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0Lehen eta
Bigarren
Hezkuntzen
arteko lotura

Bigarren Hezkuntzan gaude. Aldi bakoitzak aldaketak eragiten ditu
Matematika ikasteko moduan, baina gauza asko lehendik ezagutzen
ditugu.

Hemendik aurrera gauzak diren bezala zergatik diren, zertarako era-
biltzen diren eta, batez ere, gauzen artean dauden ERLAZIOAK IKUS-
TEN ahalegindu beharko dugu.

Lehen Hezkuntzako “gauzak”, ezagutzak gogoratuz joateko, ariketa
batzuk egingo ditugu lehendabizi, ideiak ordenatzeko, eta ikasturte
honetan lehendik gauza asko jakinez hasten garela ohartzeko.

uunniittaatteeaa
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Zer ikasiko dugu?

Lehen Hezkuntzan
zehar ikasi
genituen
guztiak berrikusiko
ditugu

bloketan
sailkatuko
ditugu

Blokeak aztertu
eta bakoitza zertaz
den jakingo dugu

Lana nola egingo
dugun ulertuko
dugu, blokeen
arteko erlazioak
aztertuko ditugu,
gauzak zergatik eta
zertarako diren
galdetuz

UNITATE HONETAN

ZER GIDOI

ERABILIKO

DUGU?

IKASTEN IKASI

* Helburu didaktiko hauek ikasleei transmititzerakoan ikasten ikasteko gaitasuna lantzen ari gara.

*
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1. Zenbaki hamartarrekiko eragiketak:

a) 56,739 + 4,672 = b) 53,38 – 7,358 =

c) 463,25 x 3,5 = d) 623,85 : 5,7 =

2. Buruz kalkulatzea, 10en berreturekin.

a) 34 x 10 = b) 3,78 x 1.000 =

c) 0,34 x 100 = d) 5367 : 100 =

e) 7,2 : 10 = f) 4923,6 : 1.000 =

3. Zatikiak irakurri eta idaztea.

Ariketak

ZZaattiikkiiaa IIrraakkuurrttzzeekkoo  mmoodduuaa IIrraakkuurrttzzeekkoo  mmoodduuaa    ZZaattiikkiiaa

zortziren bat

erdia

sei hamarren

4. Zatikiak grafikoki adieraztea, eta grafiko batean
adierazten den zatia zatiki gisa adieraztea. 

5. Zatiki baliokideak ezagutzea. Ilara hauen artean za-

tiki baliokideak direnak gezi bidez lotzea.

6. Zatikiekiko eragiketak. Egin eragiketa hauek.

a) b) c) 

d) e) 1
3
2

3- = 1
6
1

3 - =

5
1

5
2+ = 7

3
7
4+ = 2

1
4
1+

7. Zenbaki baten multiploak, zenbaki lehenak eta zen-

baki konposatuak. 

a) Inguratu marra urdin batez biren multiploak,

marra berde batez hirurenak eta gorriz bostenak.

b) Sailkatu zenbaki hauek; zein dira lehenak eta

zein konposatuak: 12, 1 1 , 16 , 121 , 25, 13, 80,

23.

8. Zenbaki bat deskonposatzea.

GGrraaffiikkooaa ZZaattiikkiiaa ZZaattiikkiiaa GGrraaffiikkooaa

3
2

5
4

3
2

16
8

4
1

5
31

310
3

15
9

100
30

20
5

2
1

6
2

48 60
48 = 60 =

9. Unitate-aldaketa.

a) 354 B = …… H b) 30 E =  …… B

c) 7 M = …… E b) 5 M = 5.000 ……

10. Zenbaki arruntak eta zenbaki hamartarrak ordena-

tzea. Erabili < sinboloa txikitik handira ordena-

tzeko.

3 32,7 0,3 32,07 0,028 7,05

5 6 3 20 15 12 11 27

7 50 24 25 13 9 30 17

AARRIITTMMEETTIIKKAA  BBEERRRRIIKKUUSSTTEEAA
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Edukiak Ongi ulertu dut? Kontuan hartu behar diren akatsak

1. Zenbaki hamartarrekin egiteko eragiketak

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Aritmetikari buruzko gogoeta
Ariketak eskolan zuzendu eta ahaztu diren kontzeptuak osatu.
Taula hau ariketa bakoitzaren lehenengo esaldia idatziz osatu.

Eduki hauek kontuan hartuta, zertaz dihardu aritmetikak?
Bloke honetako gauza asko dakigu dagoeneko. Ikasturtean zehar beste era
askotako ikuspuntuak aztertuko ditugu, eta zenbaki multzoen gaia eta haien
erabilera sakonduko dugu batez ere. Zertarako balio dute?

GGEEOOMMEETTRRIIAA  BBEERRRRIIKKUUSSTTEEAA

Ariketak
1. Angelu-garraiatzailea erabiliz angeluak neurtu.

Nola deitzen dira?
4. Bereizi zuzen paraleloak eta elkarzutak. Ma-

rraztu zuzen paraleloak eta zuzen elkarzutak.

5. Bereizi poligonoen izenak.

2. Irudi geometriko baten perimetroa eta azalera
bereizi. Margotu  gorriz irudi honen perimetroa,
eta berdez azalera.

3. Kalkulatu irudi geometriko baten perimetroa
eta azalera.

Azalera:

Perimetroa:

6. Bereizi poliedroen izenak.

7 cm

2,5 cm
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Edukiak Ongi ulertu dut? Kontuan hartu behar diren akatsak

1.

2.

3.

4.

5.

6.

“Eduki” hauek kontuan hartuta, zertaz dihardu Geometriak?

Bloke honetan gauza asko dakigu dagoeneko. Ikasturte honetan irudi planoen,
bi dimentsioko irudien analisia sakonduko dugu. Eta beti egiten dugun gal-
dera: Zertarako balio du Geometriak?… Aipa genezake, labur-labur, eskultu-
ran, arkitekturan, astronomian eta gisakoetan duen garrantzia.

Geometriako ariketei buruzko gogoeta

Osatu ahaztutako gauzak eta zuzendu.

Taula hau ariketa bakoitzaren lehenengo esaldia idatziz osatu:

Problemak ebazten
KONTUAN IZAN HAU:

Problemak ebazten zailak diren zerbait direla uste duten ikasleetakoa izango
zara, seguru asko. Liburu honetan problemak ebazteko estrategia egokiak ikas-
teko balioko diguten problema sail bat landuko dugu. Ikaskideek askotan era-
biltzen ez dituzten ebazpen-bide batzuk ere kontuan hartu behar ditugu. Ahal
dela, amore ez ematen eta ez etsitzen ahalegindu behar dugu, interesa hartu,
eta ez ahaztu soluzioa bilatzeko BIDEA askoz ere interesgarriagoa izaten dela
askotan soluzioa bera baino.

EMAN BEHARREKO PAUSOAK:

1. Problemaren adierazpena irakurri eta ongi ulertu. Gai izango zinateke
zure modura kontatzeko? (datuak buruz ikasi gabe, jakina).

2. Datuak azpimarratu (sobera dagoenik bada?) eta zer eskatzen den ongi
ulertu.

3. Erabil daitekeen estrategiaren bat pentsatu; antzeko problemarik eza-
gutzen dugu?

4. Prozesu guztia argi, ordenan eta garbi adierazi, horretarako marrazkiak,
taulak, eskemak eta abar erabiliz.

5. Soluzioa egoki idatzi (ongi pentsatu banakoak).

6. Soluzioa ebaluatu; egokia da?, logikoa da?

ANIMO!!! Egon seguru, problemak
ebatziaren ebatziz, 

gero bizitzan ere baliagarri izango
zaizkigun estrategia

batzuk erabiltzera ohitzen 
dela gure burua.
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Problema motak

ERAGIKETAK EGITEKO PROBLEMAK

1. Dozena bat goma 3,6 € kostatzen bada, zenbat
irabaziko du saltzaile batek 87 goma 50na zen-
timotan salduta?

2. Danelek 4 € ditu, Leirek Danelek halako bi du,
Eukenek Leireren laurdena eta Aitorrek 5,30 €.
Zenbat diru falta dute denen artean 30 € iza-
teko?

ZATIKIAK ERABILTZEKO PROBLEMAK

3. Aitorrek bere pagaren gastatu ditu, eta 3,5 €

geratzen zaizkio oraindik. Zenbat diru zeukan?
8
3

Ariketak

Problemak ebazteari buruzko gogoeta

Ariketak zuzendu, osatu eta akatsak zuzendu.

Osatu taula hau, problema mota idatziz.

Urrats guztiak bete ditugu?
Zein ez dugu egin?

Zuzentzeko akatsak.
Hobetzeko alderdiak.

4. Maiderrek 50 € ditu, eta hiru lagunen artean
banatu nahi ditu. Lehenengoari bosten bat ema-
ten dio, bigarrenari geratzen zaionaren ¾. Zen-
bat euro hartuko du hirugarrenak?

DENBORA MAGNITUDEA
ERABILTZEKO PROBLEMAK

5. Urtegi batean 6.875 litro ur sartzen dira egu-
nean, eta astean 109.000 litro ur gastatzen dira.
Zenbat litro ur geratzen dira hilean?

6. Kepak auto bat erosi du eta 35.996 € kostatu
zaio. 5.000 €-ko sarrera bat ordaindu du, eta or-
daintzeko geratzen dena hiru urtean ordaindu
behar du. Zenbat ordaindu behar du hilean?
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Nola lan egingo dugu ikasturte honetan?
Aro berri honetan, oso garrantzi handia du matematika lantzeko modua la-
gungarri izateak:

1. IKASTEN IKASTEKO

2. ZURE PENTSAMENDUA KOMUNIKATZEN IKASTEKO

3. TALDEAN LAN EGITEN IKASTEKO

Esandako hori guztia egin ahal izateko, liburu honetan badira ikur batzuk une
bakoitzean zer landu behar duzuen adierazten dutenak.

Taula honetan ageri dira ikur horiek eta bakoitzak zer esan nahi duen:

Ikasten ari zarenak zer esan nahi duen ari zara lantzen (esanahia eta kontzep-
tuak).

Ekuazioak ebazteko, emaitzak ateratzeko... zer urrats egin behar dituzun ari zara
lantzen. ALGORITMOAK deitzen direnak ari zara lantzen.

Egiten duzunaren arrazoibidea, emaitza batera iristeko frogantzak ari zara lan-
tzen.

Matematikaren erabilera nagusiak, eta Aritmetika, Aljebra, Funtzioak, Geome-
tria eta Estatistika blokeen arteko loturak ari zara lantzen.

Prozesu batzuk luzeak dira, eta une oro galdetu behar diozu zeure buruari pro-
zesu horretako zein unetan zauden.

AUTOEBALUAZIOAK egiten dituzunean, eta EBALUAZIO IRIZPIDEAK ira-
kurtzen dituzunean, garbi ikusiko duzu:
– zer landu duzun
– ongi menderatzen duzun ala gehiago landu behar duzun
– zeri begiratuko dion irakasleak landu duzuna ulertu duzun neurtzeko.

SINTESIA: Unitatea bukatzerako gauza asko landu izango dituzu, eta ongi an-
tolatu behar dituzu zeure baitan, beren arteko loturak aztertuz, hala hobeto uler
ditzazun eta denbora joandakoan ahaztu ez ditzazun.

IKURRA Zer esan nahi du?

SAKONDU. Ikasle bakoitza desberdina denez, ikasle batzuek gehiago jakin
nahi dute. Hemen aurkituko dituzu sakontzeko ariketak.



DENOK ELKARREKIN
LAN EGITEN EZ BADUGU
LANA EZ DA BURUTZEN
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Badakizu matematika mundu guztian berdina den HIZKUNTZA BEREZI bat
dela; horregatik ongi ikasi behar dituzu matematikako terminoak, eragiketen
eta sinboloen izen egokiak, zure arrazoibideak ongi adierazi ahal izateko, defi-
nizioak erredaktatu ahal izateko...

Ariketa askotan esaldiak osatu beharko dituzu, zure iritzia arrazoitu beharko
duzu, definizioak idatzi beharko dituzu...

2. ZURE PENTSAMENDUA KOMUNIKATZEN IKASI

IKURRA Zer esan nahi du?

Zure ikaskideekin batera lan egingo duzu, era askotako egoerak ebazten. Zure
ikaskideen iritziak eta ideiak oso garrantzitsuak dira lana burutzeko. Denen ar-
teko elkarlanak eta ahaleginak berebiziko garrantzia du egoera horien soluzioa
aurkitzeko.
Lan horien bidez aukera izango duzu, era berean, ORDENAGAILUA erabil-
tzeko: POWER POINT programa aurkezpenak egiteko, Internet informazioa bi-
latzeko, KALKULAGAILUA propietate bereziak ondorioztatzeko, KAMERA
ahozko azalpenak grabatu eta komunikazioa aztertzeko...

3. TALDEAN LAN EGITEN IKASI

IKURRA Zer esan nahi du?

ikur horiek erabiltzen ohitzeko eta horien esanahia

ezagutzeko.

Lotu ikur hauek esaldi hauekin.

1. Ikaskideekiko
elkarlana

4.  Zertan erabiliko
dut hau?

8. Zer da
funtzio bat?

9. Interneten
informazio bila ari

naiz.

10. Azkeneko
propietatean ari naiz,
bukatzen ari naiz.

11. Nire arrazoibi-
deak idatziz azaltzen

ari naiz.

12. Zenbakitzailea,
sinplifikatu, deskonposatu,
zenbaki konposatua.

5. Zer jarriko dizu
irakasleak
azterketan?

6. Zergatik egingo
ote da honela zatikien

batuketa?

2. Ikasten ari
naizenaren erabilera

3. Pentsamenduak
ordenatzen, ez ahazteko

7. Nola egingo
dut hau?

HIZTEGIA / HIZKERA

HIZTEGIA / HIZKERA

Ariketak

DENOK ELKARREKIN
LAN EGITEN EZ BADUGU
LANA EZ DA BURUTZEN
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DBH 1

1. Aurreko informazioa erabiliz osatu eskema hau, lotu blokeak (balio du)
gezien bidez, blokeen arteko erlazioak adierazteko.

Sintesi-ariketak 
Ikasturtean zehar landu behar ditugun gai-blokeak. Batzuk lehendik ezagunak
ditugu: Aritmetika, Geometria, Problemak… Beste batzuk berriak irudituko
zaizkigu: Estatistika, Aljebra, Funtzioak…
Garrantzi handiko gauza da bloke desberdin horien arteko loturak poliki-poliki
ulertuz joatea. Zenbakiekin lan egiteak geroago Aljebran ekuazioak ebazten
edo Geometrian formulak behar bezala erabiltzen edo Estatistikan neurriak
ongi hartzen lagunduko digu gero.
Lan horretan irakaslearen laguntza izango dugu; lantzen duguna zentzuzkoa
dela ikusteko balioko digu, eta ikasten ari garenak izan ditzakeen erabilerez
ohartzen hasiko gara.
Orain ondoko informazio hau koaderno batean jasoko dugu, eta gero mapa bat
osatuko dugu horrekin guztiarekin.

Aritmetika Zenbakiez, eragiketez, propietateez, neurriez dihardu. Matematikaren beste
eremu batzuetan lan egiteko tresna gisa balio du batez ere.

Aljebra

Honetan zenbakien ordez letrak erabiltzen dira, eta egoera desberdinetan
balio ezezagunak aurkitzen ahalegintzen den arlo bat da. Fisikan, Kimikan,
Teknologian… erabilgarria da, eta beste bloke batzuetan ere erabiliko dugu,
jakina.

Geometria
Planoko edo espazioko irudien azterketa da. Historian landu zen lehenengo
eremuetako bat da, eskulturan, arkitekturan eta astronomian zuen baliaga-
rritasunagatik. Izadiko eta arteak sortutako irudien edertasuna eta harmo-
nia ezagutzen eta baloratzen laguntzen digu.

Funtzioak eta grafikoak
Magnitudeen arteko erlazioen azterketa egiten du, eta informazioa adieraz-
ten eta interpretatzen laguntzen digu. Fisikan, Ekonomian, Kazetaritzan…
erabiltzen da…

Estatistika
Datuak bildu, laburtu eta ondorioak ateratzeaz diharduen blokea da. Daki-
gun bezala, estatistikak asko erabiltzen dira hauteskunde-garaietan, kirol-
emaitzak aztertzerakoan…

ARITMETIKAK

GEOMETRIA ESTATISTIKAALJEBRA

balio  du

ondo egiteko

Ariketak



1blokea
aritmetika



Zer ikasi behar dugu?

– Mota desberdinetako zenbakiak, eta zenbakiak egoera
desberdinetan erabiltzen. 

– Zenbakiek leku desberdinetatik bildutako informazioa
hobeto ulertzeko duten balioa kontuan hartzen.

– Egoera jakin batean soluzio ZEHATZA ala GUTXI
GORABEHERAKOA bilatzea komeni den erabakitzen.

– Problemak ebazterakoan pauso guztiak adierazten eta
estrategiarik egokiena zein den erabakitzen.

– Kalkulagailua zentzuz eta egoki erabiltzen, kontzeptuak
eta prozedurak ikasteko lagungarri gisa. Eragiketen
lehentasuna ikasteko, adibidez.



Zer ikasiko dugu?

UNITATE HONETAN

ZER GIDOI

ERABILIKO

DUGU?

1. unitatea.
Zenbaki arruntak

Nola agertu ziren?
Sorrera

Nola
izendatzen
dira?

Aplikazioa:
Problemen
ebazpena

Eragiketa:
– Lehentasunak
– Propietateak

IKASTEN IKASI

* Helburu didaktiko hauek ikasleei transmititzerakoan ikasten ikasteko gaitasuna lantzen ari gara.

*
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HIZTEGIA / HIZKERA

1. Nola agertu ziren zenbaki arruntak?
Orain dela milaka urte, gizakiak ezin konta ahala arazo zituen bizirik irauteko.
Arazo horietako bakoitza ulertzea, lagungarria zen bere ingurumena hobeto
antolatzen laguntzen zioten fenomeno berriak ulertzeko.

Besteren artean, gizaki haiek gauzak zenbatu beharra zutela ohartu ziren, ko-
puruak adierazi behar zituztela: zenbat egun igaro ziren, zenbat abere, zenbat
biztanle, zenbat izar, zenbat zuhaitz… Elementu kopuru berbera zuten multzo
guztiak, edozein eratako elementuak izanda ere, sinbolo berberaz adieraz zi-
tezkeela ohartu ziren. 1, 1, 1 ardi; 1, 1, 1 gizon; 1, 1, 1 egun, adibidez… sin-
bolo bera erabiliz esan eta adieraz zitezkeen (3 sinboloaz).

Geroago, zenbaki horien arteko erlazioak bilatzen hasi ziren. Hala sortu ziren
ARITMETIKAN ikasiko ditugun lehenengo ideiak.

Zenbaki-elementuaren lehenengo erabilera zenbatzea izan zen. 

K.a. V. mendea arte, Unibertso osoa zenbaki arruntez eta haien arteko erlazioez
araututa zegoela uste zuten greziarrek.

Ez da erabat horrela, ikusiko dugunez; zenbaki arruntak ez dira aski egoera
asko eta asko adierazteko. Horrela, bada, beste era batzuetako zenbakiak sor-
tuz joango ziren poliki-poliki.

Zenbaki arrunten erabilerak

Badakigun bezala, zenbaki arruntek gauza kopuruak, gauza multzoak ZEN-
BATZEKO balio dute, eta sinboloz adierazten dira.

Beste batzuetan, multzo bateko elementuak ORDENATZEKO ere erabiltzen
dira zenbaki arruntak. Liburu batek 150 orrialde baldin baditu, esate baterako,
lehenengo orriaren ondoren datorren orrialdea 2.a izango da, eta haren ondo-
ren 3.a, 4.a, 5.a etorriko dira, eta hala segidan. Orrialde horiek lehenengoa,
bigarrena, hirugarrena, laugarrena, bosgarrena eta hala segidan esanez ere or-
dena daitezke. Adierazkera horri eta zenbaki horiei ordinalak deitzen zaie. 

Batzuetan kopurua zehazki adierazteak ez du berebiziko garrantzirik. Halako-
etan zenbakia biribildu egiten da. Garbi dago zehaztasuna galtzen dela, baina
zenbaitetan huts-egite edo errore-mailak ez du garrantzi handirik izaten. 

1. Bilatu zeroz bukatzen den 97.734ren aurreko zen-
bakia eta zeroz bukatzen den hurrengo zenbakia.
Ordena itzazu  < sinboloa erabiliz.

Gogoratu:

32 < 527  eta  527 > 32
gauza bera direla.

Ariketak

Zenbaki arrunten erabileran, asko-
tan, hurbilketa egiten dela esaten
da, eta  ≈ sinboloaren bidez adie-
raziko dugu.

Beste batzuetan ordenatu egiten
ditugula esango dugu, eta  < edo
> sinboloak erabiliko ditugu.

2. 3 < 2, ongi adierazita dago?

3. Deskribatu zenbaki arruntez egoki adieraz ezin
daitekeen egoeraren bat.



HIZTEGIA / HIZKERA

2. Nola deitzen da zenbaki arrunten multzoa
Zenbaki arrunten multzoa 1ez hasten da, baina ez du amaierarik; zenbaki bat nahi
den bezain handia bada ere, beti aurki dezakegu beste bat hura baino handiagoa.
Horregatik, hain zuzen, INFINITUA dela esaten dugu.

Multzo hori adierazteko letra larri berezi samar bat erabiliko dugu (duen garran-
tzia azpimarratzeko).
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N. Hau da,  N = {1, 2, 3, …}

1 127
3
157857 N

Matematikan  {  } (giltzak),  [  ]
(kako zuzenak) sinboloak oso ga-
rrantzitsuak dira; horien bitartez
hizkuntza berezi bat sortuko dugu,
mundu osorako balioko duena eta
denborarekin, gure pentsamen-
duak ongi adierazten lagunduko di-
gun hizkuntza argi bat. 

Zeroa zenbaki arrunta da? Nondik sortua da?

Idatzi hirurehun eta hirurogeita hamar, eta gero idatzi hirurehun eta zazpi. Garbi
dago zeroak konpontzen duela zenbaki batek banakoak, hamarrekoak eta abar
dituela adierazteko arazoa.

Antzinako herri askotan ez zen zerorik erabiltzen. Zertarako zenbatu ardi bat
ere ez duen artalde bateko ardiak?, zertarako zenbatu multzo bateko elemen-
tuak, elementurik ez badu?, zertarako bilatu ezereza adierazten duen sinbolo
bat?

Antzinako herri batzuetan leku huts bat uzten zen hasieran; geroago indiarrak
puntu bat idazten hasi ziren; denbora joan ahala puntu hori biribiltxo bat bihurtu
zen, eta horrela sortu zen zeroa.

Gaur egungo matematikari batzuen iritzian zeroa zenbaki arrunta da, eta beste
batzuen iritzian ez. 

Guk itun bat egingo dugu gure artean, eta hemendik aurrera zenbaki arruntzat
hartuko dugu zeroa. Hau da:

N = {0, 1, 2, …}

HIZTEGIA / HIZKERA

Multzo hori VENN-EN DIA-
GRAMA deitzen den marra itxi
batez ere adieraz daiteke.
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Zenbaki arruntak zenbaki-zuzenean adierazteko modua 

Zeroa zuzenaren puntu batean irudikatzen da, eta erreferentziazko neurri bat
hartuz, zenbaki arruntak eskuinerantz marrazten ditugu.

Garbi dago zenbaki bat zenbat eta 0 zenbakitik eskuinerago egon, orduan eta
handiagoa izango dela.

0 1 2 3 4

Zein zenbaki irudikatuko ditugu zerotik ezkerrera?

Zenbakikuntza-sistemak

1. Sistema hamartarra

Arabiarrek sartu zuten Europan, Espainia musulmanaren bitartez. Ondo daki-
zun bezala, guk erabiltzen dugun zenbakikuntza-sistema da.

Hamar sinbolo edo digitu erabiltzen ditu zenbakiak idazteko: 0, 1, 2… 9. Ho-
rregatik esaten da sistema HAMARTARRA dela, edo hamarreko oinarria
duela.

Hamar banakok hamarreko multzo bat osatzen dute, hamar hamarrekok ehu-
neko bat, eta hala segidan.

Honela adieraz daiteke:

Adibidez:

326 = 3 · 100 + 2 · 10 + 6 = 3 · 10
2
+ 2 · 10 + 6

2. Erromatar zenbakiak 

Erromatarrek zazpi letra erabiltzen zituzten zenbakiak idazteko: I, V, X, L, C, D
eta M. 

Seguru asko badakizu zeren baliokide diren sistema hamartarrean. Gaur egun
ere erabiltzen dira zenbait gauzatarako; mendeak aipatzeko, liburuen atalak
banatzeko, ordulari batzuen esferetan ordua adierazteko, eta abar.

Nola bihurtzen da erromatar zenbaki bat 
zenbaki hamartarretara?

1. URRATSA: Letra bat berak baino balio handiagoa duen beste letra ba-
ten eskuinean aurkitzen badugu, bien BATUKETA egiten da. Adibidez: 

DLXII = 500 + 50 + 10 + 2 = 562

2. URRATSA: Letra bat berak baino balio handiagoa duen letra baten ez-
kerrean aurkitzen badugu, bien KENKETA egiten da. Adibidez: 

VC = 100 – 5 = 95 



1. Asmatuko zenuke zuk nolakoa izango litzatekeen hiru oinarriko
sistema bat? Honela adierazten da:

2. Zer balio hamartar izango luke 2103  zenbakiak?

3. Zer oinarri du euskaraz erabiltzen dugun sistemak?

1 2 1 3 = 1 . 3
2
+ 2 . 3

1
+ 1

A zenbakia = 70
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10 100 200 3000 1 2

A 75 90

4. ZUZEN / OKER (Argudiatu, zuzendu, kontrako
adibideak jarri…)
a) 345  <  256
b) Zenbaki arrunten multzoa FINITUA da.
c) Zenbaki arrunten multzoa honela adierazten

da:
n = [ 0, 1, 2 ]

Ariketak

d) Danielek irudikapen hau egin du eta argi dago
egokia dela.

3. Sistema bitarra 
Sistema hau oso erabilia da gaur egun; informatikan erabiltzen da batez ere;
bi sinbolo baizik ez ditu erabiltzen: zero eta bat. Harrigarria da bi sinbolo bai-
zik ez erabiliz zenbaki guztiak adierazi ahal izatea, ez zaizu iruditzen?

5. Zuzen / Oker
a) 1 0 0 1 0 12 = 37     b) CM + IX = 999
c) 1 1 1 0 12 = XLV

6. Begiratu ondoko historiako data hauei, erro-
matar zenbakiz idatzita daude:
a) Frantziako Iraultza MDCCLXXXIX
b) Lehen Mundu Gerra MCMXIV
Idatziko zenituzke data horiek zenbakikuntza-
sistema hamartarrean?

7. Bihurtu zenbaki hamartarretara eta aztertu ea
ondoko ordenamendu hau zuzen dagoen. Zuzen
ez badago, ordenatu zuzen.

1 0 12 < 1 1 12 < 1 0 02

Nola bihurtzen da zenbaki bitar bat 
zenbaki hamartarretara?

1. URRATSA: Biren berreturak erabili behar dira, ondoko modu honetan:

2. URRATSA: Zenbaki hamartar bat sistema bitarrean idazteko, hurrenez
hurren zatitu eta goranzko ordenan irakurri behar dugu

1  1  0  0  0  1 = 1 · 2
5
+ 1 · 2

4
+ 0 · 2

3
+ 0 · 2

2
+ 0 · 2

1
+ 1

2
5
2

4
2

3 
2

2
2

1
1 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 1 = 49

241
49 2

11
3 20

6 20
12 20
2

49 = 110.0012
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HIZTEGIA / HIZKERA

Bada beste eragiketa matematikorik? Bai, badira; baina bigarren
hezkuntza osoa bukatu bitartean ez ditugu aipatuko.

3. Zenbaki arrunten erabilera.
Eragiketen lehentasuna edo hierarkia eta
horren propietateak. 

Zenbaki arruntekin egiteko eragiketak 

Eragiketa batzuk lehendik ezagutzen ditugu: batuketa, kenketa, biderketa eta
zatiketa. Aurtengo ikasturte honetan beste eragiketa batzuk ere landuko di-
tugu: berreketak eta erroak.

BATUKETA. Batuketa egitea gehitzea da; hori badakigu. Bi zenbaki arrunten
batuketa egiten dugunean, beste zenbaki arrunt bat ateratzen dugu emaitza
gisa. Hori, ordea, ez da zenbaki multzo guztietan gertatzen, geroago ikusiko
dugun bezala.

Lehen Hezkuntzan askotan egin ditugu lauki magikoak. Gogoan duzu zer ziren?
Hona hemen oso izar berezi bat; bost punta ditu. Pitagorikoen izarra da; pita-
gorikoak zientzialari talde bat ziren, eta izar hau zuten beren sinboloa.

KENKETA. Kenketak diferentzia esan nahi du; zenbaki bati bera baino han-
diago batera iristeko zenbat falta zaion ere esan nahi du.

Zenbaki arruntak erabiliz, kenkizuna kentzailea baino handiagoa baldin bada
baizik ezin daiteke kenketarik egin.

6  –  2

Kenkizuna Kentzailea

Zenbat da 7 – 9? 

Zenbaki arrunta da hori?

…BAINA BADAGO
ERAGIKETA
GEHIAGO?



HIZTEGIA / HIZKERA

HIZTEGIA / HIZKERA
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BIDERKETA. Batuketa errepikatu baten berdina da.

ZATIKETA. Kopuru bat (zatikizuna) zati berdinetan (zatitzailea) banatzeko era-
giketa da. Emaitzari zatidura deitzen zaio.

Zatiketa, ordea, zenbaitetan ez da zehatza izaten. Zazpi liburu bi ikasleren ar-
tean banatu behar direnean, adibidez. Kasu honetan liburu bat geratzen da,
eta hondarra esaten zaio.

Zatiketatik elementu horien guztien arteko erlazio bat ere atera daiteke; erla-
zio hori oso baliagarria izango da gero (aljebran, adierazpenak deskonposa-
tzeko edo zatitzeko). 

Orain arte × sinboloa erabili dugu
biderketa adierazteko. Baina bada
beste modu bat biderketa adieraz-
teko: 3 x 5 = 3 · 5, eta modu hau
erabiliko dugu hemendik aurrera.

3 · 5 baldin badaukagu, bi zenbaki
horiei biderkaduraren biderkagaiak
deitzen zaie.

Zenbaki arruntak biderkatzearen emaitza 
zenbaki arrunta da beti?

5 + 5 + 5 = 5 x 3

7
1 3

2

ZatiduraHondarra

Zatikizuna Zatitzailea

Berdintza hau ikasi behar da:

Ondorioa atera: Hondarra zero bada, nola geratuko da berdintza hori?

9 = 2 · 4 + 1
Zatikizuna = Zatitzailea · Zatidura + Hondarra

Zatikizuna

3 5
4

4 · 5 + 3]

20 + 3

23

Zatidura

1
25 3

25 = 3 · + 1

24 = 3 ·

8 = 

Hondarra

11
35 3

35 = 3 · 11 +

35 = 33 +

2 = ?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

8. Berdintza honen erabilera bat: Hiru elementu
ezagutzen baldin badira, beti aurki daiteke lau-
garrena.

Ariketak

1 2
3

15
2
6

32
4

7

27
3 6

Bilatu ondoko zatiketa hauetan falta diren ele-
mentuak.

a)

c)

b)

d)
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Ariketak

11. Hiztegia landu behar dugu, eta, horretarako, zenbakien ordez letrak erabiliz adieraziko ditugu eragike-
tak, hala orokorragoak izan daitezen (ALJEBRARAKO sarbidea izango da).

10. Irakurri esaldi hauek eta adieraz itzazu zatiketa
baten bidez, eta gero bilatu ezagutzen ez den ele-
mentua.

a) Bilatu zatiketa baten zatikizuna, zatitzailea 4
dela, zatidura 6 dela eta hondarra 1 dela ja-
kinik.

b) Bilatu zatiketa baten hondarra, zatidura 2
dela, zatikizuna 13 dela eta zatitzailea 5 dela
jakinik.

c) Bilatu zatiketa baten zatitzailea, hondarra 2
dela, zatidura 10 dela eta zatikizuna 32 dela
jakinik.

d) Bilatu zatiketa baten zatidura, zatitzailea 2
dela, hondarra 1 dela eta zatikizuna 17 dela ja-
kinik.

9. Pitagorikoen izarretik abiatuta, aurkitu lerro
guztien batura berdina izango den lau zenbaki.

20

18 17

16 14

EErraaggiikkeettaa AAddiibbiiddeeaa
OOrrookkoorrrreeaann  lleettrraazz

aaddiieerraazziittaa
EElleemmeennttuu  bbaakkooiittzzaarreenn

iizzeennaa

BATUKETA 3 + 2 = 5 a + b = c a, b batugaiak,
c batuketaren emaitza

d, e biderkaduraren 
biderkagaiak, f biderkadura

7 – 2 = 5

Zk = Ztz � Zd + H

ARITMETIKA

ALJEBRA

a

bc

d
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Eragiketen propietateak 

Eragiketak aplikatzerakoan ondoko propietate hauez baliatuko gara askotan.
Garrantzi handia dute eragiketetan zenbakiak erabiltzen direnean, eta baita le-
trak erabiltzen direnean ere, aljebran alegia. Buruzko kalkuluan ere baliagarriak
izaten dira.

TRUKAKORTASUNA, batuketari dagokionean.

Batugaien ordena aldatuta ere, emaitza ez da aldatzen.

ERAGIKETA ZENBAKIAK LETRAK
BATUKETA 2 + 6 = 6 + 2 a + b = b + a
BIDERKETA

Kenketa eta zatiketa trukakorrak dira?

Jakingo zenuke betetzen biderketari dagokion lerroa? Azaldu trukakortasun-
propietatea, dagokion hiztegia erabiliz.

ELKARTZE LEGEA, batuketari dagokionean.

Eragiketa bat luzea baldin bada, batugaiak multzotan bana daitezke, modurik
egokienean (buruzko eragiketetan erabiliko dugu, batez ere).

ERAGIKETA ZENBAKIAK LETRAK
4 + 7 + 6 = (4 + 7) + 6

BATUKETA 4 + (7 + 6) = (4 + 6) + 7 (a + b) + c = a + (b + c)
10 + 7 = 17

BIDERKETA

Jakingo zenuke betetzen biderketari dagokion lerroa? Azaldu elkartze-legea,
dagokion hiztegia erabiliz.

ELEMENTU NEUTROA. Beste batekin eragiketa batean erabilita, hura alda-
tzen ez duena da.

ERAGIKETA ZENBAKIAK LETRAK

Batuketa: 3 + 0 = 3 a + 0 = a
elementu neutroa 0 da.

Biderketa:
elementu neutroa 1 da.

Zein ote da kenketako elementu neutroa? 

Eta zatiketakoa?

Jakingo zenuke betetzen biderketako elementu neutroari dagokion lerroa?

HIZTEGIA / HIZKERA
a  +  b

batugaiak

a  · b

biderkagaiak

PROPIETATEAK BETE
BEHARREKO LEGEAK

DIRA
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Propietatea egiaztatzea. Berdintzaren bi aldeetako emaitzak berdinak direla
ikusiko dugu.

2 · (8 + 3) = 2 · 8 + 2 · 3

2 · 1 1  = 16 + 6

22   = 22

BANATZE LEGEA, biderkadurarena batuketari dagokionez.

Hauxe da, ikusten dugunez, BI eragiketa agertzen diren lehenengo propietatea.

Parentesi baten barruan batuketa bat, eta haren aurrean biderkadura bat dugu-
nean, batugai bakoitza bere aldetik biderkatzen da eta gero batuketa egiten da.

Adibidez:

2 · (8 + 3) = 2 · 8 + 2 · 3

Berdintza hau
letra bidez

adieraziko dugu.

BIDERKAGAI KOMUNA ATERATZEA, banatze-legearen erabilera: 

Begiratu adibide honi: 

Ariketa batean 14 · 3 + 14 · 2 = 14 · (3 + 2) =14 · 5 = 60 agertzen bada,
pauso horri BIDERKAGAI KOMUNA ATERATZEA deitzen zaio. Gogoratu
BANATZE LEGEAREN kontrako pausoa dela.

a · (b + c) = a · b + a · c

14 · (3 + 2) = 14 · 3 + 14 · 2

3 · 5 + 3 · 2 3 · (5+2)

BIDERKAGAI KOMUNA

BANATZEA

HIZTEGIA / HIZKERA
Faktore komuna eta biderkagai ko-
muna sinonimoak dira.

12. Idatzi kenketak biderkadurari dagokionez duen
banaketa-legearen adibide bat.

Egiaztatu aurreko adibide horretan legea bete
egiten dela. Adierazi letra bidez lege hori eta
azaldu hitzetan.

Ariketak

PROPIETATEA ADIBIDEA OROKORREAN AZALPENA

x · y = y · x

10 · 3 · 5 = (10 · 3) · 5

Beste bati batzean 
lehen zegoen 

bezala uzten duen
elementua da.

Banatze-legea

13. Osatu taula hau:



ar
itm

et
ik

a

28

14. Zuzen / Oker. Jarri aldeko eta kontrako adibi-
deak, azaldu propietatea, zuzendu zuzen egon
dadin.

a) Batuketaren elementu neutroa da.

b) Elkartze-legean bi eragiketa agertzen dira.

c) 3 · (2 + 4) = 3 · 2 + 4

d) 5 · (2 · 7) = 5 · 2 · 5 · 7

15. Zein dira ondoko eragiketa hauetan erabili di-
tugun propietate edo legeak?

a) 3 · 5 · 10 = 30 · 5 = 150

b) x · 3 = 3 · x

c) (7 – 4) · 2 = 7 · 2 – 4 · 2

d) 3 · x · 5 · y = (3 · 5) · x · y = 15 · x · y

16. Zure iritzian ongi erabili dira propietate horiek?
Gaizki erabili badira, zuzendu itzazu.

a) 5 + (7 + 4) = 5 + 7 + 5 + 4

b) (x · y) · z = (x · z) · y

c) 3 · (5 · 4) = 3 · 5 · 3 · 4

d) a + (b · c) = (a + b) · (a + c)

17. Ikasi ditugun propietate hauek ez dira teoria hu-
tsezkoak, oso erabilgarriak baizik. Elkarketa-le-
geari eta trukakortasun-propietateari esker, aise
egin daitezke batuketa luzeak, batugaien or-
dena komeni zaigun moduan aldatuz eta batu-
gaiak multzokatuz.

Adibidez: idatzi zure koadernoan adibide hau: 

40 + 24 + 10 + 50 = (40 + 10 +50) + 24 =
100 + 24 = 124

Beraz, estrategia honi jarraitu behar diogu: ager-
tzen diren zenbakiak kontu handiz aztertu eta
multzoka nola komeni zaigun banatzea pentsa-
tuko dugu.

18. Kalkulatu ondoko eragiketa hau: 

2 · 7 · 8 · 5 = 

Ariketak

19.Aplikatu banaketa-legea eta gero atera biderkagai
komuna.

Adibidea:

Banaketa-legea

5 · (3 + 4) = 5 · 3 + 5 · 4

a) 2 · (3 + 7) =

b) a · (7 – 2) =

c) t · (5 + 6) =

Biderkagai komuna

5 · 3 + 5 · 4 = 5 · (3 + 4) = 5 · 7 = 35

a) 4b – b =

b) 2t – 5t =

c) 6z + 8 z =

20. Atera biderkagai komuna ondoko eragiketa
hauek egiteko:

a) 12 · 11 – 10 · 11 =

b) 12 · z – 4 · z =

c) 10 · 4 + 10 · 3 =

d) 10 · x – 3 · x =

e) 7 · 3 + 5 · 3 – 10 · 3=  

f) 10 · t + 5 · t – 3 · t =

21. Biderkai komuna erabiltzea aljebraren hasiera.

5x – x= (5 – 1) x = 4x

8t + 2t – 3t = 
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Eragiketen lehentasuna edo hierarkia

Zenbaitetan eragiketak nahastuta agertzen dira, eta jakin behar dugu zein or-
denatan egin behar diren eragiketak.

Horretarako arauok bete behar dira (algoritmoa).

1. ARAUA. 

Parentesirik EZ badago, biderketak eta zatiketak egiten dira lehendabizi,
ezkerretik eskuinera, eta horren ondoren batuketak eta kenketak.

Adibideak:

10 – 6 + 5 – 2 + 8 =
4 + 5 – 2 + 8 =

9 - 2 + 8 =
7 + 8 =

1155

3 · 5 – 2 + 22 : 11 =
15 - 2 + 2 =

13 + 2 =
1155

20 – 3 · 2 + 12 : 4 =
20 – 6 + 3 =

14 + 3 =
1177

12 + 2 · 8 =
12 + 16 =

2288

2. ARAUA. 

Parentesirik badago, haien barruko eragiketak egiten dira lehendabizi.

Adibideak:

3. ARAUA. 

Eragiketak zutabean egingo ditugu beti, bestela erraz egiten baitira akatsak.

Adibidea:

10 – (7 – 4) =
10 – 3 =

77

20 – 2 · (5 + 3) =
20 – 2 · 8 =
20 – 16 =

44

72 – 3 · 4 + 7 · 2 =
72 – 12 + 14 =

60 + 14 =
7744

72 – 3 · 4 + 7 ·
2 = 72 – 3 · 11 · 2 =

72 – 66 =
66

Era honetan adierazi behar da.

Era honetan EZ da adierazi behar. AKATSA!

LEHENIK SEMAFOROA,
GERO OINEZKOAK

ETA AZKENIK AUTOAK

LEHENIK x eta :
GERO + eta –



ARIKETA ZUZENKETA
AKATSAREN
AZALPENA
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22. Aurreko hiru arauak betez, egin ondoko ariketa
hauek.

a) 12 – 3 + 6 – 4 + 7 =

b) 30 – (5 – 7) =

c) 20 + 3 · 5 =

d) 17 – 3 · (5 – 2) =

e) 5 · 7 – 4 + 15 : 3 =

f) 12 – 3 · 2 + 5 · 4 =

g) 12 – 5 · 2 + 14 : 7 =

h) 3 · 4 – 2 · (7 – 6) + 5 · (11 – 9) =

Ariketak

23. Akatsak aurkitzea. Bilatu ariketan egin den aka-
tsa, eman azalpen bat eta zuzendu.

20 – 7 · 2 =
13 · 2 =

2266

5 · 4 – 3 + 10 : 5 =
5 · 1 + 2  =
5      + 2  =

7

12 – 7 · (6 – 4) =
5 ·  (6 – 4) =
5 ·    2    =

1100

7 – 5 + 4 + 8 : 2 =
2 + 4 + 8 :
2 =  14     : 2 =

77

3 + 4 · 2 =
7  ·  2 =

1144

20 – 7 · 2 =
20 – 14 =

6

Lehendabizi
biderketa egin
behar da eta
gero kenketa.

24. Aztertu ondoko ariketa honen ordena, eta osa
ezazu, pauso berberak eginez. 

Ariketa: 45 – 3 · 2 – 5 · (9 – 2 · 3 + 15 : 5) =

33 – 2 · 4 – 3 · (11 – 4 · 2 + 9 : 3) =

33  –  8 –  3 ·  ( 1 1  –  8   +   3 )  =

2 5  –  3  ·  (  3  +  3 )  =

2 5  –  3  ·  6 =

25  – 1 8  =

77

25. Batzuetan, parentesi baten barruan beste bat be-
har izaten da, eta, hori nahasbidea izan daite-
keenez, beste sinbolo batzuk erabiltzen dira:
kako zuzenak [  ] eta giltzak {  }.
Halakoetan, barrutik kanpora egin behar izaten
dira eragiketak.

Ariketa:
a) 25 – [10 + 2 · (7 + 5) – 10 : 2] – 2 · (4 + 7) =

Ariketa:
b) 25 + 3 · {2 + [18 – 2 · (7 – 5)]} + 15 – 3 =

13 – [ 15 – (8 – 2) – 3 ] + 4 · 2 =

13 – [ 15 – 6 –  3 ] + 8 =

13 – [ 9 – 3 ] + 8 =

13 – [ 6 ]  + 8 =

7 + 8 =

1155

17 – 3 · { 16 – [ 5 + 2 · (6 – 1) ] + 8 : 2 } =

17 – 3 ·  { 16 – [ 5 + 2 ·  5 ) ] + 4 } =

17 – 3 · { 16 – [ 5 + 10 )] + 4 } =

17 – 3 · { 16 – 15 + 4 } =

17 – 3 · 5 =

17 – 15 =

22

Adibidea:

Adibidea:

Adibidea:

sakondu
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Ariketak

26. 345 hiru zifra edo digituko zenbaki bat dela esa-
ten dugu. Bi digituko zenbat zenbaki daude sis-
tema hamartarrean? Eta hiru digituko zenbat?

27. Hiru pertsonaia famatu hauetatik zein hil zen
gazteen?

Eratostenes (K. a.ko 284 – 192)

Galileo Galilei (K. o.ko 1564 – 1642)

Pitagoras (K. a.ko 572 – 497)

Tales Miletokoa ( K. a.ko 639  – 547)

28. Zein letraren bidez adierazten da zenbaki arrun-
ten multzoa? Adierazi multzo hau giltzak eta
Venn-en diagrama bat erabiliz.

29. ZUZEN / OKER: Jarri adibideak, esan zein pro-
pietate erabiltzen den, egiaztatu berdintza, zu-
zendu okerrak…

a) 33 = 100.0012 = XL

b) Zero zenbakia beste zenbaki arrunt guztiekin
batera sortu zen.

c) Sistema bitarra gaur egun dagoeneko erabil-
tzen ez den sistema bat da.

d) 3.843 < 3.487

e) a – b = d egia baldin bada, orduan a = b + d

30. Idatzi baldintza hauetako bakoitza betetzen
duen zenbaki arrunt bat.

a)           > 27 

b) bi zifrak berdinak ditu

c)           < 56

d) Idatzi hiru baldintzak betetzen dituen zen-
baki arrunt bat

31. Osatu taula hau:

(ONDORIOZTATU) Aurreko taula kontuan
hartuta, erantzun ondoko galdera hauei:

a) Zenbaki baten azkeneko zifra bikoitia baldin
bada, sistema bitarrera itzulirik, azkeneko zi-
fra zero da beti.

b) Zenbaki baten azkeneko zifra, sistema bita-
rrean, 1 baldin bada, sistema hamartarrean
bakoitia da beti.

32. Bilatu 4, 7, 3 zifrak erabiliz osa daitezkeen hiru
zifrako zenbaki guztiak. Antolatu zenbaki horiek
handitik txikira, < sinboloa erabiliz.

33. Kalkulatu 2, 5, 6, 9 digituak erabiliz osa daitez-
keen zenbaki handienaren eta txikienaren arteko
diferentzia.

34. Eman aztertu ditugun propietateen erabilgarri-
tasuna garbi erakusten duten adibide batzuk (bi,
gutxienez).

35. Egia al da biderkatzaile komuna ateratzea hau
dela?

3 · 2 + 7 = 3 · (2 + 7)

36. Egiaztatu hau gezurra dela:

3 · (2 + 4) = 3 · 2 + 4

Sistema hamartarra Sistema bitarra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

UUNNIITTAATTEE  HHOONNEETTAANN  LLAANNDDUU  DDEENN  GGUUZZTTIIAA  BBEERRRRIIKKUUSSTTEEKKOO  AARRIIKKEETTAAKK
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1. Leirek 50 euro ditu, eta 1,5 € gastatzen ditu goi-
zero, egunkariak erosten. Leireren aita oso es-
kuzabala da, eta 1 € ematen dio gauero mandatu
hori egiteagatik. Zenbat egunetan jarraitu ahal
izango du martxa horretan erosiz? 

2. Gizon bat 1959an jaio zen, eta 31 urte zituela ez-
kondu zen. Handik  bi urtera seme bat izan
zuen, eta 8 urte geroago alaba bat. Ze urtetan
jaio zen alaba hori?

3. Igonek bi seme ditu, Iker eta Mikel. Mikelek
1.200 €-ko soldata du eta Ikerrek Mikelek baino
175 € gehiago irabazten du. Igonek bere bi se-
meen soldaten batura baino 60 € gutxiago ira-
bazten du. Zenbat diru sartzen da hilero Igo-
neren etxean?

4. Ikasturtea bukatutakoan apunteak koadernatu
egin nahi ditugu, eta bi aurrekontu eman diz-
kigute horretarako. Batean fotokopia bakoitzeko
4 zentimo eta koadernatzeagatik 5 € eskatzen
dizkigute. Bestean, fotokopia bakoitzeko 5 zen-
timo eta koadernatzeagatik 4 €. 120 orri baldin
baditugu, zenbatekoa izango da aurrekontu ba-
koitza? 12 € baldin baditugu, zenbat diru gera-
tuko zaigu koadernatze merkeena eginda?

5. Jonek Kepak baino 25 kromo gutxiago ditu, eta
Kepak Danelek baino 7 gehiago. Zenbat kromo
dituzte Jonek eta Kepak, Danelek 60 dituela ja-
kinik?

Problemak ebazten
GOGORATU PAUSOAK

problemak ebazten

6. Iturri bati minutuko 15 litro ur dario, eta beste
bati, 12 litro denbora berean. Zenbat litro isuriko
dute bien artean ordu laurden batean?

7. Gorkaren aitona 1888an jaio zen eta 92 urte zi-
tuela hil zen. Amona 9 urte geroago hil zen, 89
urte zituela. Zer urtetan jaio zen Gorkaren
amona?

8. Zinema areto batean 250 eserleku daude. Sa-
rreraren prezioa 6 € da. Gaur 47 eserleku hu-
tsik geratu dira, eta 3 pertsona ordaindu gabe
sartu dira, gainera. Zenbat diru jaso dute gaur
leihatilan?

9. Nekazari bat 2.645 kg patata, kiloko 30 zenti-
moan saltzera zihoan, baina eskaintza ez zi-
tzaion ona iruditu, eta ganbaran utzi zituen 6 hi-
labetez. Han 700 kg usteldu zitzaizkion, eta
gainerakoak kiloko 35 zentimotan saldu zituen.
Negozio ona egin zuen nekazari horrek? Dirua
galdu ala irabazi egin zuen? Zenbat? 

10. Aurten esnearen prezioa litroko 30 zentimo
igo da. Orain 48 litro 72 € ordaindu baldin ba-
ditugu, zenbatean zegoen litroa iaz? 

11. Jokinek 13 urte ditu, eta Jokinen amak 44. Zen-
bat urte izango ditu amak Jokinek 44 urte di-
tuenean?

12. Gasolina-kamioi batek 7.845 litro erregai des-
kargatzen du gasolindegi batean. Geroago,
4.870 litro deskargatzen ditu beste gasolindegi
batean. Guztira 15.000 litroz kargatuta ba-
zihoan, zenbat litro geratzen zaizkio orain?

1. Problemaren adierazpena irakurri eta ongi ulertu.
Gai izango zinateke zure modura kontatzeko? (da-
tuak buruz ikasi gabe, jakina!).

2. Datuak azpimarratu (bada sobera dagoenik?) eta
zer eskatzen den ongi ulertu.

3. Erabil dezakezun estrategiaren bat pentsatu; an-
tzeko problemarik ezagutzen duzu?

4. Prozesu guztia argi, ordenan eta garbi adierazi, ho-
rretarako marrazkiak, taulak, eskemak eta abar era-
biliz.

5. Soluzioa egoki idatzi (ongi pentsatu unitateak).

6. Soluzioa balioztatu; egokia da? logikoa da? (Adibi-
dez: 1,7 seme-alaba)



Taldeko lana
ZER IKASIKO DUZU? LAN HONEK HONETARAKO BALIOKO DIZU:
• Oso zenbaki bitxi batzuen propietateak ezagutzeko.
• ARAU OROKORRAK ondorioztatzeko eta egoki ADIERAZTEKO, hala
ahozko eta idatzizko adierazpena lantzeko. Gogoan izan matematika hizkuntza berezi, zehatz eta baliagarri bat dela.

• Kalkulagailuaren erabilera nagusietako bat eragiketa mekanikoetan denbora aurreratzea dela ulertzeko, eta denbora
hori behaketak egiten, ondorioak ateratzen eta, hitz batean, ikertzeko erabiltzen ikasteko.

• Talde-lanean erantzukizunez lan egiten ikasiko duzu.

NOLA LANDUKO DUZU?
• Landuko duzun problema zure taldeko beste kide batek aurkeztuko du; horregatik zure erantzukizuna izango da
problema ongi ulertzea, eta taldekide horri ongi ulertu duela ikusten duzun arte ongi azaltzea.

• Zure problemaren azalpena irakasleak esaten dizun bezala prestatuko duzu (gardenkiak, power point, kanoia…).
• Zure eginkizuna da zure azalpenaren bidez, problema hori ikasleen aurrean azaldu behar duen ikaskidea seguru eta eroso sentitzea.

1. LANA:
ZENBAKI MAGIKOA / MISTERIOZKO ZENBAKIA 142857

Begira zer gertatzen den zenbaki hori 2z biderkatzen denean
142.857 x 2 = 285.714

Ondorioa: 142857 zenbakia 2z biderkatzen denean, zifra berak
ateratzen dira, baina beste ordena batean.
a) Aztertu zer gertatzen den x 3, x 4, x 5, x 6 biderkatuz. Zer
ikusten duzu? Idatzi ondorioa.

b) Aztertu zer gertatzen den zenbaki hori 7z biderkatuz gero. Zer
ikusten duzu? Idatzi ondorioa.

c) 8tik gora emaitzak beste era batekoak dira, baina arrasto bat
emango dizugu.
Arrastoa: emaitzan digitu bat desagertzen da. Zein?
Zein digitu berri agertzen dira? Ba al da loturarik desagertzen
den digituaren eta agertzen denaren artean?
Atera ondorioak.

d) Aztertu zer gertatzen den 9z biderkatuz gero; aztertu emaitza
eta atera ondorioak.
1.428.657 zenbakiak baditu propietate berezi batzuk,
osatzen duten zifrak bereizten uzten ez dutenak.

2. LANA:
OSO ZENBAKI MAGIKO BETE BAT 123456789

Begira zer gertatzen den  zenbaki handi hau, 1, 2, … 9 digitu
guztiez osatua, 9ren multiploez biderkatuz gero

123.456.789 x 9 =
123.456.789 x 18 =

a) Aztertu zer gertatzen den zenbaki hori 27z biderkatuz gero.
Zer ikusten duzu? Atera ondorioak.

b) Ausar zaitez ikertzera ea zenbaki hori 9ren beste multiplo
batez biderkatuz gero uste zenuen emaitza ateratzen zaizun.

Orokortu propietate hori.

d) EMAITZA ASMATZAILEA: Azalpenean, eskatu zure ikaskideei
egiteko honelako biderketa bat.
123456789 x 9ren edozein multiplo, eta esaiezu ASMATU
EGINGO DIEZULA emaitza.

3. LANA:
OSO ONGI ANTOLATUTAKO BERBIDURA BATZUK

3 eta 4 zifrak agertzen diren berbidura perfektuak egiten ditugu-
nean, emaitzen artean bada lotura bat, aztertu behar duzuna.
Begira emaitza hauei:
42 = 16  ;  342 = 1.156  ;  3342 = 111.556  ;  3.3342 = 11.115.556
a) Zenbat zifra izango ditu 33334 zenbakiaren berbidurak?
Beraz, berbidura horiek zifra kopurua ... da beti.

b) Atera kalkulagailuaz 33.3342 emaitza.
c) Idatzi kalkulagailua erabili gabe 3.333.3342 emaitza.
d) Idatzi emaitza horiek deskribatzen dituen arau orokorra.
e) Ikaskideen aurrean egin behar duzun azalpenaren hasiera-
rako, idatzi diapositiba batean era honetako zenbait berre-
keta, esan kalkula ditzatela kalkulagailuaz, eta zuk zuzenean
asmatuko dituzula.

4. LANA:
9 ZENBAKIA, PROPIETATE BITXIAK DITUEN ZENBAKI BAT

Orain 9 zenbakiaren propietate bitxi bat ikusiko duzu.
Begira emaitza hauei: 9 x 9 = 81

9 x 98 =882
9 x 987 = 8.883
9 x 9876 = 88.884

a) Asmatu, kalkulagailurik erabili gabe, eragiketa hauen emai-
tzak

9 x 98.765 =
9 x 987.654 =

b) Atera ondorioak; idatzi arau orokorra.
BEDERATZI ZENBAKIAK BADU PROPIETATE BEREZI BAT: EL-
KARREKIN OSO LOTURA BITXIAK DITUZTEN BIDERKADURAK
EMATEN DITU
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B1 Matematika-
gaitasuna

B2 Hizkuntza-
gaitasuna

B3 Zientzia, teknologia
eta osasun gaietako

kultura

B4 Ikasten
ikastea

B5 Informazioaren
erabilera eta

gaitasun digitala

B6 Gaitasun soziala
eta arte-gaitasuna

B7 Gaitasun soziala
eta herritar-gaitasuna

B8 Autonomia eta
ekimen pertsonala

Zer gaitasunan lantzen dira?
* Lan hau banaka ere egin daiteke, irakasleari hala  iruditzen bazaio.

DENOK ELKARREKIN
LAN EGITEN EZ BADUGU
LANA EZ DA BURUTZEN



3. Eskemaren eta kontzeptu-maparen arteko des-
berdintasuna. Idatzi zure koadernoan esaldi
hauek:

a) ESKEMA batean, lantzen ditugun kon-
tzeptuak agertzen dira, elkarren arteko
loturarik gabe.

b) KONTZEPTU MAPA batean, landutako
kontzeptuak eta kontzeptu horien ar-
teko loturak agertzen dira. Kontzeptu-
mapa bat irakurtzeak landutako kon-
tzeptuak hobeto ulertzen laguntzen du
eta denbora pasatzen denean ez ahazten.
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Zenbaki arruntak - SINTESia

2. Osatu esaldi hauek:

Era askotako zenbakiak ezagutzen ditugu, adibi-

dez, ................., ..................., baina lehenengo

azaldu zirenak zenbaki ............................. izan ziren,

........................... balio zutelako.

Guk sistema .................... erabiltzen dugu, baina

badira beste asko, adibidez .....................

Problemak
ebaztea

Zenbatzea
ordenatzea

Kalkulagailua

Trukakortasuna
Elkarketa
Banaketa

NEragiketak
ZZEENNBBAAKKII

AARRRRUUNNTTAAKK

1. Lotu kontzeptuok, elkarrekin erlazionatzen dituzten adierazpen hauen bitartez edo zuk asmatutako lo-
turekin:

– Zertarako balio duten – Batzuetan erabiliko ditugu

– Zer propietate dituzten – Honela adierazten dira

Lehentasuna
edo hierarkia

Hiztegia:
batugaiak,

biderkagaiak,
zatigaia...



4. Zenbakikuntza-sistemaz aldatzea.

EEBBAALLUUAAZZIIOO  IIRRIIZZPPIIDDEEAAKK
LLaanndduu  dduuzzuunnaa  oonnggii  mmeennddeerraattzzeenn  dduuzzuullaa  eessaatteekkoo

iirraakkaasslleeaakk  kkoonnttuuaann  hhaarrttuukkoo  ddiittuueennaakk..

Eragiketen propietateak
– Izendatu
– Adibideak jarri
– Letraz adierazi
– Azaldu
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Zenbaki arrunten autoebaluazioa

EEDDUUKKIIAAKK
ZZeerr  llaanndduu  dduuzzuu??

IZENA ADIBIDEA OROKORREAN AZALPENA

a + b = b + a

Banatze-legea

5 + 0 = 5

a) 10 – 2 · 3 =
8   ·  3 =

2244

b) 9 – 3 · (5 – 2) =
6   ·  (5 – 2)=
6  ·  3=

1188

c) 3 · 2 + 8 + 10 : 2 =
6  +  18 : 2 =
6 + 9 =

1155    

Zuzen ala oker den arrazoitzea
– Argudiatu
– Adibideak jarri

Sistema hamartarra Sistema bitarra

45

10010

Zenbakikuntza-sistemaz aldatzea

a) 5 · 4 – 3 · 6 + 20 : 4 =

b) 12  – 2 · (8 – 4) + 3 · (22 – 4) =

c) 3 · 7 – 4 · (12 – 3 · 2 + 8 : 4) =

d) 20 –3 {12 – [4 + 7 · (5 – 4)]} =

Akatsak atzematea

Eragiketen lehentasuna aplikatzea

Problemak
– Eskemak, marrazkiak… erabiltzen ditut  
– Prozesua argi azaltzen dut
– Soluzioa balioztatu eta egoki adierazten dut

1. Propietateak. Osatu taula hau.

2. Egia da kenketak trukakortasun-propietatea duela?

Egia da elementu neutroa 1 izaten dela beti?

3. Zuzendu eragiketen lehentasuna betetzean egin diren aka-
tsak.

5. Egin eragiketa hauek:

6. Jokinek 20 hamster erosi zituen 70 €-an. Garraioan 4 hil zi-
tzaizkion. Hamsterrak salduz 42 € irabazi nahi baldin bazi-
tuen, zenbatean saldu behar zuen bakoitza?  

7. Leire ikasgelan isilik egoten den egun bakoitzeko, irakasleak
20 puntu gehitzen dizkio, eta hitz egiten duen bakoitzeko 5
puntu kentzen. 12 egunen buruan Leirek 40 puntu baldin ba-
ditu, zenbat egunetan egon da isilik, eta zenbatetan ez?


