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SARRERA 

Justifikazioa 

DBHko 2. mailako programazioan, geometria lauari dagokion atala amaitu 

ondoren, espazioko geometria azaltzen zaie ikasleei. Gai honetan, geometria 

lauan erabilitako kontzeptu batzuk lantzen jarraituko dugu, baina zailtasun bat 

agertzen zaigu. Izan ere, ikasleak gazteak direnez, askok zailtasunak dituzte 

gorputz geometrikoak hiru dimentsiotan irudikatzeko. Arazo hori saihesteko, 

Cabri 3D programa erabil daiteke; eraikuntza zehatzak egiteko aukera ematen 

digu, baita propietate geometrikoak egiaztatzeko ere. Gainera, ordenagailuz 

landutako kontzeptuak arinago asimilatu daitezke, eta ikasleek, askotan, 

motibazio handiagoa adierazten dute tresna digitalak erabiltzen direnean. 

Proiektuaren helburua 

Kontzeptu geometrikoak barneratzea, Ikus-entzunezko eta Komunikaziorako 

Teknologiak (IKT) baliatuz. Gai honetan oso garrantzitsua da Pitagorasen 

teorema ondo ulertzea, bai geometria lauan, baita hiru dimentsiokoan ere. 

Nori zuzenduta 

DBHko 2. mailako Matematika ikasleei. 

Lan mota 

Bi eratako lana proposatzen duen ariketa bilduma da. Alde batetik, ikasleek 

praktika guztiak koadernoan aurkeztu beharko dituzte, eta gorputz 

geometrikoak hiru dimentsiotan egiten ere ikasiko dute. Bestetik, Cabri 3D 

programarekin egindako irudiak formatu digitalean ere aurkeztu beharko 

dituzte. 

Erabilitako materialak 

Matematika, DBH 2, Anaya liburua 

Matematika, DBH 2, Zubia-Santillana liburua 

Cabri 3D, www.cabri.com programa 
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CABRI 3D PROGRAMA 

Behin ordenagailua piztuta, Windows-eko idazmahaiko ikono honen gainean 

(Cabri3D.exe) birritan klikatuz gero, hasierako pantaila hau agertuko 

zaigu: 

 

Irudian hiru esparru horizontal agertzen dira goitik behera hurrenez hurren: 

 Fitxategiaren izena. 

 Menu-barra eta menu bakoitzaren azpi-menuak.  

 Tresna-barra, hainbat zeregin burutzeko botoiak dituena. 

Cabri programarekin egiten den objektu bakoitza plano baten gainean 

eraikitzen da, oinarri-planoa deritzona. Hasierako pantailan, espazioko hiru 

ardatz nagusiak baino ez dira agertzen. Egin beharreko eraikuntza guztiak 

plano horren gainean egingo dira beti; alegia, ordenagailuarekin marrazteko 

izango dugun orrialde zuria izango da. 

Cabri 3D Programaren Tresnak 

Ondorengo irudian, erabilgarri dauden tresna guztiak adierazten dira. Ikusten 

den moduan, oso  erraza da identifikatzea nola marraz daitekeen 

programarekin; oso intuitiboa da eta. Esferak, kuboak, zuzenak eta hainbat 
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poliedro erregular edo irregular irudikatzeko aukera dugu, bakoitzari dagokion 

botoia klikatuz. Guk komeni zaizkigunak erabiliko ditugu bakarrik. 

 

Bola de Cristal Funtzioa, irudikatutakoa hainbat angelutatik 
ikusteko 

Funtzio honek gure lan eremua hainbat angelutatik ikusten uzten digu; 

kristalezko bola bat balitz bezala. Erabiltzeko, nahikoa dugu kurtsorea lan 

eremuaren edozein lekutan jartzea, eskuin aldeko botoia klikatuta mantentzea 

eta nahi dugun norabidean mugitzea. Interesgarria da funtzio hau maiz 

erabiltzea, eraikitako gorputz geometrikoa angelu guztietatik ikusten uzten 

digulako. Jar dezagun martxan. 

Hasi baino lehen gomendio batzuk 

- Proposatutako enuntziatuak arretaz irakurri behar ditugu, ariketa hauek egiteko 

behar dugun guztia idatzita dago eta. 

- Irakasleari edo beste gelakide bati laguntza eskatu ahal diogu, ez aurrera ez 

atzera geratzen bagara. 

- Ebaluazioan kontuan hartuko dira gure koadernoko lana eta klasean parte 

hartzea. 
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- Etxean lan egin nahi badugu, Cabri 3D programa dohainik deskarga dezakegu 

ondorengo web orrialde honetatik www.cabri.com. 

F1 Tekla: programaren laguntza 

F1 tekla sakatuz gero, laguntza-menua agertuko zaigu. Menu horretan bola de 

cristal tresnaren erabileraz gain, beste zeregin batzuk ere azaltzen dira, eta 

ekintza bakoitzari sinbolo bat dagokio: 

 Egin klik objektua aukeratzeko. 

  Egin klik, Ctrl sakatuta duzula, 

objektu bat baino gehiago 

aukeratzeko. 

 Sakatu ezkerreko botoia, 

objektu askeak mugitzeko.  

 Shift, puntuak bertikalean 

desplazatzeko. 

 Ctrl, desplazamenduak 5 mm-ko 

urratsetan egiteko saretan. 

 Eutsi eskuineko botoiari 

sakatuta bola de cristal 

erabiltzeko. 

 Shift + eskuineko botoia 

sakatu, irudia bistan 

higitzeko. 

1. Ariketa: Egin esfera eta kuboa. Erabili Bola de cristal funtzioa 

egindakoa hainbat angelutatik ikusteko. 

Aukera ezazu tresna-barran esferaren botoia  eta klikatu oinarri planoaren 

edozein lekutan. Ondoren, egin klik berriro zentimetro batera. Esferak 

irudikatuta geratu beharko luke. 

http://www.cabri.com/
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Aukera ezazu kuboa irudikatzeko botoia . Oinarri planoaren gainean 

klikatuz gero, kuboaren alde bat plano horretan egongo dela adierazten diogu 

programari. Orain, saguarekin beste bi puntu markatu behar dituzu, honelako 

zerbait lortzeko. 

 

Orain, erabil ezazu Bola de cristal funtzioa, bistak angelu desberdinetatik 

ikusteko. Planoa mugituz edota handituz eta txikituz, konturatuko zara irudia 

azpiko partetik ere ikus daitekeela. 

 

 

Sortutako irudiak gorde eta esportatu 

Azkenik, sortu dugun irudia gordeko dugu. Horretarako, lehendabizi karpeta 

berria sortuko dugu gure izenarekin. Bigarrenik, aukeratu menu-barran 

Archivo/Guardar como…, eta izendatu zure abizenekin eta jardueraren 

ordena-zenbakiarekin; adibidez, Idigoras_Ormaza_01. Jarraian, aukeratu 

menu-barran Archivo/Salir programatik ateratzeko. Zure lana bukatu ez 

baduzu, hurrengo egunean bukatzeko aukera izango duzu. Horretarako, aukera 

ezazu menu-barran Archivo/Abrir eta berreskura ezazu zure karpetan 

gordetako lana. 

Irudi bat esportatu 

Cabri 3D-k irudiak Word, Power Point edo beste aplikazio batzuetara 

esportatzeko aukera ematen digu, lanen aurkezpenak egin ahal izateko, 

adibidez. Hori egin nahi badugu, arbelean kopiatu behar dugu irudia bitmap 

formatuan. Horretarako, lan eremuaren edozein puntutan klikatu behar dugu, 

eta gero aukeratu menu-barran Editar/Copiar la vista en formato bitmap. 

Horrela, bereizmena ere zehaztu ahal izango dugu. Programak segundo batzuk 
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har ditzake, lan hori egiteko. Hori eginda, gure irudia arbelean gordeta geratuko 

da eta nahi dugun programara eraman ahal izango dugu. Esate baterako, Word 

programa irekiko dugu, Ctrl+V sakatu, eta irudia itsatsita agertuko zaigu. Oso 

erraza da! Gorde berriro dokumentua lehen erabili dugun izenarekin. Beraz, 

gure karpetan izen bera duten bi dokumentu agertuko zaizkigu; bata, Worden 

egindakoa, eta bestea, Cabri 3Dkoa. Biek dute Idigoras_Ormaza izena, baina 

lehendabizikoak doc du luzapena eta bigarrenak cg3. 
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PRISMA ETA PARALELEPIPEDOAK 

Prisma bat poliedro mota bat da, plano paraleloetan dauden bi poligono 

berdinez eta euren aldeak lotzen dituzten paralelogramoz osaturikoa. 

Prismaren altuera oinarrien arteko distantzia da. Prisma zuzena da, alboko 

aurpegi guztiak oinarriekiko perpendikularrak dituena. Horrela ez bada, prisma 

zeiharra esaten zaio. 

Ortoedro baten eraikuntza 

Oinarri laukizuzena duen prisma zuzenari ortoedro esango diogu: a, b eta c neurriak 

dituen ortoedro baten azalera osoa hau da: 

acbcabA 2
 

A = azalera totala. 

a = ortoedroaren oinarriaren luzera  

b = ortoedroaren oinarriaren zabalera 

c = ortoedroaren altuera 

Cabri 3Drekin ortoedroa irudikatzeko, sakatu tresna-barran Caja XYZ 

botoia , eta oinarri-planoaren gainean puntu bat irudikatuko dugu; gero, 

mugitu kurtsorea planoaren beste puntu baterantz, eta laukizuzen bat eratuko 

da. Azkenik, sagua askatu gabe sakatu Shift tekla eta mugitu sagua bertikalki. 

Agindu horrek prismari altuera emango dio. Ortoedroak guk nahi dugun altuera 

duenean, askatu saguaren botoia (gogoratu komeni dela F1 laguntza aktibatuta 

edukitzea). Behekoaren antzeko irudia lortu beharko genuke. 
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Prisma horren gainean neurketa eta kalkulu batzuk egingo ditugu. 

Beraz, egin klik tresna-barrako Área botoian; orduan, ortoedroaren 

azalera neurtu, eta programak irakurketa zuzena emango du. 

Erreparatu beheko irudiari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orain, mugitu ortoedroaren erpinetako bat. Neurriak dinamikoak direnez, tamaina 

aldatzean, neurriak ere aldatzen joango dira. Ikusten dugun moduan, irudia manipula 

egin daiteke, handitu edo txikitzeko. Saguaren eskuineko botoia sakatuz eta 

ikono hau aukeratuz, prisma bira dezakegu. Erreparatu beheko irudi hauei: 

 

 

Programak beste aukera bat ematen digu ortoedroaren ertzak neurtzeko; longitud eta 

distancia tresnen bidez. Koadernoan, paralelepipedoaren guztizko azalera kalkulatuko 

dugu, beharrezko datu horiek erabilita. Hortaz, programak lortutako azalera eta guk 

kalkulatuko duguna bat datozela konprobatu beharko dugu. Saiatu 

ortoedroa koadernoan irudikatzen, erregela erabiliz. Ezkutatuta 

geratzen diren ertzak marra etenez marrazten dira. Ondoren, gorde 

egindako irudia eta izendatu abizen eta zenbaki-ordenarekin 

(Idigoras_Ormaza_02). Badakigu irudi hori Word dokumentuan 

txertatzeko bitmap formatua sortu beharko dugula. 
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Ortoedro baten garapen laua 

Pospolo kaxa bat, ortoedro bat dena, desmuntatuko bagenu, azkenean tolestura 

batzuk dituen azal laua lortuko genuke. Gauza bera egin dezakegu poliedroekin.  

Orain, ortoedroa eraikiko dugu (agintea: tresna-barrako 

Caja XYZ ). Gero, aukeratu Abrir poliedro eta 

klikatu ortoedroaren gainean. Jarraian, 

manipulazio-tresnarekin (eskuineko botoia sakatuz), 

kaxa irekiko dugu poliki-poliki. Alde bakarra zabaldu 

nahi izanez gero, aldi berean Shift tekla sakatuta 

mantendu beharko dugu. Gauza bera egiten badugu 

Ctrl teklari eraginda, 15º ko saltotan zabalduko da. 

Konturatzen bagara, hasierako ortoedroa ez da desagertu, morez, ezkutatuta 

mantentzen da (ikus itzazu beheko irudiak). Guk, nahi dugun momentuan, ikusgarri 

izan dezakegu; ezkutatutako objektuaren gainean eskuineko botoia sakatu eta 

Despliegue/Mostrar aukeratu. Beheko irudietan agertzen dena, lortu beharko dugu. 

 

 

  

 

 

 

Azkenik, ondoko garapen lau hau lortu beharko duzu: 
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1. Ariketa 

Horrelako garapen laua edozein poliedro erregularrekin egin daiteke. Ikosaedroaren 

kasuan, lortzen diren emaitzak izugarriak dira. Orain, ikosaedroa irudikatuko dugu eta 

gero, horren gainean garapen laua inprimatuko dugu. Hona hemen eman behar diren 

pausoak: 

1. Eraiki ikosaedroa tresna-barrako Icosaedro botoia  klikatuz. 
  

2. Egin klik tresna-barrako Abrir poliedro   botoiaren gainean. 
 

3. Egin klik manipulazio-botoiaren gainean eta, ondoren, aukeratu 
ikosaedroa. 

 

4. Aukeratu menu-barran Documento/Nueva página 

patrón eta inprimatu. Hurrengo saiorako ikosaedroa 

muntatuta ekarriko dugu. Ez ahaztu beharrezkoa dela 

irtengune batzuk uztea, ikosaedroaren aldeak itsatsi ahal 

izateko. 

Azkenik, eraikita dagoenean, Eulerren teorema egiaztatuko 

dugu. Gogoratu teorema: 

 

 

 

A = Aurpegi Kopurua 

Ep = Erpin Kopurua 

Er = Ertz kopurua 

 

2ErEpA
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PRISMA PENTAGONAL ZUZENA 

Prisma pentagonal zuzena marraztu eta haren azalera lortu 

Oraingoan, Cabri 3Drekin prisma pentagonal zuzen baten azalera osoa kalkulatuko 

dugu. Hauek dira eman beharreko pausoak: 

1. Aukeratu tresna-barran Pentágono regular, eta irudikatu 

oinarri-planoan. 

 

 

 

 

 

2. Aukeratu tresna-barran Semirecta, eta marraz ezazu 

programaren hasierako oinarri-planoko bektore urdinaren gainean. 

 

 

 

 

3. Ondoren, Vector hautatu, eta marraztu bektore bat egindako 

zuzenerdiaren gainean, nahi duzun luzerarekin. Horrek 

pentagonoaren altuera zehaztuko du. 
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4. Hortaz, badauzkagu oinarria eta altuera. Orain, programari 

zehaztu behar zaio oinarri pentagonala eta marraztutako 

bektorearen altuera duen prisma nahi dugula. Horretarako, 

prisma tresna aukeratu eta egin klik lehendabizi pentagonoaren 

gainean eta ondoren bektorearen gainean. Prisma pentagonala 

sortuko da automatikoki. Nahi izanez gero, atributuak alda 

ditzakegu. 

 

 

 

 

 

5. Aukeratu Área, eta ikusi zein den sortutako pentagonoaren 

azalera. Egin kalkuluak zure koadernoan ere. Horretarako, 

aukeratu Longitud, eta eskuratu behar dituzun neurriak. 

 

 

 

 

6. Pentagonoaren oinarriaren apotema 

kalkulatzeko, pentagono erregularraren 

zentrotik oinarriaren alde baten erdiko puntura 

dagoen distantzia behar dugu. Aukeratu 

Punto medio tresna eta kalkulatu edozein 

ertzena. 

 

7. Lotu pentagonoaren zentroa ertzaren erdiko puntuarekin 

Segmento tresnaren bidez. 

 

 

 



 

 19 

 

8. Longitud tresnaren bidez segmentuaren luzera zehaztu daiteke. 

Ondoren, kalkulatu koadernoan prisma horren azalera osoa. Kalkuluetarako 

lagungarria suerta daiteke garapen laua egitea. Programak berak txantiloia egiteko 

aukera ematen dizu. Horretarako, Documento/Nueva página patrón tresna erabili 

behar duzu. Behin inprimatuta, hurrengo saiorako, etxean eraikita ekarriko dugu. 

 

 

 

 

 

 

 

Azkenik, gorde hirugarren ariketa hau (Idigoras_Ormaza_03), eta txertatu 

egindako irudiak lehendik sortuta duzun Word dokumentuan.  

Garatu zure gaitasunak 

Marraztu prisma erregular hexagonal zuzena, Cabri 3D 

programa erabilita; ondoren, lortu horren garapen laua. Saia 

zaitez koadernoan perspektibaz irudikatzen. Horretarako, 

kontuan hartu ikusten ez diren ertzak, hau da, atzean 

daudenak, marra etenez irudikatzen direla. 

Orain, Eulerren teorema betetzen dela egiaztatuko dugu eta 

prismaren azalera osoa kalkulatuko dugu. 

Ez ahaztu! Zirkunferentziaren erradioak eta inskribatutako 

hexagono erregularraren aldeek neurri berdina dute, ondoko 

irudian adierazten den moduan.  
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Buruketa batzuk, praktikatzeko 

1.- Kalkula ezazu honako balore hauek dituen prisma pentagonal baten azalera 

totala: oinarriko aldeak, 8 cm; apotemak, 5,51 cm eta altuerak 14 cm. 

Biribildu emaitza ehunenetara. Marraztu haren garapen laua. 

Emaitza: 780,4 cm2. 

2.- Daukagun kaxa bat belusez forratu nahi dugu. Oinarria karratua da, 10,6 

cm-koa, eta altuera 11,7 cm-koa. Zenbat cm2 beharko dira kutxa forratzeko? 

Eman emaitza dm2 -tan. 

Emaitza: 7,21 dm2. 

3.- Enbalatzeko egurrezko kutxa baten neurriak hauek dira: 0,6 m x 0,5 m x 0,4 

m. Kalkula ezazu horren guztizko prezioa, jakinda 18€/m2 ordaindu behar 

dugula. 

Emaitza: 26,64 €  
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IRAKURKETA. POLIEDROAK, NATURAN 

Poliedroak ohiko egiturak dira naturan. Natura beti saiatzen da ahaleginik 

txikienarekin etekinik handiena lortzen. Horren adibide bat ikus dezakegu erleek 

eztia biltegiratzeko eraikitzen dituzten erlauntzetan. Eraikin horiek egiteko, 

erleak azalerarik eta edukierarik handiena lortzen saiatzen dira, ahalik eta 

argizaririk gutxien erabiliz. Hori dela eta, haien erlauntzak hutsunerik gabeko 

gelaxkez osatutako mosaiko homogeneoak dira. Egitura horiek gelaxka 

triangeluar, karratu edo hexagonalekin lor daitezke. Hiru forma horietatik 

hexagonoa da azalerarik handiena duena perimetroak berdinak izanik; erleen 

gelaxkak, ordea, ez dira prisma hexagonal zehatzak. Horrela balitz ezti kantitate 

berbera gordeko lukete; baina gelaxka ixteko argizari kantitate gehiago erabili 

beharko lukete. Erleak, ordea, argizari kantitate minimoa erabiltzen saiatzen 

dira; hortaz, gelaxkaren alde bat hiru erronborekin ixten dute (erreparatu 

beheko irudiei), bolumena prisma hexagonalarena izanda ere, azalera ahalik 

eta txikiena izan dadin. 

 

Naturako beste adibide bat piritarena da; haren kristalizazio teorikoa kubo 

formakoa da. Hala ere, maiz, kuboaren mozketak ikusgarriak izaten dira. 
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Beste batzuetan, piritak kubo mihiztatuak izaten ditu, baita dodekaedro-formak 

ere (piritoedroa).  
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PITAGORASEN TEOREMA ESPAZIOAN. EGIAZTAPENA 

222 cba  

Hasi aurretik, ezaugarriak zehaztu 

Irudikatu dugun objektuaren puntuen, marren eta azaleraren ezaugarriak aldatu 

egin ditzakegu. Horretarako, aukera hauek 

ditugu: objektua aukeratuta dugula egin klik 

saguaren eskuineko botoiarekin, edo bestela, F9 

sakatu eta Ventana/Atributos menua irekiko da. 

Ondoko irudian hainbat ezaugarri zehaztu dira. 

Atributos de los puntos: Grande, Esfera; Atributos de las curvas: Normal 

eta Atributos de las superficies: Vacio. 

Orain, tresna-barrako Caja XYZ aukeratuko dugu ortoedroa 

eraikitzeko, goiko irudian agertzen den moduan. Ondoren, 

triangelu-tresna erabilita, triangelu angeluzuzen bat irudikatuko 

dugu. Horretarako, ortoedroaren diagonal nagusia, luzera eta 

altuera hartuko ditugu (ikus beheko 

irudia). Triangelu horren aldeen 

luzerak (a,b,c) longitud tresnarekin 

neurtuko ditugu. 

 

 

 

 

 

 

 

Eraiki dugun triangelua angeluzuzena denez, Pitagorasen teorema derrigorrez 

beteko da, nahiz eta ortoedroa handitu edo txikitu. Horren egiaztapena eta 

kalkuluak koadernoan egingo ditugu. Amaitzeko, Eulerren teorema betetzen 

den ala ez egiaztatuko dugu. Gorde irudia, Idigoras_Ormaza_05,  eta txertatu 

eginda daukagun Word fitxategian. 
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GORPUTZ GEOMETRIKOEN GARAPEN LAUA 

Ikasleei garapen laua duten hiru orri banatuko dizkiegu, eta hurrengo saiorako 

eraikita ekarri beharko dituzte. Gorputz geometriko bakoitzean, ezaugarri hauek 

zehaztuko ditugu: 

- Ertz kopurua. 

- Aurpegi kopurua. 

- Perimetroa. 

- Azalera. 

- Aurpegi bakoitzak sortzen duen poligonoa.  

- Eulerren teorema betetzen den ala ez. 

Bakoitzak gainontzeko ikaskideei azaldu beharko dizkie berak eraikitako 

gorputz geometrikoen ezaugarriak. Banatuko diren gorputzak hauek izango 

dira: 

 

1. Tetraedroa  

2. Kubo edo hexaedroa 

3. Oktaedroa  

4. Dodekaedroa 

5. Ikosaedroa 

6. Ortoedroa edo prisma karratu zuzena 

7. Prisma pentagonal zuzena 

8. Prisma hexagonal zuzena 

9. Prisma oktogonal zuzena 

10. Piramide karratu zuzena 

11. Piramide Pentagonal zuzena 

12. Piramide Hexagonal zuzena 

13. Piramide oktogonal zuzena 

14. Lau angeluko piramide zuzenaren enborra 

15. Piramide pentagonal zuzenaren enborra  

16. Piramide hexagonal zuzenaren enborra 

17. Piramide oktogonal zuzenaren enborra 

18. Zilindroa 

19. Konoa 

20. Konoaren enborra 
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Aplikatu zure gaitasunak 

1.- Lortu ortoedro baten guztizko azalera eta 

diagonalaren luzera, haren neurriak a = 6 

cm, b = 2 cm eta c = 3cm izanik. 

Emaitza: azalera totala, 72cm2. 

diagonala, 7 cm. 
 

2.- Kubo baten ertza 20 cm-koa da. Lortu guztizko azalera eta diagonalaren 

luzera. 

Emaitza: azalera totala, 2.400 cm2; diagonala: 34,64 cm. 

 

3.- Zer triangelu motakoa da irudiko triangelu horia? 

Kalkulatu aldearen luzera. 

Emaitza: 7,07cm 

 

4.- Ortoedro baten oinarria 9 cm-ko eta 12 cm-ko aldeak dituen laukizuzen bat 

da, eta diagonalak 17 cm ditu. Kalkulatu ortoedroaren altuera eta guztizko 

azalera. 

Emaitza: altuera, 8 cm; azalera total, 552 cm2. 

 

5.- Kalkulatu gorriz koloreztatutako laukizuzenaren azalera 

Emaitza: 22,63 cm2. 

 

6.- Kartoizko kutxa baten dimentsioak hauek dira: 40 cm, 25 cm y 20 cm. Gorde 

dezakegu horren barruan metro erdiko luzera duen makilatxo bat? 

Emaitza: bai; diagonala, 51,23 cm. 

 

7.- Ortoedro baten diagonala 7 cm-koa da, eta bi alderen 

neurriak 2 cm eta 3 cm-koak dira. Kalkulatu falta den 

hirugarren aldearen neurria. 

Emaitza: 6 cm 
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PIRAMIDEAK  

Piramidea poliedroa da; aurpegietako bat poligono bat da eta 

gainerakoak, puntu batean elkartzen diren triangeluak. 

Nola eraiki piramide hexagonal bat 

 

1.- Lehenik eta behin, hexagono erregular bat eraikiko dugu 

oinarri-planoan. Horretarako, tresna-barrako Hexágono 

regular tresna aukeratuta, oinarri-planoaren gainean klikatu 

eta bi puntu zehaztuko ditugu.  

 

 

2.- Gero, trazatu zuzen perpendikular bat, hexagonoaren 

zentroan hasita. 

 

 

3.- Azkenik, Pirámide tresna aukeratuko dugu, eta hexagonoa piramidearen 

oinarria dela, zuzen perpendikularraren gainean puntu bat seinalatuko dugu, 

altuera zehazteko. 

 

4.- Orain, piramidearen azalera grisa hustuko dugu, F9 

sakatuta. Gure helburua barruko triangelu bat eraikitzea izango 

da, b alboko aurpegiaren apotema lortzeko. Hortaz, Triángulo 

tresna aukeratuta, hiru puntu zehaztuko ditugu. Lehenengoa, 

piramidearen erpinean; bigarrena, hexagonoaren zentroan; eta 

hirugarrena, oinarriaren alde baten erdiko puntuan.  
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Lortu dugun triangelu zuzenaren hipotenusa piramidearen alboko aurpegiaren 

apotema da. Neurri hori piramidearen azalera kalkulatzeko beharko dugu. 

Beraz, irudikatu koadernoan erregelaz lortu dugun irudia eta kalkulatu 

piramidearen azalera totala. 

 

Gogoratu! Piramidea eraikitzeko, irudiaren garapen laua inprimatu daiteke, eta 

erabilgarria izango da Eulerren teorema egiaztatzeko. Azkenik, gorde 

dokumentua.IDES_________________________________________________

____ 

_____ 
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POLIEDRO ERREGULARRAK 

Poliedro bat erregularra da, ondorengo bi baldintza hauek betetzen dituenean: 

1. Aurpegi guztiak poligono erregular  berdinak dira. 

2. Erpinetako bakoitzean aurpegi kopuru bera biltzen da. 

Baldintza horiek betetzen dituzten poliedroak bost dira bakarrik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bost poliedro erregular horiek Cabri 3Dn irudikatuko ditugu, beheko irudian 

agertzen den moduan: 
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Ikusten denez, bost poliedroak gorri koloreko 

zirkunferentzia baten gainean daude irudikatuta. Guk 

ariketa errepikatuko dugu, irudi berdina lortu arte. 

Beraz, zirkunferentzia bat egingo dugu, oinarri-

planoaren edozein puntutan zentratuta. 

Ondoren, poliedro bakoitzaren aurpegietako bat kokatuko 

dugu egindako zirkunferentzian. Horretarako, poliedro  

bakoitzari dagokion botoia aukeratuko dugu, ondoko 

irudian erakusten den moduan.  

Bukatzeko, gorde ezazu dokumentua 

(Idigoras_Ormaza_08) eta gehitu irudia  Worden sortutako dokumentuari. 

Aplikatu zure gaitasunak 

Orain, aurreko poliedro erregularrak eraikiko ditugu; horretarako, inprimatu 

bakoitzaren txantiloia, Dokumento/Nueva página patrón agindua erabiliz. Ez 

ahaztu irtenguneak utzi behar zaizkiela ondo itsasteko. 

Behin eraikita, poliedro bakoitzean, Eulerren Teorema (A + Ep = Er + 2) 

egiaztatuko dugu eta azalera totala (AT) ere lortuko dugu. Horrek esan nahi du, 

programarekin irudikatutako irudietan neurri batzuk hartu beharko ditugula. 

Apotema eta aldea Longitud agindua erabilita lor daitezke. 

 

Ariketa: Kalkulatu prisma bakoitzaren alboko azalera eta azalera totala. 

 

 

 

 

 

 

a) AT = 3,6 dm2 b) AT = 417,12  cm2    c) AT = 110,35  cm2    
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BIRAKETA GORPUTZAK 

Ardatz baten inguruan biraka dabilen gorputz geometriko batek biraketa-

gorputza sortzen du. 

Zilindroa 

Zilindroa gorputz 

geometrikoa da,  

laukizuzen bat alde 

baten inguruan biraraziz 

sortutakoa. 

Cabri programan, 

zilindroa irudikatzeko, oinarriaren zirkunferentzia eta altuera behar ditugu. 

Altuera, bektore baten bidez ezartzen zaio; hau da, noranzkoa adierazteko, 

mutur batean gezia duen zuzenki bat. Ordenagailu bidez egiteko, pauso hauek 

jarraitu behar ditugu: 

 Aukeratu Circunferencia tresna  eta irudikatu oinarri-planoan nahi 

duzun luzerako erradioa. 

 Irudikatu zuzenerdia oinarri-planoko bektore urdinaren gainean. 

 Aukeratu Vector tresna eta emaiozu nahi duzun altuera; horrek zilindroaren 

altuera ezarriko du. 
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Azkenik, aukeratu Cilindro tresna. Programari zilindroa 

egin nahi dugula zehaztuko diogu; horretarako 

zirkunferentzia eta altuera-bektorea irudikatuko ditugu. 

Beheko irudian agertzen den bezalako eraikuntza lortu 

beharko genuke: 

 

 

 

 

 

 

Gorde ezazu dokumentua betiko moduan –(Idigoras_Ormaza_09)– eta gehitu 

irudia Word-en. Bukatzen duzunean, erantzun galdera hauei: 

o Zer gertatzen zaio zilindro horri, goitik begiratuz gero? Inprimatu al dugu 

txantiloirik? Gogora ezazu goitik begiratzeko Bola de cristal tresna erabili 

ahal duzula. 

o Zein izango litzateke zilindro edo tutu horren garapen laua? Zer poligono 

mota lortuko zenuke koadernoan irudikatzean?  

o Bururatzen al zaizu zilindroaren erabileraren bat eguneroko bizitzan.  

Buruketa batzuk 

 Marraztu altuera 8 cm-koa eta oinarriaren diametroa 4 cm-koa dituen 

zilindroaren garapen laua. 

 Kalkulatu zilindro honen alboko azalera eta azalera totala: 

Emaitza: alboko azalera, 75,36 cm2; azalera totala, 131,88 

cm2. 

 Marraztu zilindro zuzen baten garapen laua, jakinda oinarriaren erradioa 1,5 

cm-koa eta altuera 3,5 cm-koa direla. Kalkulatu azalera osoa. 

Emaitza: azalera totala, 29,06 cm2. 
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 Pote zilindriko baten neurriak hauek dira: oinarriaren erradioa 5 cm-koa eta 

altuera 15 cm-koa. Zein izango litzateke arkatz baten luzera maximoa, 

potean sartu ahal izateko? 

Emaitza: 15,81cm 

 Marraztu koadernoan kasu hauetako bakoitzean sortzen den biraketa-

gorputza: 

 

 

 

 

 

 

 

Aplikatu zure gaitasunak 

 1,6 m-ko sakonera eta 1,6 m-ko erradioa duen putzu baten hormak 

zementatu dituzte. Lan hori egiteagatik 40 €/m2 kobratzen badute, zein izan 

da prezio totala? 

Emaitza: 964,6€ 

 Txapazko 0,6 m-ko erradioa eta 1,8 m-ko altuera dituen depositu zilindriko 

itxia eraiki nahi badugu, zer txapa-azalera beharko dugu eraikitzeko? 

Emaitza: 9,04 m2 

 Pintore batek 1.000 € kobratu ditu, 4 m-ko altuera eta 4 m-ko diametroa 

dituen depositu zilindriko baten alboko azalera pintatzeagatik. Zenbat 

kobratuko du, 3 m-ko erradioa eta 5 m-ko altuera dituen depositua 

pintatzeagatik? 

Emaitza: 1.875 € 
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Konoa 

Konoa gorputz geometrikoa da, triangelu angeluzuzen bat kateto baten 

inguruan biraraztean sortutakoa. 

Cabri 3Dn konoa irudikatzeko, bi parametro garrantzitsu beharko ditugu: 

oinarriaren zirkunferentzia eta konoaren altuera.  

 

 

 

 

 

1. Hasteko, aukeratu Circunferencia tresna, eta irudikatu oinarri-planoan. 

2. Gero, zirkunferentziaren zentrotik pasatzen den zuzen bat irudikatuko dugu, 

oinarri-planoarekiko perpendikularra. 

 

3. Jarraian, Cono tresna aukeratuko dugu. Orain, programari 

zehaztuko diogu irudikatutako zirkunferentzia konoaren 

oinarria izango dela eta zuzeneko edozein puntutan altuera 

emango zaiola. Honelako irudi bat lortuko dugu: 

 

 

 

 

 

4. Longitud tresna erabiliz gero, konoaren altuera, sortzailea eta oinarriaren 

erradioa neurtu ahal dira azalera totala kalkulatzeko, AT. 

5. Aurreko lana bukatzen duzunean, gorde dokumentua 

(Idigoras_Ormaza_10), eta gehitu irudia Worden sortutako fitxategian. 
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6. Orain, sagua konoaren gainean dagoela, sakatu eskuineko botoia eta haren 

azalera desagerraraziko dugu.  

 

7. Gorriz geratutako hiru puntutxoekin triangelu angeluzuzen bat irudikatuko 

dugu (erreparatu beheko irudiari). Manipulación tresnarekin 

zirkunferentziaren gaineko puntu gorria mugituko dugu. Konturatuko gara 

triangelua ere badoala mugitzen zirkunferentziaren bidea deskribatuz; oso 

azkar eginez gero, konoa sortzen da. 
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Galderak 

o Zenbatekoa da sortu duzun konoaren azalera? 

o Gorputz bat birarazten dugunean, irudi lau bat agertuko zaigu beti. Zein?  

o Bururatzen al zaizu konoaren erabileraren bat eguneroko bizitzan? 

Aplikatu teoria 

o Kono baten oinarriaren erradioa 3 cm da eta altuera 4 cm. 

Kalkulatu azalera osoa. 

Soluzioa: AT = 122,5 cm2 

o Kalkulatu kono baten erradioa jakinik altuera 12 cm dela eta sortzailea 13 

cm. 

Emaitza: 5 cm. 

o Kalkulatu honako kono honen garapen lauaren azalera: 

Emaitza: 486,95cm2 

 

 

Lortu irudiko konoaren azalera osoa. 

Emaitza: 1.055,58 cm2 

 

o Kalkulatu ondoko triangelu zuzena biraraztean sortzen 

den konoaren alboko azalera. 

Emaitza: 408,4 cm2 

 

 

o Kalkulatu triangelu aldekide hau biraraztean sortzen den 

konoaren azalera. 

Emaitza: 12,56 cm2 
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Aplikatu zure gaitasunak 

Dorre honen atal konikoa arbelez forratu nahi da. Metro 

koadroaren prezioa 84 € da. Zein da lanaren kostua? 

Emaitza: 17.020 € 

 

 

 

Jakingo al zenuke koadernoan marrazten irudi hauek biraraztean sortzen 

dituzten biraketa-gorputzak?  
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ESFERAK 

Marraztu edozein esfera ordenagailuan eta aurkitu azalera. Dinamikoki horren 

erradioa aldatzen badugu, azalera ere modu proportzionalean handituko dela 

ikusiko dugu. Horretarako, erabili Manipulación tresna. 

 
 

Orain, oinarri-planoarekiko beste plano paralelo bat 

egingo dugu, esfera edozein puntutan moztuz. 

Horretarako, aukeratu Paralela tresna. 

 

Bi gune ezberdin agertzen dira: planoen 

arteko gunea eta txapel esferikoa. 

Aukeratu Regla tresna, zati bakoitzaren 

azalera kalkulatzeko behar ditugun 

segmentuen luzera jakiteko. 

 

Xaboizko burbuilak 

Web-helbide honetara konektatzen bazara http://youtu.be/LigT-VQLc9E, ikusiko 

duzu gorputz geometrikoekin sormen handiko gauzak egin daitezkeela; kasu 

honetan, esfera edo esfera baten erdia erabiliz. 

  

Ikertu 

Askotan, fruituek, xaboi burbuilek, planetek… forma esferikoa hartzen dute. Zer 

azalpen du horrek? 

http://concepcionabraira.wikispaces.com/El+c%C3%ADrculo+y+la+esfera+en+la+naturaleza 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/Expode/Porque/porque8-1.asp 

http://youtu.be/LigT-VQLc9E
http://concepcionabraira.wikispaces.com/El+c%C3%ADrculo+y+la+esfera+en+la+naturaleza
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/Exposiciones/Expode/Porque/porque8-1.asp
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ARGAZKIGINTZA ETA GORPUTZ GEOMETRIKOAK 

GURE EGUNEROKO BIZITZAN 

 http://www.catedu.es/matematicas_mundo/index.html 

Gure inguruari begiratzen badiogu, erraz kontura gaitezke formen munduan bizi garela, 

dena forma geometrikoz osatuta baitago. Adibidez, etxean zein kalean, ikasitako 

gorputz geometriko asko dauzkagu ikusgarri: kaxak, poteak, armairuak, farolak, 

gurpilak, etxebizitzak...  

Jarduera honetan zera proposatzen dizuegu: argazki-kamara soinean eramatea eta 

gorputz geometriko bitxi edo polit bat ikustean, argazkia ateratzea. Hobe da, argazkiak 

ederrak eta sormenezko irudiak badira. Gero, ordenagailuan deskargatuko ditugu, eta 

denon artean hoberenak aukeratuta, kultura-asteko argazkigintza-lehiaketan parte 

hartuko dute. Hona hemen zenbait adibide:  

 
  

  

  
 

  

 

http://www.catedu.es/matematicas_mundo/index.html
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EMAKUME MATEMATIKARIAK 

HIPATIA 

 Alexandrian jaio zen IV. mendearen erdialdean. Teon bere aitari esker inguru 

akademikoan eta kulturakoan hazi zen; horrela bere kuriositate intelektualak 

zientzialari eta filosofo bikain bilakatzera eraman zuen. 

 

Zeukan irakasle on eta jakintsu ospeari 

esker, ikasleak bere etxera hurbiltzen ziren 

leku urrunetatik. Jakintsua izateaz aparte, 

oso hizlari ona eta emakume independentea 

zen. Politikoki eragin handia izan zuen, uko 

egin baitzion kristau bilakatzeari. Greziar 

garaiko lan matematiko garrantzitsu asko 

komentatu zituen. Berrogei liburu baino 

gehiago idatzi zituen, eta zenbait 

instrumentu zientifiko asmatu ere bai: 

astrolabioa eta hidroskopioa, adibidez. 

Kristauen eta paganoen arteko borroka 

erlijiosoaren erdian aurkitu zuen bere burua. 

Kristau talde asaldatu batek hil eta zatikatu 

zuen 415. urtean; bere gorpuzkiak 

Alexandriako kaleetan zehar erakutsi 

zituzten. Harrezkero, Hipatia emakume-

zientzialariaren sinbolo bilakatu da. 

 

Alejandro Amenabarrek oso film ospetsua zuzendu zuen 2009. urtean Hipatiaren 

bizitzari buruz. 

Testu hau iturri honetatik aterata dago: 

Alexander Aginaga Nafarrate;  Jone Aginagalde Nafarrate; Pedro Alegria Ezquerra; Raúl Ibanez Torres; Alvaro Lozano 

Rojo; Marta Macho-Stadler. EMAKUMEA ZIENTZIAN. Zientzian zehar emakumeak izan duen garrantziaren inguruko 

gida didaktikoa.  


