaineko gutunak idazten 

pasatu zuen dueluaren bezperako gaua. Hil egin 

zen biharamuneko dueluan Galois. Ospitalean 

hilzorian zela, hauek izan ziren anaiari esandako 

azken hitzak: ”Ez egin negarrik, arren! Adore guztia 

behar dut-eta hogei urterekin hiltzeko”. 

Urte mordoxka pasatuta, ohartu ziren oso 

aurkikuntza matematiko baliotsuak egin zituela. 

Gaur egun, Multzoen Teoriaren sortzaileetako bat 

kontsideratzen da Galois, eta Galoisen Teoria 

izeneko ikasgaia mundu guztiko Matematika 

Fakultateetan irakasten da.  Teoria horrek dioena ulertzen saiatzea da atal honen helburua. Hauxe dio teoriak: 

https://www.youtube.com/watch?v=-9PtSLv2X5g
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Ekuazioa berdintza matematiko bat da, polinomio bat berdin zero eran adierazten dena. Adibidez, hauek 

ekuazioak dira: 

3𝑥 + 1 = 0  (1. adibidea) 

3𝑥2 + 𝑥 − 1 = 0  (2. adibidea) 

Ekuazio bakoitzak ezaugarri propioak ditu, bakar egiten dutena: 

 Koefizienteak: ekuazioan azaltzen diren zenbakiak dira (x eta eskuinaldeko zeroa alde batera utzita). 

Aurreko adibideetan, bi koefiziente dauzka lehenengo adibideko ekuazioak (3 eta 1). Bigarrenak, aldiz, 

hiru koefiziente: 3, 1 eta –1. 

 Ekuazioaren maila: x-ak duen berrekizunik handienak adierazten du zer mailatakoa den ekuazioa.  

Lehen adibideko ekuazioa 1. mailakoa da, eta bigarren adibidekoa, 2. mailakoa. 

Hori jakinik, esan daiteke nolakoak diren lehen mailako ekuazio guztiak. Era honetakoak dira:  𝑎𝑥 + 𝑏 = 0  (a 

eta b ekuazioaren koefizienteak izanik). Bigarren mailako ekuazioak, aldiz, era honetakoak:   𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0  

(a, b eta c dira ekuazioaren koefizienteak). 

Bada, formula orokor bat izateak asko lagunduko luke ekuazio baten soluzioa bilatzeko orduan: koefizienteak 

bertan jarri, eta soluzioa (edo soluzioak) izango genuke. Gauza jakina da n-garren mailako ekuazio batek n 

soluzio dituela. 

1. Lehen mailako ekuazioek (𝑎𝑥 + 𝑏 = 0), ondorioz, soluzio bakar bat dute: 𝑥 = –𝑏
𝑏

  

2. Bigarren mailako ekuazioek (𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0), aldiz, bi soluzio. Hau da horiek kalkulatzeko formula:  

𝑥 = −𝑏±�𝑥2−4𝑏𝑎
2𝑏

  

3. Hirugarren mailako ekuazioen ebazte-formula ere (3 soluziodun ekuazioak) antzekoa da, baina pixka 

bat konplexuagoa (XVI. mendetik ezagutzen da). 

4. Laugarren mailako ekuazioak ebazteko formula ere badago  (XVII. mendetik aurrera). 

5. Eta bosgarren mailako ekuazioen kasuan, ba al dago soluzioak bilatzeko formularik? Galdera hori 

mendeetan egon zen ebatzi gabe, harik eta gazte norvegiar batek, Abel izeneko matematikari batek, 

bosgarren mailako ekuazio guztiak ebazteko balioko lukeen formula orokorrik ez dagoela frogatu zuen 

arte. Bada, Galloisek ere aurkikuntza horixe egin zuen. 

Gainera, edozein ekuaziok (edozein mailatakoak) ebazte-formula izan dezan, haren koefizienteek bete 

beharreko propietateak zehazten dituen metodoa sortu zuen Galoisek. Beraz, hari esker dakigu bosgarren 

mailako edo maila handiagoko ekuazio guztiek ez dutela ebazte-formularik (batzuek, bai). 

Galoisen Teoria aljebra modernoak duen teoriarik garrantzitsuenetako bat da; hainbat problematan aplikatzen 

den teoria orokor bat, finean. Ibilbide laburra baina oparoa izan zuen, beraz, Galoisek matematikan: 15 

urterekin hasi eta 20 urterekin hil zen arren,  matematika irauli zuen ekarpena utzi zuen idatzita. 
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GAUSS TXIKIA (K.o. 1777-1855) ETA LEHEN EHUN ZENBAKIEN BATURA 
(DBHko 1.  eta 2.  zikloak) 

 
Garai guztietako matematikari handietan handiena izan da Carl 

Friedrick Gauss matematikari alemaniarra (“matematikarien printzea” 

ezizenez ere ezaguna da). 

Haur prodijioa izan zen Gauss. 10 urte zituela, irakasleak lehen ehun 

zenbaki arrunten batuketa egiteko eskatu zien ikasleei, tartean Gaussi: 

1 + 2 + 3 + 4 + … + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 

Ikasleak zenbakiok banan-banan batzen hasi ziren; Gauss txikiak ez 

zuen hori egin, ordea. Gauss honetaz ohartu zen: lehen eta azken 

zenbakiak (1 eta 100) batuz gero, 101 zela emaitza; segidako bigarren 

eta azkenaurreko zenbakiak (2 eta 99) batuta ere, 101 lortzen zen; 

hirugarrena eta azken aurrekoaren aurrekoa (3 eta 98) batuz gero ere, 

emaitza bera. Hau da, 101 zen zenbakien batura kasu guztietan.  

+ 
1 2 3 4  5 … 96 97 98 99 100 

100 99 98 97 96 …   5   4   3   2    1 

 101 101 101 101 101 … 101 101 101 101 101 
 

Gauss txikiak, ondoren, honako eragiketa hau egin zuen lehen ehun zenbakien batura kalkulatzeko: 

50 x 101 = 5.050 

Finean, 101 zenbakia 50 zenbakiaz biderkatu zuen; izan ere, lehen ehun zenbakiak bikoteka jarriz gero, 50 

bikote osatzen dira. 5.050 da, beraz, lehen ehun zenbaki arrunten batura. Hala, irakasleak ariketa proposatu 

eta minutu gutxiren buruan, emaitza zuzenarekin joan zitzaion Gauss (harri eta zur utzi zuen irakaslea). 

Gaussek, nahi gabe, progresio aritmetiko baten gaien batura kalkulatzeko formula aurkitu zuen. Progresio 

aritmetikoa zenbaki-segida bat da, eta, segidako edozein zenbaki zein den asmatzeko, haren aurreko gaiari 

kopuru jakin bat batu behar zaio (arrazoi deritzo). Progresio aritmetikoaren lehen gaiari 𝑎1 deitzen bazaio, 

azkenari 𝑎𝑡  eta termino- kopuruari n, hauxe da segidaren lehen n gaien batura kalkultzeko erabiltzen den 

formula: 

𝑆 = (𝑎1 + 𝑎𝑡) ∙
𝑛
2

 

Progresio aritmetiko sinpleena zenbaki arrunten segida da (1, 2, 3, 4, 5…); aurreko gaiari 1 batuta lortzen da 

segidako hurrengo gaia.  Zenbaki bakoitien segida ere (1, 3, 5, 7, 9…) progresio aritmetikoa da (haren arrazoia 2 

delarik). 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

2, 4, 6, 8, 10… zenbaki bikoitien segida ere progresio aritmetikoa da. Kalkulatu segida horren lehen hamar gaien 
batura, Gauss txikiak erabilitako trikimailu bera erabilita. 

Ebazpena: 

Zenbaki-segida birritan idazten badugu (bigarrenean, zenbakiak atzekoz aurrera jarrita) eta zenbakiak goitik behera 
batzen baditugu: 

+ 
  2  4   6  8 10 12 14 16 18 20 

20 18 16 14 12 10   8   6   4   2 

 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 

22 da batura, zutabe guztietan, eta, 10 zenbakik 5 bikote osatzen dutenez, hauxe da zenbaki bikoitien segidako lehen 
hamar zenbakien batura: 

22 x 10 = 220 
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2.6. Emakumeak eta matematika 

MIATZE-JARDUERA 

Zenbait emakume matematikariren argazkiak dituzu hemen. Lotu argazki bakoitza dagokion izenarekin. 

 

   

   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Teano                                                  Sophie Germain 
 Maryam Mirzakhani  Emmy Amalie Noether 
 Maria Gaetana Agnesi  Madame du Châtelet 
 Julia Robinson  Sofia Kovalévskaya 
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1. Ezagutzen al dituzu emakume matematikari hauek? Eta haien lana? 

 

 

2. Ikertu, binaka, emakume matematikari hauek zer garaitan bizi izan ziren eta zer arlotan egin zuten lan. 

 

 

 

 

 
MIATZE-JARDUERA 
Lotu sei emakume matematikari hauek euren lanarekin eta garaiko gertaera sozialekin; horretarako, bilatu haien 
inguruko informazioa, Interneten. Hauek dira gomendatutako webguneak: Matematikaren giza aurpegia, Mujeres con 
ciencia eta Wikipedia: 

 IZENA LANA GERTAERA SOZIALA 

1 Hipatia 
Fermaten Azken Teoremaren frogapenean 
aurrerapauso garrantzitsuak ematen dira 

Ilustrazioa 

2 Sophie Germain Agnesiren kurba 
Utrecht-eko Tratatua 

 

3 Sofia Kovalévskaya Aljebra abstraktua 
Kristautasuna Erromatar Inperioaren 

erlijioa bilakatzen da 

4 Maria Gaetana Agnesi 

 

Segidak, serieak eta infinituaren kontzeptua 

 

Industria Iraultza 

5 Emmy Amalie Noether Konikoak Frantziar Iraultza 

6 Madame du Châtelet Kalkulu Diferentziala eta Integrala Alemanian, juduak jazarriak dira 

 

 

 

  

http://vps280516.ovh.net/divulgamat15/index.php?option=com_content&view=article&id=11686:enero-2008-matematikaren-giza-aurpegia-euskara&catid=62:exposiciones-con-historia&directory=67
https://mujeresconciencia.com/
https://mujeresconciencia.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Portada
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MIATZE-JARDUERA 

Irakurri Susana Mataixen Matemática es nombre de mujer liburuko pasarte hauek, eta erantzun galderei, ondoren. 

 

HIPATIA (K.a. 370 - 415) 

“Alexandrian, Erromatar Inperioan, 415. urtean 

Nire patua argitu zuen atzo orakuluak, egiaren jabe direla uste dutenen 
exijentziak onartu ez ditudalako dagokidan bukaera tristea. Badakit ezin dudala 
euren amorrua saihestu, ez eta jainkoen asmoak ere; horregatik, azken ohar 
batzuk idaztea erabaki dut, nire sentimendu eta kezkek nire gorputza baino 
harago iraun dezaten. Nire izpirituak dituen egiazko pasio eta dudak idatzirik 
utzi nahi ditut, eta leporatzen dizkidaten zentzugabeko krimen horiekin 
zerikusirik ez dutela argi utzi. Ez dut, dioten legez, bekataritzat nire burua, eta 
ez dut uste giza perbertsioaren adibide naizela diotenean ematen didaten 
ohore hori merezi dudanik ere. Ezjakintasuna, sineskortasun itsua eta haien 
miresleak gorrotatu izana da, akaso, nire krimen bakarra. 

Neurrigabeko pasioa bekatu bada, nire erruduntasuna aitortu beharra daukat, 
eta zoramen hau eragiten didanari izena eman: matematika. Arraroa irudituko 
zaizue, badakit. Batek daki nik aukeratu ote nuen bera, edo berak ni. Bera (nire 
gogoarekin) besarkatu izanaz ez naizela damutzen baino ez dakit, bide 
nahasietatik jarraitu izanaz, erakutsi didan misterio bakoitzarekin aberasten 
joan izanaz eta ezkutatzen dituen altxorrak imajinatzean nire irrika areagotu 
izanaz. 

Hauxe izan da nire grina bakarra: jakin-mina. 

Ez dut ez jabetzarik ezta aberastasunik oinordetzan uzten; bizitza osoan izan 
ditudan zalantzak uzten ditut, nire inteligentziaren akuilu izan diren dudak eta 
galderak. 

Aipatzen dudan oinordetza herritarren gehiengoak baztertuko lukeen arren, 
jakin dakit norbaitek gutun hau irakurtzean (etorkizun urrunean, agian) bere 
zalantzak nireekin batuko dituela; haren hausnarketak nire erantzun bihurtuko 
direla, bide berriak urratuko dituzten zalantza berrituak. Zuri (ulertzen eta 
bilatzen duzun horri) zuzentzen natzaizu, idatzi honen bidez, ahanzturatik 
aterako nauzun esperantzarekin (…)”. 
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“(…) Hiru enigma daude matematikari greziarrei oso deigarri 
gertatzen zaizkienak, oraindik soluzio egokirik ez duten enigmak. 
Erregelak eta konpasak botere gorena ekartzen digute gogora; 
zientziaren edertasuna eta esentzia bera adierazten dute. Erregela 
lerro zuzena da, eta jarraitu beharreko bidea markatzen du; 
pentsamenduaren zuzentasuna, alegia. Konpasak zirkulua marrazten 
laguntzen digu; haren simetria eta oreka perfektua neurria eta 
osotasuna dira, aldi berean. Oinarrizko instrumentuak dira (…)”. 

 

 

“(…) (hiru enigmok) ebazteko egindako esfortzuak antzuak izan dira 
oraingoz, baina soluzioa bilatzen egindako bideak figura 
konikoetaraino ekarri gaitu; kono bat plano batez moztean sortzen 
diren irudietaraino, alegia (elipsea, parabola eta hiperbola). Ematen 
du irudi hauek unibertsoaren misterio ugariren azalpena ezkutatzen 
dutela. Konikoen eta haien ebaketen bidez, lehen bi enigmen soluzio 
partzialak bilatzea lortu dute, baina hainbeste maite ditugun erregela 
eta konpasa baino baliabide gehiago erabilita. Konbentzituta nago 
ikasle ipurterreren batek enigma bakoitzaren soluzio garbi eta 
definitiboa aurkituko duela”. 

 

 

“(…) kuboa bikoiztearen gaineko kondaira Delfos-eko orakuluarekin 
dago lotuta. Hura kontatzea atsegin zuen aitak, bazkalondoan, gure 
arbasoen kondairak birsortzera esertzen ginenean (…)”. 
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SOPHIE GERMAIN (1776 - 1831) 

"Unibertso matematiko horretan sartzea zen nire nahi bakarra. Ordura arte, noragabeko formakuntza izan nuen; 
gaueko ordu txikietara arte egoten nintzen irakurtzen, ezkutuan, familiaren gaitzespena ekiditeko, eta Euler eta 
Newton nire kabuz ikasi nituen. Lagrange maisuaren apunteak lortzea zen nire ilusioa, eta baita lortu ere, horien ale 
bat zeukan lagun baten bidez (berarekin ikasteko zortea izan zuen lagun bat). 

Ikasturte-bukaeran Lagrangek komentarioak egitera animatzen zituen ikasleak. Hura aukera paregabea zen niretzat, 
lezioak ondo ulertu nituen edo ez jakiteko. Baina nola zuzenduko nintzaion irakasle sonatuari, haren ikaslea ez izanda? 
(…) Begiratu ere ez zituen egingo; are gehiago, errespetu falta irudituko zitzaion. 

Garai haietan, emakumeok areto-zientzian izan behar genuen adituak (…): gizonen arteko elkarrizketak txundituta 
entzun, eta haiek luzitu ahal izateko moduko galdera egokiak egin. Gainerakoa soberan zegoen. Lagrange ez nuen 
imajinatu ere egiten ezezagun baten lana irakurtzen (denbora galtzen). Are gutxiago, emakume batena. Dena 
delakoagatik nire oharrak irakurriz gero (emakume izateak dakartzan mugez jakitun naiz) egingo zituen komentarioak 
errukiorrak izango ziren ziurrenik. Eta hori ez nuen nahi: nik neure jakintza matematikoengatik izan nahi nuen epaitua 
(…). 

Gaztetan ausartak gara, zorionez (…). Amarru bat bururatu zitzaidan, morala zen edo ez birritan pentsatu gabe; gizon 
baten goitizenpean ezkutatuko nintzen: Antoine Auguste Leblanc. Lotsa handirik gabe, izena kendu nion Lagrangeren 
apunteak eman zizkidan lagunari. Eskola Politeknikoko ikasle izana zen; beraz, haren nortasuna erabiltzeak ez zuen 
susmo txarrik piztuko. Izaera onekoa zen, gainera, eta haren izena erabili nuela jakinez gero, barkatu egingo 
ninduelakoan nago, eta, are gehiago, justifikatu ere egingo zuen nire jokabidea. Beraz, adorez betea eta A. A. Leblanc 
ezizenez hornitua, gertu nengoen nire idatzizko hausnarketak maisu handiari bidaltzeko. 

Hura poza hura Lagrangeri nire komentarioak interesatu zitzaizkiola eta horien atzean ezkutatzen zen ikaslea ezagutu 
nahi zuela jakin nuenean! Emakume gisa aurkeztuko nintzaiola pentsatu nuen: sumatzen nuen Lagrange jenioak ez 
ninduela sexu-arrazoiak zirela medio baztertuko. Urteak eta urteak klandestinitatean eta bakarrik ikasten pasatu eta 
gero, lortua nuen nire lehen garaipena. 

Gertaera horrek nire ingurua aldarazi zuen: Lagrangek, bere testuei egindako komentario horiek aintzat hartu, eta nire 
aholkularia izatea onetsi zuen; hizketaldi zientifikoetan sartzea erraztu zidan; beste zientzia-gizon batzuen kezken eta 
joeren berri izan nuen (…). 

(…) Benetan nor nintzen jakin eta gero, bulegora deitu ninduen, egun batean. Kontatu zidan Maria Gaetana Agnesi 
izeneko aberkide baten lanari esker hasi zela harremanetan Newton, Leibniz, Euler eta Bernoulli-ren lanekin, eta Italian 
eskuratutako lan horretan pergamino zahar bat aurkitu zuela, greziar emakume matematikari batena (Hipatia). Eman 
egin zidan pergaminoa, haren eredua jarrai nezan adore emanez, Agnesik emandako su hori bizirik manten nezan. Ume 
nintzela ikasitako grezierari esker lortu nuen pergaminoak zioena deszifratzea (…).” 
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SOFIA KOVALÉVSKAYA (1850 - 1891) 

“Idealismoa zen nagusi garai hartan. Emakumeok ere parte hartu nahi genuen herriak bizi zuen 
transformazioan. Oinarrizko eskubideak ukatzen zitzaizkigunez, Errusiatik atera, eta bertan ikasteko aukera 
emango zigun unibertsitateren batean sartu nahi genuen. Independizatzeko bide horretan, lagunak eta 
kideak ziren gure aliatuak familia-dominaziotik alde egiteko, eta muga igaro eta goi-mailako ikasketekin 
jarraitzeko hautuan laguntzeko. 

Ahizpa Anioutak, haren lagun Iulia Lermontovak eta hirurok gogoko genuen geure asmoen inguruan hitz 
egitea. Beste biderik ez genuen ikusten: gutako bati itxurazko ezkontza prestatuko genion, eta besteok 
harekin joango ginen, askatasunera bidean. Gazteok hainbeste desio genuen askatasuna, ezen hura lortzeko 
amarrua baino ez ziren itxurazko ezkontzak. Asmoa burugabea zen, erabat. Gure idealekin bat zetorren 
gizonezko batekin egin nahi genuen hitzarmena; atzerrira irten, eta emazte birtualari ikasketak egiteko 
aukera emateko, harekin ezkontzeko prest egon behar zuen gizonezkoak (…). 

Etsi-etsian kandidatu perfektuaren bila ari ginela, gure ideiekin bat zetorren unibertsitate-irakasle liberal 
baten berri izan genuen. Hirurok erabaki genuen hura ikustera joango ginela.  Harridurarik erakutsi gabe 
entzun zituen gure asmo zoroak, baina, edukazio osoz, baztertu egin zuen egin genion proposamena. Orain 
urte gutxi San Petersburgon bilera batean elkar ikusi genuenean, barre egin genuen gertaera hura gogora 
ekarrita. 

Lehen ahalegin hura guretzat porrot txikia izan bazen ere, ez genuen amore eman, eta, gure hasierako 
asmoari eutsita, beste aukerarik ba ote zen aztertzen segitu genuen. Ahalegin horretan genbiltzala, 
intelektual gisa fama ona zuen ikasle baten berri izan genuen; etorkizun oparoa omen zuen gazteak, eta, 
esan zigutenez, emakumearen askatasunaren eta emantzipazioaren aldekoa omen zen. Hark ni aukeratu 
ninduen emaztetzat. Era horretan bihurtu zen Vladimir Kovalevski paleontologia-ikasle errespetatua nire 
senar”. 
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“(…) Karl Weierstrass-en berri izan nuen; entzute handikoa zen; analisi matematikoaren autoritate gorena 
kontsideratzen zuten, garai hartan. 1870eko udazkenean, Berlinera lekualdatzea erabaki nuen, berarekin ikasteko 
asmoz. Oso zorrotza omen zen, eta ikasle asko baztertzen omen zituen. Sekula egon den irakaslerik onena izatearen 
fama zuen, eta haren azalpenei adi baino adiago zeuden ikaslez gainezka egoten ziren haren eskolak. Ohikoa omen zen 
haren eskola magistraletan 200 bat ikasle egotea; Newtonek, ostera, ez zuen entzulerik izaten klasean, eta Gauss-ek 
eta Riemann-ek  ere ez zuten lortzen hamar ikasle baino gehiago biltzea euren lezioetan. Ikasle asko joateak argi 
erakusten zuen dohain ikaragarri onak zituela irakasle gisa, nahiz eta, oreka-arazoak tarteko, gurpil-aulkian egon behar 
izaten zuen Weierstrassek, ikasleren batek haren azalpenak arbelean kopiatzen zituen bitartean. 

Bisitatu nuen lehen aldian, oso zuzen eta egoki aritu zen nirekin, baina nitaz libratu nahi zuela nabaritu nion. Problema 
sorta bat eman zidan, ikasle aurreratuentzat prestatuak, ondoren jakin nuenagatik. Esan zidan ariketok ebaztea lortzen 
nuenean bueltatzeko. Ez zekien Weierstrassek zein burugogorra nintzen, eta harekin ikasteko nuen asmoa zinez 
sendoa zela. Astebete eman nuen lo egin gabe problemak ebazteko ahaleginean; problemak, orduan nituen 
ezagutzetarako, oso konplexuak ziren. Zorionez, eman zuen fruitua nire ahaleginak. Atentzioa eman zidan (problemak 
entregatzean) jarri zuen harridura-aurpegiak. Bota zizkidan gehiegizko laudorioek agerian utzi zuten haren hasierako 
asmo maltzurra. Problemok ebazteko erabili nituen medioak originalak ziren, jakina; nire kabuz deduzitutakoak. 
Weierstrass, hasieran uste ez bezala,  ohartu zen bere eskoletara joateko nuen gogoa bene-benetakoa zela. 

Egun hartatik aurrera, Weierstrassek, inon izan den gizon apart eta eskuzabalenak, babestu egin nau, eta, ez ikasle 
gisa, baizik eta lagun gisa ere tratatu. Lau urtez egin nuen lan haren aginduetara, eta emakumeok unibertsitatean 
onartzen ez gintuztenez, eskola partikularrak ematen zizkidan astean behin nire etxean. Igandeetan, aldiz, haren etxera 
joaten nintzen nituen duden inguruan eztabaidatzera. Haren arrebek euren alaba izango banintz bezala zaintzen 
ninduten, eta eurek prestatutako pastel ezin gozoagoez tentatu. Nire ibilbide profesionalean erabakigarria izan da 
(Weierstrass); nire karreran izan dudan influentzia nagusia. Gure artekoa amodio-harremana zen zurrumurrua hedatu  
zen lau haizetara. Argitu beharra daukat inoiz ez dela horrelakorik izan; benetako elkar-ulertze intelektuala baino ez 
(…). Bion arteko adin-diferentzia medio, aita-alaben arteko harremana izan zen gurea; beste edozein lotura mota baino 
sendoagoa”. 
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“1874an, hainbat ikerkuntza-lan bukatu nituen: ekuazio diferentzial partzialen, integral 
abeldarren eta Saturnoko eraztunen inguruko lanak. Weierstrassek defendatu zuen aipatutako 
lehen lana, eta, nire aleman traketsa zela medio, barkamena eskatu nuen nik neuk ez 
aurkezteagatik . Horrela lortu nuen in absentia doktoretza. Lana Crelle aldizkarian argitaratu zen; 
ohore bat ni bezalako matematikari ezezagun batentzat. 

Ez nire kalifikazio onak, ezta Weierstrassek bidalitako gomendio-gutunak, ez ziren nahikoak izan 
Europan lanpostu akademiko bat lortzeko. Hori dela eta, Moskura itzultzea erabaki nuen, nire 
senarrarengana. Errusiara itzuli eta denbora gutxira hil zen aita. Zoritxar horiek gainditu eta 
psikologikoki suspertzen hasteko, funtsezkoa izan zen niretzat Vladimirren laguntza: Errusian 
ezinezkoa zuen ondo trebatutako emakume batek bere ezagutzen mailako lana bilatzea. 

Etsita, nire ahalegina alde batera utzi, eta indarrean zeuden arauekin bat zetorren bizimodura 
moldatu nintzen; literaturarako zaletasuna berreskuratu, eta hainbat aldizkaritan kolaboratu 
nuen. Gure harremana normaldu egin zen, nolabait. 1878ko urriaren 17an jaio zen Sofia, gure 
alaba bakarra; pizgarri intelektualik ez-eta, hark lagundu zidan frustrazioak leuntzen. 

Zoritxarrez, etapa zaila pasatu zuen Vladimirrek, ez baitzuen lortu Moskuko Unibertsitatean 
sartzea. Izaera bera ere aldatu zitzaiolakoan nago: behar handirik gabeko idealista izatetik 
tratulari izatera pasatu zen; lotsagabe baten aholkuei jarraitzen hasi zitzaizkion, espekulatzen eta 
gure patrimonioa lursailetan gaizki inbertitzen (…). 

Nik atzerrira alde egin nuen, eta, buruhausteei ihes egiteko asmoz, ikasketetan murgildu nintzen 
buru-belarri. Ez nintzen gai  izan senarraren gainbehera ikusten jarraitzeko (…). 

1881ean, erromesaldia hasi nuen atzerrian, unibertsitateko irakasle-lanpostu bila. Parisen 
matematikari gazte bat ezagutu, eta berriz piztu zitzaidan erromantizismorako, poesiarako eta 
iraultzarako interesa. Garrantzi handirik gabeko pasartea izan zen hura nire bizitzan, etenalditxoa 
profesionalki nonbait kokatzeko asmoan (…). 

Erromesaldi zaputza bukatutzat eman, eta Moskura itzultzea erabaki nuen; Mittag-Leffler-ek, 
gutun baten bidez, irakasle elkartua izateko lanpostua eskaini zidan Stockholmeko 
Unibertsitatean. Esan zidan ez nuela ordainsari finkorik jasoko lanaren truke, baizik eta 
erakartzea lortzen nuen ikasle-kopuruaren arabera kobratuko nuela. Eskaintza polita zen, halere, 
eta nabaria zen niretzat lanpostu hura lortzeko egin zuen ahalegina. 

San Petersburgon ezagutu nuen Gosta Mittag-Leffler, hiria bisitatzera joan zen batean. Bera ere 
aritu izan zen Weierstrassekin lanean; horrek oso ondo hitz egin zion nitaz, eta nirekin 
harremanetan jartzeko eskatu zuen. Berehala kidetu ginen Mittag-Leffler eta biok; gizon 
maitagarria zen, bizitasun handikoa, inguruan zituen denak martxan jartzen zituenetakoa (…). 

Garai bateko irakasle Weierstrassek aipatu zion Mittag-Lefflerri arduratuta nenbilela lan bat 
bilatzearren (Stockholmen, haren jaioterrian, lanbide-giroan oso ezaguna zen Mittag-Leffler). 
Haren bidez iritsi nintzen Stockholmera, eta hiri horri zor diot denborarekin nire lanengatik 
lortuko nuen aitorpena. Lantalde ireki eta gogotsua aurkitu nuen bertan, Parisen edo Berlinen 
aurkitutakoa baino izpiritu liberalagoduna”. 
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EMMY AMALIE NOETHER (1882 – 1935) 

"Gotinga-tik hegoaldera dagoen hiri txiki batean jaio nintzen; Erlangen-en, hain zuzen ere. Aita, Max 
Noether, matematika-irakaslea izan zen bertako unibertsitate garrantzitsuan. Nire zirkunstantziak eta 
Hipatiarenak parekoak izan ziren; izan ere, hark bezala, etxean egiten ziren bilera zientifikoetan egoteko 
aukera izan nuen. Jaio berritan (1882an), 38 urte izango zituen aitak, eta ordurako funtzio aljebraikoen 
teoriaren inguruan ekarpen garrantzitsua egina zuen. Familia, judua izanda ere, aspalditik zen Alemanian 
finkatua, eta alemaniar sentitzen ginen erabat, zenbateraino gainera! Horregatik harritzen nau, orain, urte 
mordo bat geroago, gure eta beste hainbaten jatorria zalantzan jartzeak. 

Erlangen hiri alemaniar txikian pasatu dut nire bizitzaren zati handi bat, gurasoak destino berrira iritsi 
zirenetik bizi izan ziren etxe berberean. Etxekoandre lasaia zen ama, Ida Amalie, eta egitura familiar eta 
ekonomikoa sustengatzeaz arduratu zen. Gizon matematikarien emazte asko legez, inoren laguntzarik behar 
ez duten horietakoa izan zen ama, zinez sakrifikatua, eta argi izan zuen zein zen bere  egiteko nagusia: 
bizitza errealarekin lotura mantentzea. 

Aita eta lagunak biltzen zirenean, ez zuten bukaerarik haien arteko eztabaidek; ez zen ordutegirik 
errespetatzen. Problema matematikoek zuten lehentasuna beste ezeren gainetik: mahaian jatera 
esertzearen gainetik edo, egunak argitzen zuenean, lo egitera joan beharraren gainetik. Bi seme gehiago 
izan zituzten gurasoek, baina horietako bat hil egin zen; eta neba Fritz eta biok geratu ginen. 

Haurtzaro idilikoa izan genuen nebak eta biok (...). Beira lodidun betaurreko itsusiak erabili behar izan nituen 
txiki-txikitatik, miopea nintzen-eta. Gimnasiorik hurbilenean ikasi nuen.  —harritu egiten dira atzerritarrak, 
institutu hitza erabili ordez gimnasio hitza erabiltzen dudanean, baina hitz horrek gure pentsaera ondo 
adierazten duelakoan nago—. Gimnasioa ez zen, amerikarrek diotenez, ariketa fisikoa egiteko tokia; (greziar) 
umeek ariketa fisikoa eta intelektuala egiten zuten tokia baino. Izan ere, biak ala biak dira giza garapenaren 
alderdiak, eta biek eskatzen dute esfortzua; zergatik ez diogu, bada, ariketa biak egiteko darabilgun tokiari 
izen bera emango? Gimnasio alemanek errespetatzen dute egiteko bikoitz hori, bai forman eta baita 
edukian ere. 

Giro xume hartan ez zitzaidan ezer falta izan. Ingelesa, frantsesa, dantza eta musika ikasi nituen. Frantseseko 
irakasle-titulua ere lortu nuen, ogibide bat izateko asmoz (…). Baina galdetzen badidazu zerk bultzatu 
ninduen bizibide hau (matematikariarena) aukeratzera, beste galdera batekin erantzungo dizut: nola ez 
nintzen, bada, matematikaria izango garai horretan Erlangenen jaio eta aita matematika-irakaslea izanik?  

Aurreko mendearen bukaeran (XIX. mendea) eta mende honen hasieran  (XX. mendea), etxean (Erlangenen 
eta Alemanian, oro har) giro matematikoa zegoen. Felix Klein eragin handiko pertsona zen akademia-
ingurunean, eta nire jaioterriaren izena zuen programa bat jarri zuen martxan, geometrian garai hartan 
sortu ziren ideia berriak (haien arten erabat deskonektatuak) sistematizatzeko asmoz. Gai izan zen 
unibertsitatean giro berezi eta bakarra sortzeko, bere nortasunari eta autoritate profesionalari esker (…). 

Matematikarako zaletasuna hartzen joan ginen neba eta biok, aitaren hitzaldien babesean. Nik txiki-txikitatik 
erakutsi nuen teoria abstraktuekiko interesa; neba Fritz, aldiz, oso trebea zen zenbakien problemak ebazten. 
Ezarrita zeuden arauen kontra zihoan hori guztia. Izan ere, emakumeoi ideia konkretuak egokitzen 
zitzaizkigun, bai matematikan eta baita bizitza errealean ere; gizonei, aldiz, alderdi kontzeptuala (…). 

Matematikan egin nuen doktoretza; bigarren emakumezkoa izan nintzen doktoretza egiten. Garai hartan, 
aukera gutxi zegoen lana bilatzeko. Emakumeok ez geneukan Erlangengo Unibertsitatean eskolak ematerik 
(ezta Alemania osoko unibertsitateetan ere). 10 urtez (1909tik 1919ra), beste aukerarik ez eta, ikertzen 
jarraitu nuen, eta aita gaixotzen zenean haren ordez eskolak ematearekin konformatu behar izan nuen. 
Aitaren kontaktuei esker, haren lagun Paul Gordanekin lan egin nuen (ikasleek ziotenez, inbarianteen 
erregearekin, gaian aditua zen-eta). Gordanek gidatu eta zuzendu zuen nire tesia. 1907ko abenduan 
aurkeztu nuen. Gogoan dut ostirala eta 13 zela: summa cum laude saria eman zidaten augurio txar guztien 
gainetik. 
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Asko lagundu zidan Gordanek, baina lehentasun desberdinak geneuzkan. Berak kalkulua eta ekuazioen bidez 
(azalpen teorikorik gabe) garatutako demostrazioak zituen gustuko, bestelako azalpenek filosofiarekin 
zutelako lotura handiagoa, matematikarekin baino, haren ustez. Halaber, esaten zuen aurrera egitea zela 
garrantzitsuena eta ez azalpen teologikoetan denbora galtzea; izan ere, zientziak zenbat eta gehiago 
aurreratu, orduan eta hobeto ulertuko ziren ulertzen zailak ziren azalpenak. Haren tesiak zuzenak iruditzen 
zitzaizkidan, baina ez zitzaidan kalkuluetan eta ekuazioetan denbora galtzea interesatzen. Neba oso 
identifikatua sentitzen zen berarekin, Fritzi matematikaren erabilera interesatzen baitzitzaion; niri, ostera, 
printzipio orokorrak eraikitzea (…), errealitatean portaera azalduko zuten printzipioak. Inola ere ez nuen 
nahi geratzen zitzaizkidan bizitzako urteak zenbakietan murgilduta igaro”. 

 

 
“Aukera paregabea etorri zitzaidan Kleinek eta Hilbertek nire lanetan arreta jarri zutenean; baita eurekin 
elkarlanean lan egin nahi nuen galdetu zidatenean ere. Erabat konbentzituta zeuden privat docent lanpostua 
lortuko zidatela unibertsitatean. Hala ere, euren izen ona ez zen nahikoa izan fakultateko klaustrokideek 
emakume bat onar zezaten. Hilbert gogor saiatu zen ni defendatzen. Ez zituen ulertzen ni baztertzeko 
jarritako zentzurik gabeko argumentuak.  Ezta unibertsitatean lanpostu bat lortzeko emakume izatea oztopo 
izan zitekeenik ere; guztiz gai zen emakumea, gainera. Klaustrokideen jarrera irrigarria iruditzen zitzaion, eta 
hala ikus zezaten saiatu zen: adierazten zien ez zela posible hautagai bat sexu-arrazoiak zirela medio ez 
onartzea. Nire defentsa sutsua egin zuen, eta, hitza hartzeko aukera izan zuenetan, gogor ekin zion. Baina 
antzua izan zen haren ahalegina. Ez al ziren ohartzen ikasteko tokia zela unibertsitatea, eta ez bainuetxea!? 
Bainuetxean sartzeko baimena ematen ari zirela zirudien. 

37 urte nituela, etsita, onartu behar izan nuen ez zidatela irakasle-lanposturik emango. Pozik nengoen, 
ordea, irakasleek  behintzat zorionak eman zizkidatelako; ikasleekin harreman polita egin nuen, gainera, eta 
euren artean oso onartua nintzen; eta, hori gutxi ez eta, proiektuak martxan jar nitzan adoretzen ninduen 
ikasle-taldea ere baneukan. 

Lau urte geroago, gauzak aldatu egin ziren (1919an unibertsitateak prozedurak berrikusi zituenean), eta 
lanpostua eskaini zidaten irakasle berezi moduan. Soldatarik jasoko ez banuen ere, errekonozimendua 
aitortzen zidan titulua zen, behintzat. Hiru urte geroago, gehien behar nuenean (gerra ondoko prezio-
gorakadaren ondorioz bizitzeko behar nituen diru-sarrerak gutxitu zitzaizkidanean) soldata bat egokitu 
zidaten. 

1920an, Hermann Weyl-en aginduetara egin nuen lan, eremu ez-konmutatiboetako moduluen inguruan, 
eta, Werner Schmeidler-ekin elkarlanean, gure teoriak publikatu genituen. 

Jakin dakit ez naizela irakasle ona. Ikasle asko kexu dira trabatu egiten naizela azalpenetan. Ohartzen naiz 
batzuetan ideiak demostrazioak baino azkarrago datozkidala, esaldia bukatu gabe arbelean idazten jartzen 
naizela eta batzuetan ikasleak hitz-uholdearen pean galdurik geratzen direla. Ikasle batzuek kaotikotzat  
dituzte nire eskolak; arrazoi dute, gainera, hori diotenean. Teoriak idatziz jartzeko dudan gaitasun ezak ere 
bromak eragiten ditu ikasleen artean. Onartzen dut lanak argitaratzeko diziplina eta anbizio falta dudala, 
baina gabezia horiek ikasleekin ordu gehiago emanez betetzen ditut, jarraitu nahi didatenekin behintzat. 
Saria da niretzat ikasleek zerbait argitaratu eta nire ekarpena aitortzen dutenean”. 
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“Panorama idiliko hau aldatu egin da Alemanian egoera politikoa aldatzearekin batera. (…) 
Naziak boterera iritsitakoan, arrarotu egin da giroa erabat. Kideen artean, lanean jarraitzeko 
genituen trabei buruz hitz egiten genuen, problema teorikoei buruz hitz egin ordez. Denok 
ezagutu genuen, gure larruan, nagusi zen errepresioa: askatasunez pentsatzeko beldur izaten 
hasi ginen.  Jakin genuen kide batzuk euren karguetatik kendu zituztela. Hori egiteko arrazoiak 
ezkutatu egiten zituzten arren, ordura arte ikerketarako izandako askatasuna murrizten joan 
zitzaigun. Elkarrekin hitz eginda, pixkanaka-pixkanaka ohartu ginen paradisu hura abandonatu 
beharko genuela. 

Gure lanean aktibo jarraitu nahi bagenuen, ihes egitea zen aukerarik onena. Nebak Siberian 
aurkitu zuen babesa, Tomsk-eko Unibertsitatean. Lagun errusiar bat, Alexandroff, beti bezain 
adeitsu, niretzat aterabide bat bilatzen saiatu zen Errusian; baina, hark ezer lortu aurretik, 
Estatu Batuetara joateko egin zidaten eskaintza. 

Nire ikasle ohi bat, Anne Pell Wheeler, matematika-departamenduko zuzendaria zen, Bryn 
Mawr emakumeen unibertsitatean. Ezagutzen ninduenez, bazekien irakaskuntza nire bizitzaren 
arlo garrantzitsua zela; beraz, zalantza askorik ez zuen izan lanpostua eskaini zidanean. Beste 
askok bezala, nire gogoaren kontra utzi behar izan nuen Alemaniako toki pribilegiatu hura, 
Atlantikoaren bestaldean ikerkuntzarekin jarraitu ahal izateko (…). 

Aberkide batzuek kontzientzia-azterketa egiten dute; zertan huts egin genuen galdetzen diote 
euren buruari, nola onartu genuen garai bateko tolerantziazko giro hura horrenbeste 
gaiztotzea. Eta arduraren zati bat kendu nahi diogu geure buruari, errealitatea gogorregia baita. 
Gure kontzientziak lasaitzeko, gauza txikietan babesten gara, agian; esaterako, geure buruari 
esaten diogu ez genuela naziekin zuzenki behintzat kolaboratu (gobernu alemanak, 93 
jakintsuren babesean, gure ejertzitoak aurreko gerran egin zituen ankerkeriak ukatuz idatzitako 
gutuna ez genuen sinatu). Baina bagenekien ez zela nahikoa; jakin dakigu gu ere errudunak 
garela, isilik geratzearren; injustiziaren aurrean zutitu ez ginelako, gure herriaren errealitate 
politikotik aldenduta bizi izan nahi genuelako. Korronte antisemitak bazirela, eta ez ikusiarena 
egin genuen. Nahiago izan genuen kasu isolatuak zirela pentsatzea. Esku hartu ordez, albo 
batera begiratu genuen; isilunetik isilunera, gerra galduz joan ginen”. 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

Lehen lau pasarteak Aintzinateko Grezian daude kokatuta. Erantzun greziar matematikaren gaineko galdera hauei: 

o Zein dira matematikari greziarrak hainbeste arduratzen zituzten hiru enigmak? 

 

 

 

 

 

 

 

o Zergatik uste duzu ematen ziotela greziar matematikariek horrenbesteko garrantzia garai horretan 
demostrazio matematikoetan erregela eta konpasa bakarrik erabiltzeari? 

 

 

 

 

 

 

 

o Ikertu zein den kuboa bikoiztearen inguruko istorioa. 
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APLIKAZIO-JARDUERA 

Erantzun galdera hauei: 

 

Emakume hauetako zein jaio zen erabateko giro matematikoan murgilduta? 

Sofia Kovalévskaya Emilie Amalie Noether Hipatia 

Emakume hauetako zein geratzen zen, ikasteko beste aukerarik ez-eta, gaueko ordu txikietara arte, ezkutuan, Eulerren 
eta Newtonen lanak irakurtzen? 

Emilie Amalie Noether Sophie Germain Hipatia Sofia Kovalévskaya 

Nork izan zituen irakasle-dohain paregabeak? 

Sophie Germain Emilie Amalie Noether Sofia Kovalévskaya Hipatia 

Emakume matematikari  hauetako zein ezkondu zen atzerrira joan eta unibertsitate-ikasketak egin ahal izateko? 

Sofia Kovalévskaya Sophie Germain Emilie Amalie Noether 

Zeinek argitaratu zuen ekuazio diferentzial partzialen gaineko tesia? 

Sophie Germain Sofia Kovalévskaya Emilie Amalie Noether 

Emakume hauetako zeinek lortu zuen doktoretza egitea? 

Sofia Kovalévskaya Emilie Amalie Noether Sophie Germain Lehen biek 

Nork izan zuen teoria abstraktuekiko eta printzipio orokorrekiko interesa? 

Emilie Amalie Noether Hipatia Sophie Germain 

Nor aritu zen Stockholmeko Unibertsitatean irakasle? 

Sophie Germain Sofia Kovalévskaya Emilie Amalie Noether 

Zer esan nahi zuen Sophie Germain matematikari frantsesak garai hartan emakumeek areto-zientzian adituak izan 
behar zutela zioenean?  

 

 

Nor izan zen irakasle-lanetan baldar samarra? 

Sofia Kovalévskaya Hipati Sophie Germain Emilie Amalie Noether 

Emakume hauetako zeinek erabili behar izan zuen Leblanc goitizena, unibertsitera sarbiderik ez zuelako eta irakasleak 
aintzat hartzeko bide bakarra zelako? 

Hipatia Sophie Germain Emilie Amalie Noether Hauetako inor ez 

Emakume hauetako zeinek ez zuten lortzen lanik unibertsitatean, nahiz eta doktore-titulua eta irakasle baten 
gomendioa izan? 

Sofia Kovalévskaya Sophie Germain Emilie Amalie Noether 
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Nork alde egin behar izan zuen atzerrira nazien errepresiotik eta jazarpenetik ihesi? 

Sophie Germain Emilie Amalie Noether 

Zein emakumek aurreikusi zuen erlijio-jarraitzaile sutsuek hil egingo zutela? 

Hipatia Sophie Germain Sofia Kovalévskaya Emilie Amalie Noether 

Uste al duzu gaur egun ere emakumeek oraindik euren lana egiteko eta argitaratzeko zailtasun eta trabak dituztela, 
edo iraganeko kontuak baino ez dira horiek? 

 

 

 

 

 

 

 

APLIKAZIO-JARDUERA 

Binaka, emakume matematikari bat aukeratu eta haren lanari eta bizitzari buruzko irratsaioa grabatuko duzue (15 
minutuko irratsaioa). Batek irratsaioaren gidari-lana egingo du; besteak emakume matematikariaren bizitzaren gaineko 
informazioa ekarriko du irratsaiora. 

 Irratsaioa grabatzeko, Audacity programa erabiliko duzue (programa deskargatzeko, klikatu hemen). 

 

  

https://portableapps.com/apps/music_video/audacity_portable
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APLIKAZIO-JARDUERA 

DBHko ikasgela bakoitzeko ikasle batez osatutako lantaldea sortuko dugu. Lantalde horren egitekoa emakume 
matematikarien lana eta biografia ezagutzera ematea izango da. Hona hemen proposa daitezkeen ekimenetako 
batzuk: 

I. Hilero emakume matematikari baten biografia laburra eskolako ohar-taulan edo web-orrian jartzea. 

II. Ikastetxeko liburutegiari emakume matematikari garrantzitsu baten izena jar diezaioten proposatzea (edo 
ikastetxeko beste aretoren bati). 

III. Udalari herriko plazaren edo kaleren bati Bizkaiko emakume zientzialari baten izena jartzea proposatzea (hau ikastetxeko 
irakasleen laguntzaz egin beharko litzateke,  inguruko beste ikastetxe batzuekin elkarlanean).  

IV. Ikastetxeari emakume zientzialariak omenduko diren eguna ospatzea proposatzea (egun horrek emakume 
baten izena izan dezake). 

V. Ikastetxean emakume zientzialariren bati buruzko hitzaldia antolatzea. 
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	MOTIBAZIO-JARDUERA
	Magia-jolas honen bidez, asma daiteke zein den edozeinen jaioteguna. Ikasle boluntario bati 5 zutabeko taula hau erakutsi, eta honako hau galdetuko diogu:
	Zer zutabetan ageri da zure jaioteguna: An, Bn, Cn, Dn edota En? (Jaioteguna zutabe batean baino gehiagotan ager daiteke).
	Jaioteguna zein zutabetan azaltzen den jakinik, zutabe horietan ageri diren lehen zenbakien baturak emango digu ikaslearen jaioteguna.
	Esate baterako:
	Ikasleak bere jaiotegunari dagokion zenbakia A, C eta E zutabeetan dagoela esanez gero, honako hau egingo genuke: A zutabeko lehen zenbakia 1 denez, C zutabeko lehena 4 eta E zutabeko lehena 16, hiru zenbaki hauen baturak emango digu ikaslearen jaioteguna. Hortaz, 1 + 4 + 16 = 21 izanik, hilaren 21a da ikaslearen jaioteguna.
	MOTIBAZIO-JARDUERA
	1. Aukeratu edozein zenbaki, nahi duzuen beste zifrakoa (esate baterako, 4.518).
	2. Ezabatu zenbakiaren zifretako bat (gutxien gustatzen zaizuena), baina ez dadila zeroa izan (4.518 zenbakian, 5a adibidez).
	3. Geratzen den zenbakiari (zifra bat gutxiago izango du orain), kendu hasieran pentsatu duzuen zenbakiaren zifren batura (gure kasuan, 4 + 5 + 1 + 8 = 18)
	4. Esan emaitza.  Adibidean, 418 – (4 + 5 + 1 + 8) = 400
	5. Emaitza  jakinda, asma daiteke zer zifra ezabatu den lehenengo zenbakian.
	Emaitza jakinda, zenbaki hori baino handiagoa den 9 zenbakiaren multiploa bilatu behar da: zenbaki horretara iristeko gehitu beharreko kopurua da ikasleak pentsatutako zenbakian ezabatu duen zifra.
	MOTIBAZIO-JARDUERA
	1. Aukeratu hiru zifrako zenbaki bat,  lehenengo eta azken zifrak ezberdinak dituena (palindromoa ez dena, alegia).
	2. Irauli zifren ordena.
	3. Kalkulatu hasierako zenbakiaren eta oraingo zenbakiaren arteko kendura.
	4. Kendurako zenbakiaren eskumako zifra zein den esanez gero,  gainerako zifrak asmatuko ditut.
	Eskumako zifra A bada, kendura 9A (9 – A) izango da. Jolas honen helburua ez da hasieran ikasleak pentsatutako zenbakia asmatzea, baizik eta kendura asmatzea.
	Kenduraren ezkerreko zifra zen den galdetuta ere, berdin asma daiteke zenbakia. Ezkerreko zifra B bada, zenbakia 9B (9 – B) izango da.
	MOTIBAZIO-JARDUERA
	1. Ba al dakizue asteko zein egunetan izango den zuen urtebetetzea? Hala bada, eman, astegunari, dagokion zenbakia (astelehena bada,  1; asteartea, 2… igandea,  7). Bestela, pentsatu astegun bat eta horri dagokion zenbakia. 
	2. Biderkatu  zenbaki hori 50ez.
	3. Batu 11 emaitzari.
	4. Biderkatu  batura 2z.
	5. Aurten, bete al dituzue urteak jada? Hala bada, batu  1.995 emaitzari; bestela, batu 1.994.
	6. Kendu, orain, jaiotze-urtea, eta esan emaitza.
	7. Baietz amatu zuen adina eta zuen urtebetetze-eguna.
	Hiru zifrako emaitzan , ezkerreko zifra asteko egunari dagokio, eta eskuineko biak adinari.
	Oharra: 
	Asmakizunaren bukaeran erabilitako kopuruak (1.995 edo 1.994) 2017. urteari dagozkio; trikimailuak edozein urtetan funtziona dezan, aldatu egin beharko da zenbakia (dena delako urteari 22 kenduta, urteak beteta izanez gero; eta 23 kenduta, oraindik bete gabe izanez gero).
	MOTIBAZIO-JARDUERA
	 Sam Lloyd xake-jokalari, buruhausgarrien egile eta jolaserako matematikariaren asmakizuna da hau.
	1. Idatzi bi zenbaki, lehen hamar zifrak erabiliz (0tik 9ra). Bete beharreko baldintza bakarra hau da: zifra guztiak behin bakarrik erabiltzea (esate baterako, 836.920 eta 5.417).
	2. Kalkulatu  bi zenbakien arteko batura (gure adibidean, 842.337).
	3. Ezabatu zifra bat (zeroa izan ezik)  baturan.
	4. Esan zein den emaitza (gure kasuan, geneukan zenbakiari 4 kentzen badiogu, 82.337 da emaitza).
	5. Baietz asmatu zer zifra ezabatu duzuen!
	Emaitza jakinda, zenbaki hori baino handiagoa den 9aren multiploa bilatu behar dugu: zenbaki horretara iristeko gehitu beharreko kopurua da ikasleak pentsatutako zenbakian ezabatu duen zifra (zenbakia 9aren multiploa bada, 9 da ikasleak ezabatutako zifra).
	Oharra:
	Asmakizun hau egin aurretik, 9 zenbakiaren zatigarritasun-irizpidea azaldu behar zaie ikasleei: zenbaki bat 9aren multiploa da, baldin eta zifren batura 9 edo 9aren multiploa bada.
	MOTIBAZIO-JARDUERA
	1. Idatzi aitaren adina, biderkatu 2z eta  batu 5 emaitzari.
	2. Biderkatu emaitza 50ez.
	3. Batu 1.767.
	4. Kendu amaren jaiotza-urtea.
	5. Lau zifrako zenbakia lortuko zenuen: lehen bi zifrek aitaren adina adierazten dute, eta hurrengo biek  amarena.
	Oharra: 
	Azken-aurreko pausoan batutako zenbakia (1.767) 2017. urtean egiten diren asmakizunetarako erabiliko da. Beste urteren batean eginez gero, erabili beharreko zenbakia dena delako urteari  250 kenduz lortuko da.
	o The Simpsons 07x06: Treehouse of Horror VI. Matt Groening. 1995. DBH3 eta 4, eta Batxillergoa 1 eta 2.
	o Numb3rs 2x10: Bones of Contention. Nicolas Falacci y Cheryl Heuton. 2006. Batxillergoa 1 eta 2.
	o Ágora. Alejandro Amenábar. 2009. DBH3 eta 4 eta Batxilergoa 1 eta 2.
	o Futurama 1x08: A Big Piece of Garbage. Matt Groening. 1999. DBH3
	o El Día de la Bestia (Piztiaren eguna). Alex de la Iglesia. 1995. Batxilergoa 1 eta 2.
	o Jean de Florette. Claude Berri. 1986. DBH1 eta 2.
	o Magic Town. William A. Wellman. 1947. Batxilergoa 2.
	ESFERAREN AZALERA ETA BOLUMENA
	Arkimidesi zor zaizkio esferaren azaleraren eta bolumenaren formulak. Demagun r erradiodun zilindro bat eta beraren baitan inskribatutako r erradiodun esfera bat ditugula. (Ikus irudia: irudi hau grabatu zuten Arkimidesen hilarrian).
	Arkimedesek frogatu zuen esferaren bolumena zirkunskribatutako zilindroaren bolumenaren bi heren dela. Beraz:
	Zilindroaren bolumena haren oinarria altueraz biderkatuta kalkulatzen da: 𝜋𝑟2 da zilindroaren oinarria eta 2r altuera, bi aldiz esferaren erradioa (ikus irudia).
	Esferaren azalera zilindro zirkunskribatuaren alboko azaleraren berdina dela aurkitu zuen. Beraz:
	Eta r erradiodun esferan zirkunskribatutako zilindoaren altuera 2𝑟 denez:
	APLIKAZIO-JARDUERA
	r erradioko zilindroa eta haren baitan inskribatutako r erradioko esfera izanik, zilindroaren bolumena 6.283 cm3 bada:
	a) Kalkulatu r erradioa.
	b) Kalkulatu r erradioko esferaren bolumena.
	c) Ikertu Interneten zein den konoaren bolumena kalkulatzeko formula. Zer bolumen du r erradioko eta 2r altuerako konoak? Zer erlazio dago r erradioko konoaren eta r erradioko esferaren bolumenaren artean?
	Ebazpena:
	MIATZE-JARDUERA
	Ikusi El Universo Matemático - El margen más famoso de la historia dokumentala.
	Fermaten Azken Teoremaren eta hura frogatzeko egin izan diren ahaleginen gainbegirada egiten da dokumental horretan.
	Launaka, Fermaten Azken Teoremaren gaineko aurkezpen bat prestatu beharko duzue, Prezi programa erabilita.
	a) Zertan oinarritzen da Fermaten Teorema famatua? Zer beste teoremarekin du lotura Fermaten Teoremak?
	b) Nork frogatu zuen egia zela Fermaten Teorema? Azaldu frogatzerakoan izandako gora-beherak.
	MIATZE-JARDUERA
	Ikusi El hombre que conocía el infinito filma, eta egin jarduera hauek.
	MIATZE-JARDUERA
	Ebazpena:
	MIATZE-JARDUERA
	APLIKAZIO-JARDUERA
	MIATZE-JARDUERA
	Zenbait emakume matematikariren argazkiak dituzu hemen. Lotu argazki bakoitza dagokion izenarekin.
	1. Ezagutzen al dituzu emakume matematikari hauek? Eta haien lana?
	2. Ikertu, binaka, emakume matematikari hauek zer garaitan bizi izan ziren eta zer arlotan egin zuten lan.
	MIATZE-JARDUERA
	MIATZE-JARDUERA
	Irakurri Susana Mataixen Matemática es nombre de mujer liburuko pasarte hauek, eta erantzun galderei, ondoren.
	“Alexandrian, Erromatar Inperioan, 415. urtean
	Nire patua argitu zuen atzo orakuluak, egiaren jabe direla uste dutenen exijentziak onartu ez ditudalako dagokidan bukaera tristea. Badakit ezin dudala euren amorrua saihestu, ez eta jainkoen asmoak ere; horregatik, azken ohar batzuk idaztea erabaki dut, nire sentimendu eta kezkek nire gorputza baino harago iraun dezaten. Nire izpirituak dituen egiazko pasio eta dudak idatzirik utzi nahi ditut, eta leporatzen dizkidaten zentzugabeko krimen horiekin zerikusirik ez dutela argi utzi. Ez dut, dioten legez, bekataritzat nire burua, eta ez dut uste giza perbertsioaren adibide naizela diotenean ematen didaten ohore hori merezi dudanik ere. Ezjakintasuna, sineskortasun itsua eta haien miresleak gorrotatu izana da, akaso, nire krimen bakarra.
	Neurrigabeko pasioa bekatu bada, nire erruduntasuna aitortu beharra daukat, eta zoramen hau eragiten didanari izena eman: matematika. Arraroa irudituko zaizue, badakit. Batek daki nik aukeratu ote nuen bera, edo berak ni. Bera (nire gogoarekin) besarkatu izanaz ez naizela damutzen baino ez dakit, bide nahasietatik jarraitu izanaz, erakutsi didan misterio bakoitzarekin aberasten joan izanaz eta ezkutatzen dituen altxorrak imajinatzean nire irrika areagotu izanaz.
	Hauxe izan da nire grina bakarra: jakin-mina.
	Ez dut ez jabetzarik ezta aberastasunik oinordetzan uzten; bizitza osoan izan ditudan zalantzak uzten ditut, nire inteligentziaren akuilu izan diren dudak eta galderak.
	Aipatzen dudan oinordetza herritarren gehiengoak baztertuko lukeen arren, jakin dakit norbaitek gutun hau irakurtzean (etorkizun urrunean, agian) bere zalantzak nireekin batuko dituela; haren hausnarketak nire erantzun bihurtuko direla, bide berriak urratuko dituzten zalantza berrituak. Zuri (ulertzen eta bilatzen duzun horri) zuzentzen natzaizu, idatzi honen bidez, ahanzturatik aterako nauzun esperantzarekin (…)”.
	“(…) Hiru enigma daude matematikari greziarrei oso deigarri gertatzen zaizkienak, oraindik soluzio egokirik ez duten enigmak. Erregelak eta konpasak botere gorena ekartzen digute gogora; zientziaren edertasuna eta esentzia bera adierazten dute. Erregela lerro zuzena da, eta jarraitu beharreko bidea markatzen du; pentsamenduaren zuzentasuna, alegia. Konpasak zirkulua marrazten laguntzen digu; haren simetria eta oreka perfektua neurria eta osotasuna dira, aldi berean. Oinarrizko instrumentuak dira (…)”.
	“(…) (hiru enigmok) ebazteko egindako esfortzuak antzuak izan dira oraingoz, baina soluzioa bilatzen egindako bideak figura konikoetaraino ekarri gaitu; kono bat plano batez moztean sortzen diren irudietaraino, alegia (elipsea, parabola eta hiperbola). Ematen du irudi hauek unibertsoaren misterio ugariren azalpena ezkutatzen dutela. Konikoen eta haien ebaketen bidez, lehen bi enigmen soluzio partzialak bilatzea lortu dute, baina hainbeste maite ditugun erregela eta konpasa baino baliabide gehiago erabilita. Konbentzituta nago ikasle ipurterreren batek enigma bakoitzaren soluzio garbi eta definitiboa aurkituko duela”.
	“(…) kuboa bikoiztearen gaineko kondaira Delfos-eko orakuluarekin dago lotuta. Hura kontatzea atsegin zuen aitak, bazkalondoan, gure arbasoen kondairak birsortzera esertzen ginenean (…)”.
	"Unibertso matematiko horretan sartzea zen nire nahi bakarra. Ordura arte, noragabeko formakuntza izan nuen; gaueko ordu txikietara arte egoten nintzen irakurtzen, ezkutuan, familiaren gaitzespena ekiditeko, eta Euler eta Newton nire kabuz ikasi nituen. Lagrange maisuaren apunteak lortzea zen nire ilusioa, eta baita lortu ere, horien ale bat zeukan lagun baten bidez (berarekin ikasteko zortea izan zuen lagun bat).
	Ikasturte-bukaeran Lagrangek komentarioak egitera animatzen zituen ikasleak. Hura aukera paregabea zen niretzat, lezioak ondo ulertu nituen edo ez jakiteko. Baina nola zuzenduko nintzaion irakasle sonatuari, haren ikaslea ez izanda? (…) Begiratu ere ez zituen egingo; are gehiago, errespetu falta irudituko zitzaion.
	Garai haietan, emakumeok areto-zientzian izan behar genuen adituak (…): gizonen arteko elkarrizketak txundituta entzun, eta haiek luzitu ahal izateko moduko galdera egokiak egin. Gainerakoa soberan zegoen. Lagrange ez nuen imajinatu ere egiten ezezagun baten lana irakurtzen (denbora galtzen). Are gutxiago, emakume batena. Dena delakoagatik nire oharrak irakurriz gero (emakume izateak dakartzan mugez jakitun naiz) egingo zituen komentarioak errukiorrak izango ziren ziurrenik. Eta hori ez nuen nahi: nik neure jakintza matematikoengatik izan nahi nuen epaitua (…).
	Gaztetan ausartak gara, zorionez (…). Amarru bat bururatu zitzaidan, morala zen edo ez birritan pentsatu gabe; gizon baten goitizenpean ezkutatuko nintzen: Antoine Auguste Leblanc. Lotsa handirik gabe, izena kendu nion Lagrangeren apunteak eman zizkidan lagunari. Eskola Politeknikoko ikasle izana zen; beraz, haren nortasuna erabiltzeak ez zuen susmo txarrik piztuko. Izaera onekoa zen, gainera, eta haren izena erabili nuela jakinez gero, barkatu egingo ninduelakoan nago, eta, are gehiago, justifikatu ere egingo zuen nire jokabidea. Beraz, adorez betea eta A. A. Leblanc ezizenez hornitua, gertu nengoen nire idatzizko hausnarketak maisu handiari bidaltzeko.
	Hura poza hura Lagrangeri nire komentarioak interesatu zitzaizkiola eta horien atzean ezkutatzen zen ikaslea ezagutu nahi zuela jakin nuenean! Emakume gisa aurkeztuko nintzaiola pentsatu nuen: sumatzen nuen Lagrange jenioak ez ninduela sexu-arrazoiak zirela medio baztertuko. Urteak eta urteak klandestinitatean eta bakarrik ikasten pasatu eta gero, lortua nuen nire lehen garaipena.
	Gertaera horrek nire ingurua aldarazi zuen: Lagrangek, bere testuei egindako komentario horiek aintzat hartu, eta nire aholkularia izatea onetsi zuen; hizketaldi zientifikoetan sartzea erraztu zidan; beste zientzia-gizon batzuen kezken eta joeren berri izan nuen (…).
	(…) Benetan nor nintzen jakin eta gero, bulegora deitu ninduen, egun batean. Kontatu zidan Maria Gaetana Agnesi izeneko aberkide baten lanari esker hasi zela harremanetan Newton, Leibniz, Euler eta Bernoulli-ren lanekin, eta Italian eskuratutako lan horretan pergamino zahar bat aurkitu zuela, greziar emakume matematikari batena (Hipatia). Eman egin zidan pergaminoa, haren eredua jarrai nezan adore emanez, Agnesik emandako su hori bizirik manten nezan. Ume nintzela ikasitako grezierari esker lortu nuen pergaminoak zioena deszifratzea (…).”
	“Idealismoa zen nagusi garai hartan. Emakumeok ere parte hartu nahi genuen herriak bizi zuen transformazioan. Oinarrizko eskubideak ukatzen zitzaizkigunez, Errusiatik atera, eta bertan ikasteko aukera emango zigun unibertsitateren batean sartu nahi genuen. Independizatzeko bide horretan, lagunak eta kideak ziren gure aliatuak familia-dominaziotik alde egiteko, eta muga igaro eta goi-mailako ikasketekin jarraitzeko hautuan laguntzeko.
	Ahizpa Anioutak, haren lagun Iulia Lermontovak eta hirurok gogoko genuen geure asmoen inguruan hitz egitea. Beste biderik ez genuen ikusten: gutako bati itxurazko ezkontza prestatuko genion, eta besteok harekin joango ginen, askatasunera bidean. Gazteok hainbeste desio genuen askatasuna, ezen hura lortzeko amarrua baino ez ziren itxurazko ezkontzak. Asmoa burugabea zen, erabat. Gure idealekin bat zetorren gizonezko batekin egin nahi genuen hitzarmena; atzerrira irten, eta emazte birtualari ikasketak egiteko aukera emateko, harekin ezkontzeko prest egon behar zuen gizonezkoak (…).
	Etsi-etsian kandidatu perfektuaren bila ari ginela, gure ideiekin bat zetorren unibertsitate-irakasle liberal baten berri izan genuen. Hirurok erabaki genuen hura ikustera joango ginela.  Harridurarik erakutsi gabe entzun zituen gure asmo zoroak, baina, edukazio osoz, baztertu egin zuen egin genion proposamena. Orain urte gutxi San Petersburgon bilera batean elkar ikusi genuenean, barre egin genuen gertaera hura gogora ekarrita.
	Lehen ahalegin hura guretzat porrot txikia izan bazen ere, ez genuen amore eman, eta, gure hasierako asmoari eutsita, beste aukerarik ba ote zen aztertzen segitu genuen. Ahalegin horretan genbiltzala, intelektual gisa fama ona zuen ikasle baten berri izan genuen; etorkizun oparoa omen zuen gazteak, eta, esan zigutenez, emakumearen askatasunaren eta emantzipazioaren aldekoa omen zen. Hark ni aukeratu ninduen emaztetzat. Era horretan bihurtu zen Vladimir Kovalevski paleontologia-ikasle errespetatua nire senar”.
	“(…) Karl Weierstrass-en berri izan nuen; entzute handikoa zen; analisi matematikoaren autoritate gorena kontsideratzen zuten, garai hartan. 1870eko udazkenean, Berlinera lekualdatzea erabaki nuen, berarekin ikasteko asmoz. Oso zorrotza omen zen, eta ikasle asko baztertzen omen zituen. Sekula egon den irakaslerik onena izatearen fama zuen, eta haren azalpenei adi baino adiago zeuden ikaslez gainezka egoten ziren haren eskolak. Ohikoa omen zen haren eskola magistraletan 200 bat ikasle egotea; Newtonek, ostera, ez zuen entzulerik izaten klasean, eta Gauss-ek eta Riemann-ek  ere ez zuten lortzen hamar ikasle baino gehiago biltzea euren lezioetan. Ikasle asko joateak argi erakusten zuen dohain ikaragarri onak zituela irakasle gisa, nahiz eta, oreka-arazoak tarteko, gurpil-aulkian egon behar izaten zuen Weierstrassek, ikasleren batek haren azalpenak arbelean kopiatzen zituen bitartean.
	Bisitatu nuen lehen aldian, oso zuzen eta egoki aritu zen nirekin, baina nitaz libratu nahi zuela nabaritu nion. Problema sorta bat eman zidan, ikasle aurreratuentzat prestatuak, ondoren jakin nuenagatik. Esan zidan ariketok ebaztea lortzen nuenean bueltatzeko. Ez zekien Weierstrassek zein burugogorra nintzen, eta harekin ikasteko nuen asmoa zinez sendoa zela. Astebete eman nuen lo egin gabe problemak ebazteko ahaleginean; problemak, orduan nituen ezagutzetarako, oso konplexuak ziren. Zorionez, eman zuen fruitua nire ahaleginak. Atentzioa eman zidan (problemak entregatzean) jarri zuen harridura-aurpegiak. Bota zizkidan gehiegizko laudorioek agerian utzi zuten haren hasierako asmo maltzurra. Problemok ebazteko erabili nituen medioak originalak ziren, jakina; nire kabuz deduzitutakoak. Weierstrass, hasieran uste ez bezala,  ohartu zen bere eskoletara joateko nuen gogoa bene-benetakoa zela.
	Egun hartatik aurrera, Weierstrassek, inon izan den gizon apart eta eskuzabalenak, babestu egin nau, eta, ez ikasle gisa, baizik eta lagun gisa ere tratatu. Lau urtez egin nuen lan haren aginduetara, eta emakumeok unibertsitatean onartzen ez gintuztenez, eskola partikularrak ematen zizkidan astean behin nire etxean. Igandeetan, aldiz, haren etxera joaten nintzen nituen duden inguruan eztabaidatzera. Haren arrebek euren alaba izango banintz bezala zaintzen ninduten, eta eurek prestatutako pastel ezin gozoagoez tentatu. Nire ibilbide profesionalean erabakigarria izan da (Weierstrass); nire karreran izan dudan influentzia nagusia. Gure artekoa amodio-harremana zen zurrumurrua hedatu  zen lau haizetara. Argitu beharra daukat inoiz ez dela horrelakorik izan; benetako elkar-ulertze intelektuala baino ez (…). Bion arteko adin-diferentzia medio, aita-alaben arteko harremana izan zen gurea; beste edozein lotura mota baino sendoagoa”.
	“1874an, hainbat ikerkuntza-lan bukatu nituen: ekuazio diferentzial partzialen, integral abeldarren eta Saturnoko eraztunen inguruko lanak. Weierstrassek defendatu zuen aipatutako lehen lana, eta, nire aleman traketsa zela medio, barkamena eskatu nuen nik neuk ez aurkezteagatik . Horrela lortu nuen in absentia doktoretza. Lana Crelle aldizkarian argitaratu zen; ohore bat ni bezalako matematikari ezezagun batentzat.
	Ez nire kalifikazio onak, ezta Weierstrassek bidalitako gomendio-gutunak, ez ziren nahikoak izan Europan lanpostu akademiko bat lortzeko. Hori dela eta, Moskura itzultzea erabaki nuen, nire senarrarengana. Errusiara itzuli eta denbora gutxira hil zen aita. Zoritxar horiek gainditu eta psikologikoki suspertzen hasteko, funtsezkoa izan zen niretzat Vladimirren laguntza: Errusian ezinezkoa zuen ondo trebatutako emakume batek bere ezagutzen mailako lana bilatzea.
	Etsita, nire ahalegina alde batera utzi, eta indarrean zeuden arauekin bat zetorren bizimodura moldatu nintzen; literaturarako zaletasuna berreskuratu, eta hainbat aldizkaritan kolaboratu nuen. Gure harremana normaldu egin zen, nolabait. 1878ko urriaren 17an jaio zen Sofia, gure alaba bakarra; pizgarri intelektualik ez-eta, hark lagundu zidan frustrazioak leuntzen.
	Zoritxarrez, etapa zaila pasatu zuen Vladimirrek, ez baitzuen lortu Moskuko Unibertsitatean sartzea. Izaera bera ere aldatu zitzaiolakoan nago: behar handirik gabeko idealista izatetik tratulari izatera pasatu zen; lotsagabe baten aholkuei jarraitzen hasi zitzaizkion, espekulatzen eta gure patrimonioa lursailetan gaizki inbertitzen (…).
	Nik atzerrira alde egin nuen, eta, buruhausteei ihes egiteko asmoz, ikasketetan murgildu nintzen buru-belarri. Ez nintzen gai  izan senarraren gainbehera ikusten jarraitzeko (…).
	1881ean, erromesaldia hasi nuen atzerrian, unibertsitateko irakasle-lanpostu bila. Parisen matematikari gazte bat ezagutu, eta berriz piztu zitzaidan erromantizismorako, poesiarako eta iraultzarako interesa. Garrantzi handirik gabeko pasartea izan zen hura nire bizitzan, etenalditxoa profesionalki nonbait kokatzeko asmoan (…).
	Erromesaldi zaputza bukatutzat eman, eta Moskura itzultzea erabaki nuen; Mittag-Leffler-ek, gutun baten bidez, irakasle elkartua izateko lanpostua eskaini zidan Stockholmeko Unibertsitatean. Esan zidan ez nuela ordainsari finkorik jasoko lanaren truke, baizik eta erakartzea lortzen nuen ikasle-kopuruaren arabera kobratuko nuela. Eskaintza polita zen, halere, eta nabaria zen niretzat lanpostu hura lortzeko egin zuen ahalegina.
	San Petersburgon ezagutu nuen Gosta Mittag-Leffler, hiria bisitatzera joan zen batean. Bera ere aritu izan zen Weierstrassekin lanean; horrek oso ondo hitz egin zion nitaz, eta nirekin harremanetan jartzeko eskatu zuen. Berehala kidetu ginen Mittag-Leffler eta biok; gizon maitagarria zen, bizitasun handikoa, inguruan zituen denak martxan jartzen zituenetakoa (…).
	Garai bateko irakasle Weierstrassek aipatu zion Mittag-Lefflerri arduratuta nenbilela lan bat bilatzearren (Stockholmen, haren jaioterrian, lanbide-giroan oso ezaguna zen Mittag-Leffler). Haren bidez iritsi nintzen Stockholmera, eta hiri horri zor diot denborarekin nire lanengatik lortuko nuen aitorpena. Lantalde ireki eta gogotsua aurkitu nuen bertan, Parisen edo Berlinen aurkitutakoa baino izpiritu liberalagoduna”.
	"Gotinga-tik hegoaldera dagoen hiri txiki batean jaio nintzen; Erlangen-en, hain zuzen ere. Aita, Max Noether, matematika-irakaslea izan zen bertako unibertsitate garrantzitsuan. Nire zirkunstantziak eta Hipatiarenak parekoak izan ziren; izan ere, hark bezala, etxean egiten ziren bilera zientifikoetan egoteko aukera izan nuen. Jaio berritan (1882an), 38 urte izango zituen aitak, eta ordurako funtzio aljebraikoen teoriaren inguruan ekarpen garrantzitsua egina zuen. Familia, judua izanda ere, aspalditik zen Alemanian finkatua, eta alemaniar sentitzen ginen erabat, zenbateraino gainera! Horregatik harritzen nau, orain, urte mordo bat geroago, gure eta beste hainbaten jatorria zalantzan jartzeak.
	Erlangen hiri alemaniar txikian pasatu dut nire bizitzaren zati handi bat, gurasoak destino berrira iritsi zirenetik bizi izan ziren etxe berberean. Etxekoandre lasaia zen ama, Ida Amalie, eta egitura familiar eta ekonomikoa sustengatzeaz arduratu zen. Gizon matematikarien emazte asko legez, inoren laguntzarik behar ez duten horietakoa izan zen ama, zinez sakrifikatua, eta argi izan zuen zein zen bere  egiteko nagusia: bizitza errealarekin lotura mantentzea.
	Aita eta lagunak biltzen zirenean, ez zuten bukaerarik haien arteko eztabaidek; ez zen ordutegirik errespetatzen. Problema matematikoek zuten lehentasuna beste ezeren gainetik: mahaian jatera esertzearen gainetik edo, egunak argitzen zuenean, lo egitera joan beharraren gainetik. Bi seme gehiago izan zituzten gurasoek, baina horietako bat hil egin zen; eta neba Fritz eta biok geratu ginen.
	Haurtzaro idilikoa izan genuen nebak eta biok (...). Beira lodidun betaurreko itsusiak erabili behar izan nituen txiki-txikitatik, miopea nintzen-eta. Gimnasiorik hurbilenean ikasi nuen.  —harritu egiten dira atzerritarrak, institutu hitza erabili ordez gimnasio hitza erabiltzen dudanean, baina hitz horrek gure pentsaera ondo adierazten duelakoan nago—. Gimnasioa ez zen, amerikarrek diotenez, ariketa fisikoa egiteko tokia; (greziar) umeek ariketa fisikoa eta intelektuala egiten zuten tokia baino. Izan ere, biak ala biak dira giza garapenaren alderdiak, eta biek eskatzen dute esfortzua; zergatik ez diogu, bada, ariketa biak egiteko darabilgun tokiari izen bera emango? Gimnasio alemanek errespetatzen dute egiteko bikoitz hori, bai forman eta baita edukian ere.
	Giro xume hartan ez zitzaidan ezer falta izan. Ingelesa, frantsesa, dantza eta musika ikasi nituen. Frantseseko irakasle-titulua ere lortu nuen, ogibide bat izateko asmoz (…). Baina galdetzen badidazu zerk bultzatu ninduen bizibide hau (matematikariarena) aukeratzera, beste galdera batekin erantzungo dizut: nola ez nintzen, bada, matematikaria izango garai horretan Erlangenen jaio eta aita matematika-irakaslea izanik? 
	Aurreko mendearen bukaeran (XIX. mendea) eta mende honen hasieran  (XX. mendea), etxean (Erlangenen eta Alemanian, oro har) giro matematikoa zegoen. Felix Klein eragin handiko pertsona zen akademia-ingurunean, eta nire jaioterriaren izena zuen programa bat jarri zuen martxan, geometrian garai hartan sortu ziren ideia berriak (haien arten erabat deskonektatuak) sistematizatzeko asmoz. Gai izan zen unibertsitatean giro berezi eta bakarra sortzeko, bere nortasunari eta autoritate profesionalari esker (…).
	Matematikarako zaletasuna hartzen joan ginen neba eta biok, aitaren hitzaldien babesean. Nik txiki-txikitatik erakutsi nuen teoria abstraktuekiko interesa; neba Fritz, aldiz, oso trebea zen zenbakien problemak ebazten. Ezarrita zeuden arauen kontra zihoan hori guztia. Izan ere, emakumeoi ideia konkretuak egokitzen zitzaizkigun, bai matematikan eta baita bizitza errealean ere; gizonei, aldiz, alderdi kontzeptuala (…).
	Matematikan egin nuen doktoretza; bigarren emakumezkoa izan nintzen doktoretza egiten. Garai hartan, aukera gutxi zegoen lana bilatzeko. Emakumeok ez geneukan Erlangengo Unibertsitatean eskolak ematerik (ezta Alemania osoko unibertsitateetan ere). 10 urtez (1909tik 1919ra), beste aukerarik ez eta, ikertzen jarraitu nuen, eta aita gaixotzen zenean haren ordez eskolak ematearekin konformatu behar izan nuen. Aitaren kontaktuei esker, haren lagun Paul Gordanekin lan egin nuen (ikasleek ziotenez, inbarianteen erregearekin, gaian aditua zen-eta). Gordanek gidatu eta zuzendu zuen nire tesia. 1907ko abenduan aurkeztu nuen. Gogoan dut ostirala eta 13 zela: summa cum laude saria eman zidaten augurio txar guztien gainetik.
	Asko lagundu zidan Gordanek, baina lehentasun desberdinak geneuzkan. Berak kalkulua eta ekuazioen bidez (azalpen teorikorik gabe) garatutako demostrazioak zituen gustuko, bestelako azalpenek filosofiarekin zutelako lotura handiagoa, matematikarekin baino, haren ustez. Halaber, esaten zuen aurrera egitea zela garrantzitsuena eta ez azalpen teologikoetan denbora galtzea; izan ere, zientziak zenbat eta gehiago aurreratu, orduan eta hobeto ulertuko ziren ulertzen zailak ziren azalpenak. Haren tesiak zuzenak iruditzen zitzaizkidan, baina ez zitzaidan kalkuluetan eta ekuazioetan denbora galtzea interesatzen. Neba oso identifikatua sentitzen zen berarekin, Fritzi matematikaren erabilera interesatzen baitzitzaion; niri, ostera, printzipio orokorrak eraikitzea (…), errealitatean portaera azalduko zuten printzipioak. Inola ere ez nuen nahi geratzen zitzaizkidan bizitzako urteak zenbakietan murgilduta igaro”.
	“Aukera paregabea etorri zitzaidan Kleinek eta Hilbertek nire lanetan arreta jarri zutenean; baita eurekin elkarlanean lan egin nahi nuen galdetu zidatenean ere. Erabat konbentzituta zeuden privat docent lanpostua lortuko zidatela unibertsitatean. Hala ere, euren izen ona ez zen nahikoa izan fakultateko klaustrokideek emakume bat onar zezaten. Hilbert gogor saiatu zen ni defendatzen. Ez zituen ulertzen ni baztertzeko jarritako zentzurik gabeko argumentuak.  Ezta unibertsitatean lanpostu bat lortzeko emakume izatea oztopo izan zitekeenik ere; guztiz gai zen emakumea, gainera. Klaustrokideen jarrera irrigarria iruditzen zitzaion, eta hala ikus zezaten saiatu zen: adierazten zien ez zela posible hautagai bat sexu-arrazoiak zirela medio ez onartzea. Nire defentsa sutsua egin zuen, eta, hitza hartzeko aukera izan zuenetan, gogor ekin zion. Baina antzua izan zen haren ahalegina. Ez al ziren ohartzen ikasteko tokia zela unibertsitatea, eta ez bainuetxea!? Bainuetxean sartzeko baimena ematen ari zirela zirudien.
	37 urte nituela, etsita, onartu behar izan nuen ez zidatela irakasle-lanposturik emango. Pozik nengoen, ordea, irakasleek  behintzat zorionak eman zizkidatelako; ikasleekin harreman polita egin nuen, gainera, eta euren artean oso onartua nintzen; eta, hori gutxi ez eta, proiektuak martxan jar nitzan adoretzen ninduen ikasle-taldea ere baneukan.
	Lau urte geroago, gauzak aldatu egin ziren (1919an unibertsitateak prozedurak berrikusi zituenean), eta lanpostua eskaini zidaten irakasle berezi moduan. Soldatarik jasoko ez banuen ere, errekonozimendua aitortzen zidan titulua zen, behintzat. Hiru urte geroago, gehien behar nuenean (gerra ondoko prezio-gorakadaren ondorioz bizitzeko behar nituen diru-sarrerak gutxitu zitzaizkidanean) soldata bat egokitu zidaten.
	1920an, Hermann Weyl-en aginduetara egin nuen lan, eremu ez-konmutatiboetako moduluen inguruan, eta, Werner Schmeidler-ekin elkarlanean, gure teoriak publikatu genituen.
	Jakin dakit ez naizela irakasle ona. Ikasle asko kexu dira trabatu egiten naizela azalpenetan. Ohartzen naiz batzuetan ideiak demostrazioak baino azkarrago datozkidala, esaldia bukatu gabe arbelean idazten jartzen naizela eta batzuetan ikasleak hitz-uholdearen pean galdurik geratzen direla. Ikasle batzuek kaotikotzat  dituzte nire eskolak; arrazoi dute, gainera, hori diotenean. Teoriak idatziz jartzeko dudan gaitasun ezak ere bromak eragiten ditu ikasleen artean. Onartzen dut lanak argitaratzeko diziplina eta anbizio falta dudala, baina gabezia horiek ikasleekin ordu gehiago emanez betetzen ditut, jarraitu nahi didatenekin behintzat. Saria da niretzat ikasleek zerbait argitaratu eta nire ekarpena aitortzen dutenean”.
	“Panorama idiliko hau aldatu egin da Alemanian egoera politikoa aldatzearekin batera. (…) Naziak boterera iritsitakoan, arrarotu egin da giroa erabat. Kideen artean, lanean jarraitzeko genituen trabei buruz hitz egiten genuen, problema teorikoei buruz hitz egin ordez. Denok ezagutu genuen, gure larruan, nagusi zen errepresioa: askatasunez pentsatzeko beldur izaten hasi ginen.  Jakin genuen kide batzuk euren karguetatik kendu zituztela. Hori egiteko arrazoiak ezkutatu egiten zituzten arren, ordura arte ikerketarako izandako askatasuna murrizten joan zitzaigun. Elkarrekin hitz eginda, pixkanaka-pixkanaka ohartu ginen paradisu hura abandonatu beharko genuela.
	Gure lanean aktibo jarraitu nahi bagenuen, ihes egitea zen aukerarik onena. Nebak Siberian aurkitu zuen babesa, Tomsk-eko Unibertsitatean. Lagun errusiar bat, Alexandroff, beti bezain adeitsu, niretzat aterabide bat bilatzen saiatu zen Errusian; baina, hark ezer lortu aurretik, Estatu Batuetara joateko egin zidaten eskaintza.
	Nire ikasle ohi bat, Anne Pell Wheeler, matematika-departamenduko zuzendaria zen, Bryn Mawr emakumeen unibertsitatean. Ezagutzen ninduenez, bazekien irakaskuntza nire bizitzaren arlo garrantzitsua zela; beraz, zalantza askorik ez zuen izan lanpostua eskaini zidanean. Beste askok bezala, nire gogoaren kontra utzi behar izan nuen Alemaniako toki pribilegiatu hura, Atlantikoaren bestaldean ikerkuntzarekin jarraitu ahal izateko (…).
	Aberkide batzuek kontzientzia-azterketa egiten dute; zertan huts egin genuen galdetzen diote euren buruari, nola onartu genuen garai bateko tolerantziazko giro hura horrenbeste gaiztotzea. Eta arduraren zati bat kendu nahi diogu geure buruari, errealitatea gogorregia baita. Gure kontzientziak lasaitzeko, gauza txikietan babesten gara, agian; esaterako, geure buruari esaten diogu ez genuela naziekin zuzenki behintzat kolaboratu (gobernu alemanak, 93 jakintsuren babesean, gure ejertzitoak aurreko gerran egin zituen ankerkeriak ukatuz idatzitako gutuna ez genuen sinatu). Baina bagenekien ez zela nahikoa; jakin dakigu gu ere errudunak garela, isilik geratzearren; injustiziaren aurrean zutitu ez ginelako, gure herriaren errealitate politikotik aldenduta bizi izan nahi genuelako. Korronte antisemitak bazirela, eta ez ikusiarena egin genuen. Nahiago izan genuen kasu isolatuak zirela pentsatzea. Esku hartu ordez, albo batera begiratu genuen; isilunetik isilunera, gerra galduz joan ginen”.
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