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Aurkibidea
FISIKA

1. gaia. Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

1. Higiduraren alderdi orokorrak.
1. Ibilbidea eta posizioa.
2. Higiduraren ekuazioa.
3. Higiduraren lastertasuna.
4. Aldiuneko lastertasuna.
5. Abiadura.

2. Ohiko zenbait higidura.
1. Higidura zuzen uniformea.
2. Higidura zuzena, uniformeki azeleratua.

3. Higidura buruzko kalkulu orokorrak.
4. Laborategiko saiakuntzak.
Ariketak.

2. gaia. Zinematika (II): higiduraren zenbait egoera interesgarri

1. Higidura buruzko ideiak historian zehar.
2. Erorketa askea.

1. Erorketa askearen higidura-ekuazioa.
2. Batez besteko lastertasuna HZUAn.

3. Higidura konposatua.
4. Higidura zirkularra.
5. Seguritatea errepidean.
Ariketak.

3. gaia. Dinamikaren printzipio nagusiak

1. Indarraren ezaugarri orokorrak.
1. Indarren izaera bektoriala.
2. Indarren jatorria: indar mota.
3. Ohiko zenbait egoeratan eragiten duten indarrak.

2. Dinamikaren lehenengo printzipioa: inertziaren printzipioa.
1. Aristotelesen ideiak.
2. Galileoren plano inklinatuak.
3. Indarren eta mugimenduaren arteko erlazioa.

3. Dinamikaren hirugarren printzipioa.
4. Dinamikaren bigarren printzipioa.
Ariketak.

4. gaia. Dinamikaren legeen aplikazioa

1. Momentu linealaren kontserbazioa.
2. Azelerazioaren osagaiak.

1. Sarrera.
2. Azelerazio tangentziala.
3. Azelerazio normala.

3. Marruzkadura-indarrak.
1. Labaintze-marruskadura.
2. Marruskadura fluidoetan.
3. Gorputzen mugimendua fluido batean: erorketa ez askea.
4. Marruskadura-indarraren noranzkoa.

Ariketak



5. gaia. Energia

1. Energiari buruzko alderdi orokorrak.
2. Lana eta energia: indar batek egindako lana
3. Energia zinetikoa
4. Energia potentziala

1. Energia potentzial grabitatorioa
2. Energia potentzial elastikoa

5. Energia mekanikoaren kontserbazioa
6. Potentzia
Ariketak

6. gaia. Beroa eta tenperatura

1. Sarrera
2. Barne-energia, beroa eta tenperatura. Bero espezifikoa

1. Barne-energia eta tenperatura
2. Beroa
3. Bero espezifikoa

3. Beroaren (bero-energiaren) ondorioak
1. Bero-trukea nahasteetan (egoera aldaketarik gabe)
2. Egoera-aldaketarako beroa
3. Zabalkuntza termikoa

4. Barne-energiaren fluxua: nola transferitzen da beroa?
1. Kondukzioa
2. Konbekzioa
3. Erradiazioa

Ariketak

7. gaia. Elektrizitatea

1. sarrera: elektrizitatea eta magnetismoa
2. Elektrostatika

1. Karga elektrikoa
2. Indar elektrikoak
3. Isolatzaileak eta eroaleak

3. Korronte elektrikoa: zirkuitu elektrikoak.
1. Korronte-intentsitatea
2. Indar elektroeragilea eta tentsioa (potentzial-diferentzia)

4. Ohm-en legea
1. Tentsioaren eta intentsitatearen arteko erlazioa: erresistentzia
2. Erresistentzian eragiten duten faktoreak
3. Ohmen legea betetzen ez duten eroaleak

5. Zirkuitu bateko elementuen elkarketa motak
6. Energia zirkuitu elektrikoetan

1. Energia-transformazioak zirkuitu elektrikoetan
2. Energia elektrikoaren kostua

7. Korronte elektrikoaren ondorioak
1. Bero-efektua: Joule efektua
2. Efektu magnetikoak

8. Elektrizitatearen arriskuak
1. Segurtasuna zirkuitu elektrikoetan
2. Deskarga elektrikoak

Ariketak



KIMIKA

8. gaia. Teoria atomikoaren hastapenak

1. Antzinako teoria atomikoak
2. Daltonen teoria atomikoa
3. Sistema materialak: substantzia puruak eta nahasteak

1. Substantzia puruak
2. Zer erlazio dago elementuen eta konposatuen artean?
3. Nahasteak

4. Disoluzioak: kontzentrazioa adierazteko moduak
5. Aldaketa fisikoak eta aldaketa kimikoak

1. Beroaren eragina
2. Korronte elektrikoaren eragina
3. Argiaren eragina
4. Nola erabili aldaketa fisikoak substantziak banatzeko?

6. Kimikaren oinarrizko legeak
1. Masaren kontserbazioa
2. Proportzio konstanteen legea
3. Nola azaltzen ditu Daltonen ereduak emaitza esperimentalak?

Ariketak

9. gaia. Teoria atomiko-molekularra

1. Sarrera: kimikaren egoera Daltonen teoriarekin
2. Avogadroren hipotesia.
3. Masa atomiko eta molekular erlatiboak
4. Mola, Avogadroren konstantea eta masa molarra

1. Molaren kontzeptua: molaren bidez egindako kalkuluak
2. Molaritatea: disoluzioen kontzentrazioa mol kopuruaren bidez

5. Formula kimikoak eta konposizio ehundarra
6. Gas-egoera

1. Gasen legeak
2. Gasen “Teoria zinetiko-molekularra”
3. Gasen egoera-ekuazioa

Ariketak

10. gaia. Eredu atomikoak

1. Daltonen teoria atomikoa
2. Nola igarotzen da korronte elektrikoa gas batean zehar
3. Thomsonen eredua
4. Rutherford-en eredua
5. Bohr-en eredu atomikoa
6. Uhin-mekanika kuantikoaren teoria atomikoa
7. Atomoaren oinarrizko partikulak

1. Atomoaren oinarrizko partikulak
2. Orbitalak eta zenbaki kuantikoak

3. Konfigurazio elektronikoak: orbitalak betetzeko arauak
Ariketak

11. gaia. Taula periodikoa

1. Elementuen lehenbiziko sailkapena
2. Taula periodikoaren aurrekariak
3. Gaur egungo taularen zergatia eta itxura
4. Propietate periodikoak
Ariketak

12. gaia. Lotura kimikoa

1. Sarrera: zortzikotearen araua
2. Konfigurazio egonkorrak lortzeko bideak



3. Lotura motak: kontzeptu orokorrak
1. Lotura ionikoa
2. Lotura metalikoa
3. Lotura kobalentea

4. Lotura mota eta propietateen arteko erlazioa
1. Korronte elektrikoaren eroankortasuna
2. Egoera fisikoa giro-tenperaturan
3. Urtze- eta irakite-puntuak
4. Propietate mekanikoak

5. Polaritatea eta molekulen arteko indarrak
1. Polaritatea
2. Polaritatea: geometria eta momentu dipolarra
3. Polaritatea eta molekulen arteko indarrak

Ariketak

13. gaia. Kalkuluak erreakzio kimikoetan: estekiometria

1. Ekuazio kimikoak
2. Kalkuluak prozesu kimikoetan

1. Sarrera: kalkulu orokorrak
2. Erreaktibo eta produktuen ezaugarrien garrantzia
3. Erreaktibo mugatzailea

3. Laborategiko saiakuntzak
1. Gas-askapena
2. Neutralizazio-prozesuak

4. Kimika berdea
1. Atomoaren ekonomia eta E faktorea
2. Prozesuen fluxu-diagramak. Ekosistema industrialak

Ariketak

14. gaia. Erreakzio kimikoen abiadura eta energia

1. Nola gertatzen dira erreakzio kimikoak? Kolisioen eredua
2. Erreakzio kimikoen energia
3. Ekuazio termokimikoak: erreakzio-beroa
4. Erreakzio kimikoen abiadura

1. Erreakzio-abiadura: definizioa.
2. Erreakzio-abiaduraren interpretazioa: erreakzio kimikoen teoria

5. erreakzio-abiaduran eragina duten faktoreak
1. Kontzentrazioaren eragina
2. Tenperaturaren eragina abiaduran

6. Erreaktiboen ukipen-azalera
7. Katalizatzaileak
Ariketak

15. gaia. Kimika organikoa

1. Kimika organikoaren jatorria
1. Bitalismoaren oztopoa gainditzea
2.Kimika organikoaren garapen historikoa: ardatz kronologikoa

2. Karbono atomoaren ezaugarri bereziak eta konposatu karbonodun nagusiak
1. Karbono atomoaren egitura elektronikoa eta lotura motak
2. Hidrokarburoen sailkapena
3. Hidrokarburoen izendapena

3. Hidrokarburoen propietateak
4. Hidrokarburoen iturri naturalak
5. Hidrokarburoen erreakzio kimikoak

1. Errekuntza
2. Adizioa eta ordezkapena
3. Cracking-a

6. Sintesi-konposatu organikoak: polimeroak
7. Erregai fosilak erabiltzearen ondorioak



1. gaia

Den-dena mugitzen da. Itxuraz geldi dagoena ere mugitu egiten da. Den-dena mugitzen da
Eguzkiarekiko eta izarrekiko. Liburu hau irakurri bitartean, 107.000 km/h-ko abiaduran higitzen
ari zara Eguzkiarekiko. Eta are arinago mugitzen ari zara gure galaxiaren zentroarekiko. Unibertso
osoa ere mugitzen ari da, Big Bang teoriaren arabera etengabe ari baitira elkarrengandik urrun-
tzen haren elementu guztiak.

Gai honetako jarduerak egin ondoren, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara: 

• Zer da higidura? Zer magnitude nagusi behar dira higidura deskribatzeko?

• Zergatik ez gara denak modu berean higitzen? Zer dira erreferentzia-sistemak?

• Zer higidura mota daude? Zer alde dituzte?

• Zer tresna matematiko baliatzen ditugu higidura aztertzeko? Zer informazio ematen digute?

• Nola aplikatzen dugu metodo zientifikoa higiduraren analisian?

• Zer esperimentu egin ditzakegu higidura aztertzeko?



Zinematika: higiduraren
alderdi orokorrak

Esperimentuaren emaitzak baieztatuko balira, zientzialariek berrikusi egin beharko lituzkete Fisikaren te-
oria nagusiaren oinarrietako bat eta unibertsoari buruzko azalpena.

Argia baino lasterrago

Berebiziko garrantzia izan dezakeen emaitza lortu berri dute Frantzia eta Suitzaren arteko mugan da-
goen CERN (Ikerkuntza Nuklearren Europar Zentroa) izeneko Fisikako laborategiko esperimentu ba-
tean. Egia izango balitz, Fisika modernoaren oinarriak deuseztatzeko adina indar izango luke. Izan ere,
neutrino partikula argia baino arinago bidaiatzeko gai dela frogatu dute. Baina emaitza hori guztiz ezi-
nezkoa da Einsteinen Erlatibitatearen Teoriaren arabera (E = m · c2 formula ospetsuaren alde egiten
du teoria horrek).

CERNeko bozeramaile James Gillen esanetan: “… sentsazio bitxia dugu gehienok; zerbait ezin da ondo
egon, zerbait ezin  da benetakoa izan…”. Baina, ondo badago eta benetakoa bada, Fisikak azken men-
dean egindako aurkikuntza nagusia izango da.

OPERA izeneko detektagailuan lortu ziren emaitzak; bertan, 1.300 tona metriko ur dituen edukiontzi
batean harrapatzen dira neutrino iheskorrak. Bitxiak dira benetan partikula horiek, oso masa txikia
baitute eta nekez interakzionatzen baitute materiarekin.

Italiako Apeninoen azpian, lurpean ehunka metrora dagoen Gran Sasso Nazio Laborategian lortu dituzte
emaitzak, hara heltzen baitziren 730 km-ko distantziatik CERNeko fisikariek bidalitako neutrinoak. Eta
distantzia hori argia baino arinago egiten dutela ikusi zuten. 

Hainbat hilabetez lanean jardun ondoren, zientzialariek ez dute akatsik ikusi, ez beren kalkuluetan ezta
neurtzeko tresnetan ere. Aldea ez da inolaz ere handia: argiak baino 60 nanosegundo gutxiago behar dute
neutrinoek, baina zientziaren metodoa bera jartzen du kolokan, emaitza esperimentalek bat egin behar bai-
tute eredu teorikoekin. 

Dagoeneko bi fisikari-talde ari dira esperientzia hori bera errepikatzen: Amerikako Estatu Batuetan bata
eta Japonian bestea. Gutxi barru jakingo ditugu emaitzak, eta aurrekoa baieztatuz gero, unibertsoaren
funtzionamenduari buruzko ezagutzak berrikusi beharko lirateke.

Iturria: www.zientziategia.euskadi.net

Albert Einstein fisikari ospetsuaren Erlatibitatearen Teoriari jarraituz, ezinezkoa da argiaren abiadura gainditzea.



Denok dakigu zer den mugimendua, eta eguneroko bizitzan hainbat egoera daude fe-
nomeno horri lotuta. Lanera edo eskolara joateko, mugitu egiten gara: oinez, autobu-
sez, bizikletaz, metroan edo tranbian, desplazamendu luzeak edo laburrak egiten ditugu.
Hizkuntza arrunta erabiltzen dugu mugimendu horiei buruz hitz egiteko. Fisikan, aldiz,
hizkuntza bereziagoa behar dugu mugimendua zehaztasunez deskribatzeko.
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1. gaia: Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

1
Higiduraren alderdi orokorrak

1. Galdetuz gero, irudiko furgoneta
mugitzen ari dela (mugitu dela) esango
luke edonork. Zergatik? (1.1 irudia)

2. Azter ezazu arretaz 1.2 irudia, eta
erantzun iezaiezu galdera hauei
(Metroaren batez besteko lastertasuna
60 km/h –1 km/min– dela joko dugu): 
– Lagun bat San Mamesko geltokitik 
3 km-ra badago, zer geltokitan dago?

– Lagun batek Indautxun hartu du
Metroa. Nora helduko da 
2 minutuan?

– Zer denbora behar duzu Erandiotik
Barakaldora joateko? Zer distantzia
egingo duzu? 

– Litekeena da lagun batek 18 minutu
ematea aurreko bidaia egiteko?
Eman ezazu zentzuzko azalpen bat.

3. Adieraz ezazu nola mugitzen den
pilota  pilotariaren eskutik ateratzen
den unetik berriz ere zoruan jotzen
duen arte –pilotak ezkerreko horma
jotzen ez duela pentsatu–. (1.3 irudia)

4. Ba al dakizu zer den magnitudea? Ba
al dakizu magnitude eskalarrak eta
bektorialak bereizten? 

5. Zure ustez, higidura deskribatzeko zer
ezaugarri dira garrantzitsuenak? Zer
magnitude erabil ditzakezu ezaugarri
horiek adierazteko?

1.2 irudia: Bilboko metroaren planoa.

1.3 irudia

1.1 irudia: Mugimenduaren izaera erlatiboa (erreferentzia-sistema).



6. Objektu bat geldirik dagoela esan dezakezu? Tren batean eserita
dagoen bidaiaria, geldirik dagoela esan daiteke? 

7. Behera doan eskalera mekanikoa erreferentzia gisa hartuta: 
– Nor dago geldi? Nor ari da mugitzen?
– Errepika ezazu ariketa hori bera gora doan eskailerari erreparatuta
eta goialdean dagoen pertsona erreferentziatzat hartuta. 
(1.4 irudia)

8. Kostaldearekiko (hondartzarekiko) paralelo mugitzen ari da irudiko
itsaspekoa. Motor-gidari bat itsaspekoaren gainaldean higitzen ari
da, itsasontziaren noranzko berean, eta haren lastertasun berean.
Irudika ezazu motor-gidariaren ibilbidea:
a) itsasontzian geldi dagoen pertsona batek ikusita;
b) hondartzan geldi dagoen pertsona batek ikusita.
Errepika ezazu ariketa motor-gidariaren mugimendua kontrako
noranzkoan egiten bada. (1.5 irudia)
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1. gaia: Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

1. Ibilbidea eta posizioa 

1.5 irudia

1.4 irudia

Ibilbidea esaten diogu higikariak deskribatutako lerroari: zuzena, zirkularra, parabolikoa
edo beste edozein formakoa izan daiteke. Jarduera hauetan ikusiko dugunez, edozein
higikariren ibilbidea erlatiboa da, behatzailearen araberakoa baita. 

9. Tren baten sabaitik bola bat erori eta bagoiaren lurzoruan jo du. 
Irudika ezazu bolaren ibilbidea:
a) trenean doan bidaiari batek ikusita;
b) trena pasatzen ikusten duen pertsona batek ikusita. (1.6 irudia)

10. Plataforma birakor baten erdian (tiobibo batean) dagoen neska bat
kanporantz (periferiarantz) mugitzen hasi da. Irudika ezazu zer
lerro deskribatzen duen neskak bere mugimenduan: 
a) tiobiboaren erdian dagoen beste neska batek ikusita;
b) tiobibotik kanpo dagoen mutil batek ikusita.

11. Zer elementu behar dira gorputz baten higidura zehaztasunez
deskribatzeko? Zure ustez, zein da ibilgailu hauek une jakin batean
duten posizioa deskribatzeko modurik onena? 
a) automobila; 
b) itsasontzia; 
c) hegazkina.

1.6 irudia: Txanponaren ibilbidea ez dute berdin
ikusten tren barruan dagoen  bidaiariak eta
nasan dagoen pertsonak. 



Irudiko informazioari dagokionez, datu hauek
eman ditzakegu:

t e r

0 1 3i + 4j

1 3 5i + 4j

2 5 7i + 4j

3 7 9i + 4j

4 9 11i + 4j

1.7 irudia: posizioa eta posizio-bektorea .

1 m

Ibilbidea

O’

r

t = 0 t = 1 t = 2 t = 3 t = 4

Posizio-bektorea

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

5

4

3

2

1

0

O ardatz koordenatuen jatorria         O’ jatorria ibilbidearen gainean (e)
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1. gaia: Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

12. Zer posiziotan daude r1 = 2i + 2j eta r2 = i – 3j posizio-bektoreak
dituzten puntuak?
Irudika ezazu higikari baten ibilbidea kasu hauetan:
a) posizio-bektorea r = 2t. i + j da (t = 0, t = 5 denbora-tartea); 
b) posizio bektorea r = 2t. i + (t2/2) · j da (t = 0, t = 4 denbora-tartea).

+

X

y

r
Æ

Objektu bat geldi dagoela edo mugitzen ari dela esatea erlatiboa da: behatzaile bate-
kiko geldirik egon daiteke eta beste batekiko, berriz, mugimenduan. Batzuetan, Lurra-
rekiko higitzen ez den behatzailea pausagunean dagoela esaten dugu, baina hori ez da
egia; izan ere, Eguzkian dagoen behatzaile batekiko, Lurra Eguzkiaren inguruan mugi-
tzen da, 30 km/s-ko abiaduraz. Halaber, Eguzkia 20 km/s-ko abiaduraz higitzen da Vega
izarrerantz bere planeta eta satelite guztiekin batera. Hori dela eta, ezin daiteke higidura
absolutuaz hitz egin, eta kasu guztietan zehaztu behar da zein den mugimenduaren
behatzailea edo behatokia.

Erabat subjektiboa da higiduraren deskribapena; horregatik, zenbait arau edo hitzarmen
behar ditugu bi pertsonak edo gehiagok objektu baten higidura modu berean –hau da,
modu objektiboan– deskribatzeko. 

Oro har, edozein unetan gorputz bat non dagoen eta zer lastertasunarekin –abiadura-
rekin– higitzen ari den adieraztea da higidura deskribatzea. Horretarako, ezaugarri na-
gusi hauek zehaztu behar ditugu: ibilbidea, posizioa eta lastertasuna. 

Posizioa, adibidez, bi eratara adieraz dezakegu:  

a) Magnitude bektorial baten bidez: posizio-bektorea. 

Ardatz koordenatuen jatorritik (behatzailea dagoen tokia) higikaria dagoen puntu-
raino doan bektoreari esaten zaio higikariaren posizio-bektorea.

Higikaria edozein unetan non dagoen (zer posizio duen) adierazten du bektore ho-
rren muturrak; hortaz, posizio-bektoreen muturrak lotuz gero, higikariaren posizio
guztiak adierazten dituen lerroa lortuko dugu: ibilbidea.

b) Magnitude eskalar baten bidez: posizioa. 

Edozein unetan jatorritzat hartutako puntu batekiko ibilbidean neurtutako distan-
tzia da posizioa. Jatorria hitzarmenez aukeratzen da, eta jatorritik alde batera edo
bestera gauden bereizi ahal izateko, alde bakoitzari ikur bana egokituko diogu. Adi-
bidez, ezkerralderantz negatiboa eta eskuinalderantz positiboa.

Æ

Æ Æ

Æ

Æ
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1.9 irudia: e-t grafikoa. e-t grafikoa.

13. Higikari baten ibilbidea ikus dezakegu 1.8 (a) irudian. O puntua
hartu da abiapuntutzat, eta marratxoek une bakoitzeko posizioa
adierazten dute. Irudiko eskalaren arabera, bete ezazu dagokion
posizio-denbora taula. 
Errepika ezazu jarduera bera (b) irudiko grafikoarekin. 

11

1. gaia: Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

1.8 irudia: Ibilbidea eta posizioa: (a) ibilbide lerrozuzena. (b) ibilbide kurbilineoa.

1 m

t=0
t=2

0
t=4

t=5
t=6

t=7

t=1
t=3

+ t=0

t=1
t=2

t=3 t=4
t=5

t=6

t=7
0

– Egin itzazu posizio-denbora grafikoak
– Deskriba ezazu zer higidura mota dagoen kasu bakoitzean. 
– Kalkula ezazu zer distantzia egin duen gorputzak  2. segundotik 
4. segundora, eta 2. segundotik 6. segundora. 

14. Deskriba ezazu zer higidura adierazten duten 1.9 irudiko grafikoek.
Adieraz itzazu ibilbidea eta higiduraren ezaugarriak, eta kalkula
ezazu zer distantzia egin duen higikariak t = 0 seg, t = 6 seg
denbora-tartean. Errepika ezazu kalkulua t = 0 seg, t= 12 seg
denbora-tartean. 

Kontu handiz interpretatu behar ditugu grafikoak. Higidura lerrozuzena edo kurbilineoa
den jakiteko, ibilbidea adierazten duen grafikoa baino ezin daiteke erabili. Kasu horre-
tan, bi ardatzek luzerak adierazten dituzte, hau da, X-Y grafikoak dira. Grafikoa e-t mo-
dukoa denean, hau da, posizio-denbora motakoa, jatorritzat hartutako puntu batekiko
distantzia baino ezin dugu jakin. Grafiko horien bidez ezin esan dezakegu higiduraren
ibilbideari buruzko ezer.

t(s)
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9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

e 
(m

)

t(s)

y

x

y

x



Posizio-aldaketa eta ibilitako distantzia ere bereizi behar ditugu. Termino horiek ez dira
beti baliokideak. Posizio-aldaketa jakiteko, abiapuntua eta helmuga baino ez ditugu
behar; ibilitako distantzia kalkulatzeko, aldiz, higidura noranzko bakar batean edo no-
ranzko-aldaketarekin gertatu den jakin behar dugu. Ibilaldi bat egiten dugunean, abia-
puntura itzultzen gara askotan, eta hasierako eta amaierako puntuak berdinak badira
ere, distantzia bat egiten dugu. 

Gainera, posizio-aldaketa adierazteko, De (magnitude eskalarra) edo Dr (magnitude
bektoriala; desplazamendu deitu ohi zaio) erabil dezakegu. Ibilbidea lerrozuzena bada,
biak berdinak dira (moduluan); bestela, bestelako emaitzak lortuko ditugu. Gogoan izan
ibilbidearen gainean neurtzen dugula posizioa (e); posizio-bektorea, aldiz, ardatz koor-
denatuen jatorritik irudikatzen da. 

Beraz, beharrezkoa da kontzeptu hauek bereiztea:

a) ibilbidea eta posizio-denbora grafikoa;

b) posizio-aldaketa (eskalarra eta bektoriala) eta ibilitako distantzia.
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1.10 irudia: Nola joan daiteke Kursaaletik Udaletxera?

15. Google maps tresnaren laguntzarekin zehaztu ezazu zer ibilbide
egin dezakezun Donostiako Kursaaletik Udaletxera joateko.  
Kalkula itzazu kasu bakoitzean desplazamendua eta ibilitako
distantzia, eskalaren laguntzaz. 
Nahi izanez gero, zure hiri edo zure herriko edozein abiapuntu eta
helmuga hartuta errepika dezakezu ariketa. 

16. Lagun batek 2 km egin ditu oinez iparralderantz, gero 6 km
ekialderantz, eta, azkenik, 4 km iparralderantz. Kalkula itzazu
(grafikoki eta analitikoki) desplazamendua eta ibilitako distantzia.

Æ



17. Azter ezazu, arretaz, irudiko informazioa, eta deskriba
ezazu automobilaren mugimendua.
a) Zer ibilbide egin du automobilak?
b) Zenbat metro egin ditu guztira?
c) Kalkula ezazu higiduraren posizio-aldaketa (eskalarra

eta bektoriala).
c) Bildu itzazu taula batean posizioaren, posizio-

bektorearen eta denboraren balioak.
d) Egin ezazu e-t grafikoa. Zer informazio dago grafiko

horretan?
e) Zenbat tartetan bana dezakezu higidura?
f) Zer antzekotasun eta zer desberdintasun dituzte tarte

horiek?

18. 1.12 grafikoa ikusita, erantzun iezaiezu galdera hauei:
– Non gertatzen ari da mugimendua: alde positiboan edo
negatiboan?

– Non dago higikaria higiduraren hasieran? Eta bukaeran?
– Zer gertatu da 4. segundotik 8. segundora?
– Zenbat tarte ditu mugimenduak? Zer alde dago horien
artean?

– Zer denbora-tartean izan da higidurarik lasterrena? 
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1.11 irudia: Ibilitako distantzia eta posizio-aldaketa, noranzkoa aldatuta.

2. Higiduraren ekuazioa 

Ikusi dugunez, taula batean edo grafiko baten bidez eman dezakegu higikari bati bu-
ruzko informazioa, eta edozein unetan jakin dezakegu zer posizio duen eta posizio hori
nola aldatzen ari den, hau da, zer lastertasun duen. Ekuazio matematiko baten bidez (hi-
giduraren ekuazioa) ere eman daiteke aurreko informazioa. Higikari batek denboran
zehar zer posizio duen adierazten du e = f(t) ekuazioak. 

19. Higikari baten higidura-ekuazioa e = 6t – 3 (m) da. 
– Kalkula ezazu hasierako posizioa. Zer adierazi nahi du lortutako
ikur negatiboak? 

– Non dago higikaria 4. segundoan? Zenbat metro egin ditu
lehenbiziko lau segundoetan?  

– Zer esan dezakezu higikariaren ibilbideari buruz?

20. Higidura baten ekuazioa honako hau da: e = 4 – 8t + t2 (m).
Kalkula ezazu zer distantzia egin duen higikariak lehenengo 4 eta
6 segundoetan. Nolakoa da ibilbidea? 

21. Irudika ezazu zabu baten higiduraren ibilbidea. Adieraz ezazu
dagokion e-t grafikoa.

0

0

0

t = 0 t = 6

0 4 8 10      t

e

40

20

(+)

20 m
80 m

40 m
80 m

40 m
60 m

t = 18 t = 6

t = 18 t = 28

1.12 irudia: e-t grafikoa.



3. Higiduraren lastertasuna
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t (s) e (m)

0 14

2 20

4 26

6 32

8 38

10 44

12 50

22. Taulako posizio-denbora datuak ikusita (higikariak ibilbide
lerrozuzena egin du): 
a) Deskriba ezazu higikariaren mugimendua.
b) Kalkula ezazu zenbat metro egin dituen:

– lehenengo 4 segundoetan; 
– lehenengo 8 segundoetan
– 4. segundotik 8. segundora; 
–8. segundotik 12. segundora

f) Egin ezazu e/t adierazpen grafikoa.
g) Elkar itzazu puntuak ahalik eta ongien egokitzen den

lerroarekin.
h) Kalkula ezazu lerroaren malda. Zeren berdina da lortutako

emaitza?

Definizioz, denbora-tarte jakin batean izandako posizio-aldaketa adierazten du laster-
tasunak. m/seg unitatearen bitartez adierazten da, eta horrela idazten da: 

Edozein bi aldiune hartuta, t1 eta t2, adibidez: 

Hasierako aldiunea (t0) eta beste edozein aldiune (t) hartuta,  horrela idatziko dugu:

t0 aldiunean t=0 bada, hau da, denbora neurtzen hasiko gara aldiune horretan bertan:
e = e0 + v · t

Zuzen baten ekuazioa hau da: y = y0 + m · x (m= zuzenaren malda; 
y0 = ordenatua jatorrian).
Ikusi duzunez, lastertasuna konstantea da denbora guztian, hau da, higidura zuzenki
uniformearen ekuazioa idatzi dugu. Beste zenbait kasutan, aldiz, lastertasuna ez da
konstantea, eta batez besteko lastertasuna eta aldiuneko lastertasuna  bereizten dira. 

1.13 irudia: e/t grafikoa.

23. Taulako datuak ikusita, zer esan dezakezu posizio-aldaketari buruz?
Distantzia berdina egiten al du higikariak denbora-tarte berdinetan?
Kalkula ezazu zenbat metro egin dituen:
a) lehendabiziko 2 segundoetan; 
b) 2. segundotik 4. segundora;
c) 4. segundotik 6. segundora.
Zer esan dezakezu lastertasunari buruz? 
Egin ezazu e/t adierazpen grafikoa, eta elkar itzazu puntuak ahalik
eta ongien egokitzen den lerroarekin. Nola kalkula dezakezu
lerroaren malda? 

t (s) e (m)

0 0

1 2

2 8

3 18

4 32

5 50

6 72

e

e2

e1

e0 

t1 t2 t

e2 – e1
t2 – t1

v = 

e – e0
t – t0

v = 

De
Dt 

v = 

a 

Dt

De

v = tg a = De
Dt



24. 80 km/h-ko lastertasuna du ibilgailu batek aldiune jakin batean. Zer
esan nahi du horrek? 
Aldiuneko lastertasuna eta ibilitako distantzia ikus ditzakegu
belozimetroan. Deskriba ezazu nola erabili datu horiek batez
besteko lastertasuna kalkulatzeko.

25. 100 m-ko lasterketan, atleta baten lastertasuna konstantea dela uste
al duzu? 2009an, Usain Bolek munduko errekorra hautsi zuenean,
9,76 segundo behar izan zituen helmugara heltzeko.
a) Zein izan zen batez besteko lastertasuna?
b) Zer lastertasun zuen 10 m eginak zituen unean?
c) Nolakoak dira zure ustez higiduraren e-t eta v-t grafikoak?
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1.14 irudia: Automobil baten belozimetroa.

4. Aldiuneko lastertasuna

Higiduraren lastertasuna ez denean berdina aldiune guztietan, hau da, ez denean uni-
formea, interesgarria da jakitea zer lastertasun duen une bakoitzean. Aldiuneko las-
tertasuna deritzo magnitude horri, eta horixe da, hain zuzen ere, automobilaren
kilometro-kontagailuak adierazten duena.

26. Nola kalkula dezakezu zer lastertasun daraman motozikleta batek
une jakin batean?

Aldiuneko lastertasuna kalkulatzea, egia esan, ez da batere erraza. Denbora-tarte txi-
kiak hartu eta tarte horretan egindako distantzia neurtzea da arazo hori konpontzeko
bide bakarra. Gero, bien arteko zatiketa eginez, tartearen batez besteko lastertasuna
kalkulatzen da. Matematikan, limitearen kontzeptua erabiltzen da.

Gogoan izan de/dt adierazpena eragiketa matematikoa dela; deribatua esaten zaio
–ez da zatiketa bat–, eta e-ren deribatua t-rekiko irakurtzen da (posizioaren deribatua
denborarekiko). Irakasleak azalduko dizu nola egin zenbait funtzio sinpleren deribatua
(funtzio polinomikoak, nagusiki).

27. Kalkula ezazu e = 2t2 (m) funtzioaren deribatua t = 3 seg denean. 
Metodo grafikoa ere balia dezakegu higiduraren aldiuneko
lastertasuna kalkulatzeko. 
–Egin ezazu higiduraren e-t grafikoa (e = 2t2)
–Marraz itzazu kurbarekiko lerro ukitzaileak edo tangenteak,
t = 1 s, t = 3 s eta t = 5 s denean.  

–Kalkula ezazu lerro ukitzaile bakoitzaren malda (aldera itzazu
maldaren eta lastertasunaren balioak). 

De
Dt 

lim
Dt � 0

v = de
dt

v = ;



e-t grafikoan marraztutako lerro ukitzailearen edo tangentearen maldaren berdina da
aldiuneko lastertasuna. Malda zenbat eta handiagoa izan, hainbat eta handiagoa izango
da higikariaren posizio-aldaketaren lastertasuna denborarekiko. Gauza bera esan dai-
teke denboraren funtzioan adierazitako edozein magnituderekin. Magnitudearen den-
borarekiko deribatua eginez gero, magnitudearen aldaketa-lastertasuna jakingo dugu.
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1.15 irudia: Zuzen ebakitzailea edo sekantea. 1.16 irudia: Zuzen ukitzailea edo tangentea.

28. Higikari baten higidura-ekuazioa e = 4t + 3 (m) da. Egin ezazu e/t
grafikoa, eta kalkula ezazu (grafikoki eta analitikoki) abiadura.
Deskriba ezazu higidura, ahalik eta ezaugarri gehien emanez. 
– Beste higikari batek e = 6t – 4 (m) higidura-ekuazioa du. Egin
ezazu dagokion posizio-denbora grafikoa. Aurreko higidurarekin
alderatuta, zer higikari mugitzen ari da lasterrago? Nola ikus
daiteke hori grafikoan?

29. Higidura-ekuazioa e =t2 + 2t + 4 (m) izanik, egin itzazu e-t eta v-t
grafikoak. Deskriba ezazu  higidura, eta azal ezazu zer ibilbide
egiten duen higikariak. 

30. Azter itzazu 1.17 irudiko grafikoak eta esan ezazu zer higidura
mota adierazten duten.
–Errepika ezazu ariketa, irudiko grafikoak v-t direla. 

31. Higidura baten ekuazioa e = 2t2 – 12t – 10 (m) da. Lehenengo
hamar segundoetako mugimendua aztertuko dugu. 
–Zein da higikariaren hasierako posizioa? Zer adierazi nahi du
negatibo izateak? 

–Ebatz ezazu v = f(t) ekuazioa. Kalkula ezazu higikariaren
hasierako abiadura. Zer adierazi nahi du negatibo izateak? 

–Kalkula ezazu abiaduraren balioa 5 segundo igaro ondoren. Zer
adierazi nahi du positibo izateak? 

–Zer distantzia egin du higikariak t = 2 s, t = 8 s denbora tartean?

e

t

e

t

e

t

1.17 irudia

e

e2

e1

t1 t2 t

P1

P2

e

e2

e1

t1 t2 t

P1

P2

a
1

a 

a
2

De2

De1

Dt1

De

Dt

Dt2

v1 = tg a =
De1
Dt1

v2 = tg a =
De2
Dt2

v = tg a =
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Dt



5. Abiadura

Aurreko jardueretan ikusi dugunez, edozein aldiunetan higikariak zer posizio duen eta
posizio hori denborarekiko nola aldatzen den adierazten digu higidura-ekuazioak. Hala
ere, ekuazio horrek ez digu esaten zer ibilbide dagokion higidurari edo zer norabide eta
noranzko dituen desplazamenduak.

Adibidez, gorputz baten lastertasuna 4 m/seg dela esaten badugu, nahikoa al da infor-
mazio hori gorputzaren mugimendua aztertzeko? Alboko irudian ikus dezakegunez, las-
tertasun bera dute eskailera mekanikoetan dauden guztiek, baina kontrako
noranzkoetan higitzen ari dira. Beharrezkoa da, beraz, lastertasunaren esanahia zabal-
tzea; horretarako, segundoko ibilitako metroekin batera, desplazamenduaren norabidea
eta noranzkoa adieraziko ditugu. Abiadura deritzo ezaugarri horiek ematen dituen mag-
nitudeari. 
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1.18 irudia: Lastertasun bera dute denek; abiadura,
aldiz, kontrakoa dute.

32. STOP batean geldi zegoen automobil baten mugimendua ikus
dezakegu beheko irudian (1.19 irudia). Adieraz itzazu
(bektorialki) abiaduraren gutxi gorabeherako balioak irudiko
aldiune eta posizioetan.
–Nola marraztuko zenuke automobilarekin gurutzatzen den beste
automobil baten abiadura-bektorea?

–Norabide berekoak dira posizio-bektorea eta abiadura? Zer
norabide du abiadurak?

–Lastertasunari eta abiadurari buruzko zer informazio ikus
dezakegu eskuinaldeko irudian? (1.20 irudia)

1.20 irudia: Abiaduraren izaera bektoriala.

1.19 irudia: Ibilgailu baten posizio-aldaketa eta abiadura-aldaketa denborarekiko.

0 s 2 s 4 s 6 s 8 s

0 m 10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m

4 m/s 4 m/s



34. Higikari baten higidura-ekuazioa e = – t2 +10t – 10 (m) da.
Ibilbidea 1.22 irudikoa izanik, kalkula ezazu lastertasunaren balioa
t = 0, 2, 4, 5 eta 7 segundoetan, eta irudika ezazu aldiune
bakoitzeko abiadura-bektorea.
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–Ebatz ezazu v-t ekuazioa, eta egin ezazu dagokion adierazpen
grafikoa. Zer ikus (kalkulatu, neurtu...) dezakezu grafiko
horretan? Zer adierazten du lerro zuzenaren maldaren balioak?

35. Nola alda daiteke abiadura? Azter ezazu 1.23 irudia, eta esan ezazu
zer gerta daitekeen abiadura aldatzeko.

O

1.22 irudia

33. Magnitude bektoriala da abiadura, eta ezaugarri hauek ditu: 
–Modulua: lastertasunaren balioa da.
–Norabidea: ibilbidearekiko ukitzailea.
–Noranzkoa: higiduraren aurrerapenarena. 
Taulan emandako datuak kontuan hartuta (1.21 irudia): 

Posizioa A B C D E

Lastertasuna 60 20 40 60 20

1.21 irudia: Lastertasuna eta abiadura.
a) Irudika itzazu abiadura-bektoreak puntu bakoitzean.
b) Adieraz itzazu abiadura bereko puntuak.
c) Deskriba ezazu automobilaren mugimendua.

A

B

C

D

E

Hasierako abiadura Bukaerako abiadura

Azelerazioa

Hasierako abiadura Bukaerako abiadura

Azelerazioa

Abiadura

1.23 irudia: Abiadura-aldaketak. 



Hainbat irizpide har ditzakegu higidurak sailkatzeko. Gehienetan, ibilbidea eta abiadura
hartu ohi dira erreferentzia gisa. Era horretara, higidura mota hauek eman ditzakegu:
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2
Ohiko zenbait higidura 

Higidura motak 

Ibilbidea Abiadura Higidura

Lerrozuzena Konstantea HZU

Aldakorra (a=kte) HZUA

Zirkularra Konstantea HZirkU

Aldakorra (a=kte) HZirkUA

36. Sailka itzazu mugimendu-egoera hauek aurreko irizpideak kontuan
hartuta: 
a) Argiaren mugimendua. 
b) F1-eko irteera. 
c) Eraikin baten laugarren pisutik eroritako objektua. 
d) Hegazkin batek lurra hartzea. 
e) Ilargiaren mugimendua Lurraren inguruan. 
f) Zabuaren mugimendua.

Higidura zuzen uniformea eta higidura zuzen uniformeki azeleratua landuko ditugu ja-
rraian. 

1. Higidura zuzen uniformea

Higidura sinpleena da. Abiadura konstantea eta ibilbide lerrozuzena ditu. Hala ere, oso
gutxitan ikus dezakegu mugimendu hori naturan. Hauek dira e-t eta v-t ekuazioak:

e = e0 + v · t ; v = kte

Mugimenduari buruzko informazioa ematen digute e-t eta v-t grafikoek. Posizio-den-
bora grafikoetan, adibidez, ezaugarri hauek ikus ditzakegu:  

a) Non dagoen higikaria: e positiboa bada, alde positiboan dago; e negatiboa bada,
alde negatiboan; e = 0 bada, jatorrian bertan dago. 

b) Geldi edo mugimenduan dagoen: e - t grafikoa horizontala bada, geldi dago; e-t
grafikoa zeiharra bada, mugitzen ari da.

c) Nondik nora mugitzen ari den: jatorrira hurbiltzen (e-ren balio absolutua gero eta
txikiagoa da) edo jatorritik urruntzen (e-ren balio absolutua gero eta handiagoa da).

1.24 irudia

1.25 irudia: e-t grafikoa.

e2

e1

e0

t1 t2

a 

Dt

De

v = tg a = De
Dt

t

v

t

t

e

e



vm -ren adierazpena ordezkatuz fi fi

2. Higidura zuzena, uniformeki azeleratua 

Definizioz, denbora-tarte jakin batean izandako abiadura-aldaketa adierazten du azele-
razioak. m/seg2 unitatearen bitartez adierazten da, eta horrela idatz dezakegu ekuazio
matematikoa: 

Bi aldiune edozein hartuta, t1 eta t2, adibidez: 

Ohituraz, t0 aldiunea hartzen da ekuazioa adierazteko, eta horrela idazten da:

t0 aldiunean t=0 bada, hau da, denbora aldiune horretan bertan neurtzen hasiko gara:  

v = v0 + a · t

Zuzen baten ekuazioa da: y = y0 + m · x  (m= zuzenaren malda; y0 = ordenatua jatorrian).
Ikusi duzunez, azelerazioa konstantea da denbora guztian, hau da, uniformeki aldatzen
da abiadura. 

Hori horrela izanik, ekuazio hau aplika dezakegu: 
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1.26 irudia: v/t grafikoa.

t

v

1.27 irudia: e/t grafikoa.
t

e

37. Egin itzazu HZUA-ren e-t eta v-t grafikoak. Zer ezaugarri nagusi
ikus ditzakezu grafiko horietan? Idatz itzazu HZUA-ren ekuazioak
kasu hauetan:
a) semaforo batean geldi dagoen automobila abian jartzen da; 
b) eraikin baten goialdetik jausten uzten den gorputza.

38. Elkar itzazu modu egokian irudiko e-t grafikoak eta zerrendako
higidura-egoerak:
–aireratzen ari den hegazkina;
–lurra hartzen ari den hegazkina;
–semaforo baten aurrean geldi dagoen ibilgailua;
–autopistan lastertasun-konstantearekin dabilen ibilgailua.
Eman itzazu dagozkion v-t grafikoak.
Aukera itzazu bi higidura-egoera, eta idatz itzazu dagozkion e-t eta
v-t ekuazioak. 

1.28 irudia: Posizio-denbora (e/t) grafikoak
zenbait egoeratan.
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2 a
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1
2

e = e0 + v0· t +          · a · t
2

Gainera,                         denez fi e = e0 + v · t

Parabola baten ekuazioa da: y = a + b · x + c · x2

Laburbilduz, bi ekuazio hauek ditugu HZUA-ren kasurako:

e = e0 + v0· t +         · a · t
2 ;   v = v0 + a · t

Aurreko bi ekuazioak elkartuta, hau lor dezakegu: 

1
2



1.29 irudia: e-t grafikoa.
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Beheko taulan ikus dezakegu nola landu e/t grafikoa ahalik eta informazio gehien
lortzeko.

Zer ikusten dugun
Zer adierazten duen
(alderdi kualitatibotik)

Zer neurtzen dugun
Zer adierazten duen

(alderdi kuantitatibotik)

Lerro zuzen horizontala
(malda = 0)

Higikaria geldi dago Lerro zuzenaren malda Higikariaren lastertasuna

Lerro zuzen zeiharra
(malda > 0)

Higikaria lastertasun konstantean
mugitzen ari da (noranzko
positiboan)

Lerro zuzenaren malda Higikariaren lastertasuna

Lerro zuzen zeiharra
(malda < 0)

Higikaria lastertasun konstantean
mugitzen ari da (noranzko
negatiboan)

Lerro zuzenaren malda Higikariaren lastertasuna

Lerro kurboa Higikaria lastertasun aldakorrare-
kin higitzen ari da

Lerro kurboaren zuzen
ebakitzailearen malda
(bi puntu edozein  hartuta) 

Batez besteko lastertasuna

Lerro kurboaren zuzen
ukitzailearen malda (edozein
puntu hartuta)

Aldiuneko lastertasuna

39. Aplika ezazu taulan emandako informazioa, irudiko
e-t grafikoa aztertzeko:
–Nolakoa da higikariaren lastertasuna: konstantea
ala aldakorra?

–Zer egiten ari da: azeleratzen ala frenatzen?
–Kalkula ezazu higidura osoaren batez besteko
lastertasuna.

–Kalkula ezazu higiduraren aldiuneko lastertasuna
t= 2 eta t=4 segundoetan.

–Nolakoa izango da higiduraren v-t grafikoa?

40. Sar zaitez webgune hauetan: 
http://perso.wanadoo.es/cpalacio/30lecciones.htm

http://www.ibercajalav.net/recursos.php?codopcion=1181&codopcion2=2495

eta egin itzazu HZUri eta HZUAri buruzko zenbait ariketa. 
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41. Zer ikus dezakegu v-t grafikoan? Bete itzazu taulako hutsuneak v-t
grafikoek zer informazio ematen duten aztertzeko.
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1. gaia: Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

1.30 irudia: v-t grafikoa.

t

v

1

2

3

4

5
6

7

1

A B C D

Grafiko mota: v-t 

Zer ikusten dugun
Zer adierazten duen
(alderdi kualitatibotik)

Zer neurtzen dugun
Zer adierazten duen

(alderdi kuantitatibotik)
Lerro zuzen horizontala
(malda = 0)
Lerro zuzen zeiharra
(malda > 0)
Lerro zuzen zeiharra
(malda < 0)

42. Aplika ezazu taulako informazioa, irudiko v-t grafikoa aztertzeko.
Koka itzazu leku egokian higiduraren ezaugarri hauek:
a) Higikaria geldi dago. 
b) Azeleratzen ari da (abiadura handitzen ari da; neurri txikian).
c) Abiadura konstantea.
d) Azeleratzen ari da (abiadura handitzen ari da; neurri ertainean).
e) Kontrako noranzkoan azeleratzen ari da (abiadura handitzen ari

da; neurri ertainean).
f) Dezeleratzen ari da (abiadura txikitzen ari da; neurri handian).
g) Kontrako noranzkoan higitzen ari da, abiadura konstantearekin.

43. Antola ezazu modu egokian taulako informazioa:



44. Ezaugarri hauek ditu higikari batek t = 2 seg den unean:
e = 10 m;  v = 4 m/s; a = 1 m/s2. 
Idatz ezazu higidura-ekuazioa eta egin itzazu kalkulu hauek:
– Zer lastertasun du higikariak zortzigarren segundoan?
– Zer aldiunetan igaroko da jatorritik? 
– Zer lastertasun izango du une horretan?

45. Alboko irudian ikus dezakegu nola aldatzen den higikari baten
lastertasuna denborarekiko. 
– Zenbat tarte ditu higidurak?
– Kalkula ezazu tarte bakoitzaren eta higidura osoaren
azelerazioa.

– Zer distantzia egingo du higikariak 5 segundoan?
– Kalkula ezazu kolore urdinaz marraztutako hirukiaren azalera.
– Zer adierazten du aurreko emaitzak?

46. Gorputz bat pausagunetik abiatu da, eta uniformeki handitu du
lastertasuna 4 segundoan 8 m/s-ko lastertasuna lortu arte.
Jarraian, lastertasun berdinaz jarraitu du 2 segundoan. 
– Egin ezazu higiduraren v-t grafikoa.
– Kalkula ezazu denbora-tarte bakoitzeko azelerazioa.
– Kalkula ezazu higiduraren batez besteko lastertasuna higidura
osoan.

– Zer distantzia egin du higikariak lehenengo lau segundoetan?
Eta azken 2 segundoetan?

– Nola egin dezakezu aurreko kalkulua modu grafikoan?
(Begira iezaiozu aurreko ariketari).
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1. gaia: Zinematika: higiduraren alderdi orokorrak

1.31 irudia: v-t grafikoa.

8
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

e (m)

t (s)

3
Higidurari buruzko kalkulu orokorrak  

Higidura noranzko bakar batean gertatzen denean edo higikari bakarra dugunean,
nahiko sinplea da higidura-ekuazioa idaztea. Oro har, hitzarmen hau baliatuko dugu:

– hasierako posizioa (e0): higikariaren abiapuntua;

– lastertasuna: positiboa (mugimenduaren noranzkoarena);

– azelerazioa: positiboa azeleratzen duenean eta negatiboa frenatzen ari denean. 

Hasierako lastertasuna dela-eta, aztertutako higidura-tartearen hasierakoa da gure-
tzat hasierako lastertasuna. Auto bat, adibidez, etxeko aparkalekutik abiatu da (geldi ze-
goela, noski) eta Donostia-Bilbo autobidean sartu da; han, Zarauzko bidesarian gelditu
eta gero, aurrerantz jarraitu du. Aldiune jakin batean, 45. km-an adibidez, 90 km/h-ko
lastertasuna hartu du. Eman dezagun km horretan bertan trafikoaren ikerketa egiten
ari garela eta autoek 45. km-tik 50 km-ra zer lastertasun daramaten jakin nahi du-



gula. Hortaz, 45. kilometroa da guretzat “higiduraren hasiera” eta 90 km/h-koa izango
da automobil horren “hasierako lastertasuna”. Hurrengo gaian ikusiko dugunez, harri
bat gorantz bertikalki jaurtitzen baduzu, hasierako lastertasuna eduki behar du harriak
gorantz joateko, nahiz eta eskuan dugunean harria geldi egon.

Horrela, adibide hauek eman ditzakegu:

1. Semaforo baten aurrean gelditzera doan autoa (50 km/h-ko abiadura darama,
eta, semaforotik 60 m-ra dagoela, argi horia ikusi eta frenatzen hasi da).
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Jatorria: autoa dagoen lekua 

Noranzko positiboa: autoaren mugimenduarena (¨) 

Ondorioz, ezaugarri hauek ditu mugimenduak:

Hasierako posizioa (e0 = 0 m); 

Hasierako azkartasuna (v0 = + 14 m/s) 

Azelerazioa (a = – 3 m/s2): 

Nahi izanez gero, semaforoan har dezakegu jatorria; orduan e0 = – 60 m izango litza-
teke.

2. Eskuinalderantz abiatzen ari den automobila.

1.33 irudia

a) Denbora kontatzen hasten garenean 20 m/s-ko lastertasunez
doa eta 4 m/s

2
-ko azelerazioarekin frenatzen ari da.

b) Denbora kontatzen hasten garenean 10 m/s-ko azkartasunez
doa eta 2 m/s

2
-ko azelerazioarekin azeleratzen ari da.

Egoera Jatorria Noranzko positiboa Ekuazioa

a) A: e0 = + 70 m (Æ) v0 = + 20 m/s; a = – 4 m/s
2 e = 70 + 20 · t + ½ · (–4) · t2

b) B:  e0 = 0 m (Æ) v0 = + 10 m/s; a = + 2 m/s
2 e = 0 + 10 · t + ½ · (+2) · t2

a) B:  e0 = + 110 m (Æ) v0 = + 20 m/s; a = – 4 m/s
2 e = 110 + 20 · t + ½ · (–4) · t2

b) A:  e0 = + 40 m (¨) v0 = – 10 m/s; a = – 2 m/s
2 e = 40+(-10)t + ½ · (–2) · t2

Higikari bat baino gehiago dugunean edo noranzko al-
daketa gertatzen denean, kontu handiz interpretatu
behar ditugu higidura-ekuazioa idazteko ezaugarriak eta
aldiune bakoitzeko emaitzak. Azter dezagun irudiko
egoera: 1 km-ko distantzia dago zure etxetik super-
merkatura, eta 1,5 km izebaren etxera. Zenbat egoera
proposa ditzakezu hiru leku horien arteko desplaza-
mendua ikasteko?

1.34 irudia

1 km 0,5 km

+

B

b)

a)

10 m

A

B A

1.32 irudia

Zure
etxea

Merkatua

Izebaren
etxea



Egoera 10:00etan, Patxi bere etxetik abiatu da, oinez, izebaren etxerantz, 5 km/h-ko lastertasunez;
10 minutu geroago, bere etxetik abiatu da izeba supermerkaturantz. 4 km/h-ko lastertasunez.

Mugimenduaren Abiapuntua: bera Noranzko positiboa: Denbora:
ezaugarriak Jatorria: Patxiren etxea Patxiren etxetik izebaren etxera ez aldiune bera

A higikaria 

B higikaria 

Adibidez: goizeko hamarretan, Patxi bere etxetik abiatu da, oinez, 5 km/h-ko lasterta-
sunez; aldiune berean, izeba bere etxetik irten da, 4 km/h-ko lastertasunez. Zer ordu-
tan eta zer tokitan topatuko dute elkar? Taula honetan bildu ditzakegu higiduraren
ezaugarriak: 
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Mugimenduaren Abiapuntua: ez da bera Noranzko positiboa: Denbora:

ezaugarriak Jatorria: Patxiren etxea Patxiren etxetik izebaren etxera aldiune berean

A higikaria e0 = 0 v = + 5 km/h t

B higikaria e0 = + 1.500 (m) v = – 4 km/h t

47. Bete itzazu taulako hutsuneak bi egoera hauetan:

Egoera 10:00etan, Patxi bere etxetik abiatu da, korrika, izebaren etxerantz, 10 km/h-ko lastertasunez;
aldiune berean, supermerkatutik irten da izeba eta bere etxerantz abiatu da 4 km/h-ko lastertasunez.

Mugimenduaren Abiapuntua: ez da bera Noranzko positiboa: Denbora:
ezaugarriak Jatorria: Patxiren etxea Patxiren etxetik izebaren etxera aldiune berean

A higikaria 

B higikaria 

48. Idatz itzazu aurreko egoeren higidura-ekuazioak, eta kalkula ezazu
zer ordutan eta zer lekutan elkartu diren Patxi eta izeba. Egin itzazu
egoera bakoitzeko e-t grafikoak, eta baiezta itzazu ekuazioekin
lortutako emaitzak.  

49. Lagun bat zure aurretik igaro da motorrean, 40 km/h-ko lastertasunez.
Zure motorrarekin atzetik joatea erabaki duzu, eta haren bila abiatu
zara minutu bat beranduago. Zenbat denbora beharko duzu lagunaren
parera heltzeko? Zer distantzia egingo duzu?

50. Geldirik dagoen ibilgailu bat 1,8 m/seg2-ko azelerazioz mugitzen hasi
da. Aldiune berean, 9 m/seg-ko lastertasun konstantea daraman
kamioi bat pasatu da automobilaren parean.

a) Zer distantzia egin beharko du automobilak kamioia harrapatzeko? 
b) Zer lastertasun darama ibilgailuak kamioia harrapatzen duen unean? 
c) Zer aldiunetan dute biek lastertasun bera? Zer posizio dute une

horretan? Egin ezazu ariketa analitikoki eta grafikoki. 
d) Sar zaitez webgune honetan:

http://www.xtec.es/~ocasella/applets/2mobils/appletsol2.htm
eta egin ezazu ariketaren simulazioa, ordenagailuaren laguntzaz.

1.35 irudia: Noiz harrapatuko du automobilak
kamioia? 

a = 1.8 m/seg2
v = 9 m/seg



51. Kiroldegiko igerilekua leku egokia izan daiteke topatze-ariketak
egiteko. Pentsa ezazu zer esperimentu egin ditzakezun topatze-
ariketak simulatzeko. Taula batean, bil itzazu bururatzen zaizkizun
aukera guztiak. 

51. Google maps tresnaren laguntzaz, azter ezazu zer ibilbide har
dezakezun etxetik eskolara joateko. Egin ezazu prozesu bera  lagun
edo taldekide baten egoera aztertzeko. Biak etxetik ordu berean
irteten bazarete eta lastertasun berberaz mugitzen bazarete, zer
lekutan eta zer aldiunetan elkartuko zarete? 

52. Zure ustez, arinegi pasatzen dira automobilak zure etxe ondoko
errepidean. Arrazoi ezazu zer ondorio kaltegarri ekar ditzakeen
egoera horrek zure auzoan bizi diren pertsonentzat, eta pentsa
ezazu zer neurri har daitezkeen egoerari aurre egiteko. Bil itzazu
zure ideiak, eta idatz iezaiozu eskutitz bat udaleko trafiko-
arduradunari zure kezken eta proposamenen berri emateko. 
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4
Laborategiko saiakuntzak

1.37 irudia: Tantaren jaitsiera-mugimendua.

54. Irudian adierazitako moduan, kolore moreko permanganato potasio
tanta bat isuri dugu olioz beteriko probeta batean. Tanta beherantz
jaisten da, higidura lerrozuzena eginez. Jar ezazu kronometroa
martxan tanta isurtzen duzun unean bertan, eta jaso itzazu taula
batean e/t datuak (25 mL-ko probeta har dezakezu eta 5 mL-ko
bolumen-tarteak erabili datuak hartzeko).
Egin ezazu e/t grafikoa. 
Zer higidura mota izan du tantak? Kalkula ezazu higiduraren
lastertasuna. 
Zer gertatutako litzateke beste likido bat erabiliko bagenu?
Eta esperimentua 50 edo 100 mL-ko probeta batean egingo bagenu? 
Baiezta itzazu zure hipotesiak. 

55. Plano inklinatuan utzitako furgonetaren higidura aztertuko dugu
jarraian.
–Zer neurketa egin beharko ditugu higidura aztertzeko?
–Aldiune bakoitzeko posizioa jakin eta gero, zer egingo zenuke
lastertasuna kalkulatzeko? Eta azelerazioa kalkulatzeko?

Kronometro digitala erabiliko dugu denbora neurtzeko. 
–Egin itzazu esperimentuak eta bete itzazu e/t eta v/t taulak.
–Egin itzazu dagozkion e/t eta v/t grafikoak.
–Azter itzazu grafikoak, eta esan ezazu zer higidura mota den.

1.38 irudia. Plano inklinatuan behera higitzen
ari den gorputzaren mugimendua 

Kronometroa

1.36 irudia: Topaketa-ariketak igerilekuan.



1. Nor da arinagoa: korrikalaria ala txirrindularia?

Demagun 100 m-ko lasterketa egingo dutela atleta batek eta txirrindulari batek.
Zure ustez, nork irabaziko du?

Pazientzia pixka bat baduzu, bideo hauetan: 
100 M http://www.youtube.com/watch?v=b0TTTBA9u2U&noredirect=1
110 m http://www.youtube.com/watch?v=t9zN2cfRodM&feature=related
aurkituko duzu erantzuna; izan ere, 2010eko azaroaren 15ean erronka horri
aurre egin zioten Arkatz Beitia korrikalariak eta Amets Txurruka
txirrindulariak 100 eta 110 metroko lasterketetan.

Baina bideoa ikusi aurretik, saia zaitez galdera hauei erantzuten: 
–Nola imajinatzen duzu kirolari bakoitzaren mugimendua?
–Nor helduko da lehena 100 m-ra?
–Zer aldiunetan jarriko dira biak parean?
–Zer alde aterako dio irabazleak galtzaileari? 
Begira iezaiozu arretaz eta patxadaz bideoari, eta baiezta itzazu zure
erantzunak.
Egin itzazu higiduraren  e-t eta v-t grafikoak.

56. Bil ezazu bi esperimentuetako informazioa. 
Zer higidura mota aztertu ditugu?
Zer ezaugarri nagusi dituzte higidura horiek?
Aukera ezazu saiakuntza bat, eta egin ezazu haren laborategi-
txostena.

57. Diseina ezazu laborategiko esperimentua: 50 km/h-ko muga-
abiadura jarrita dago zure etxe aurrean. Zer egin dezakezu
ibilgailuek muga hori errespetatzen duten jakiteko? Deskriba ezazu
egin beharreko esperimentua.

58. Matematika zergatik da garrantzitsua zientzia ikasteko? Zer
kontzeptu edota prozedura (kalkulu) matematiko baliatu ditugu gai
honetan?

59. Lagun batek askotan galtzen du autobusa, eta berandu heldu ohi da
eskolara. Erabil ezazu metodo zientifikoa problema hori aztertzeko.

60. Zein da zure etxetik eskolara joateko biderik laburrena (azkarrena)?
Egin ezazu hipotesi bat. Nola baiezta dezakezu zure hipotesi bat?
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Azken jarduera

1.39 irudia
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Ariketak

1. Marrazkian bidaiari-ferry baten eta zamaontzi baten posizioak ikus
ditzakegu –hogeita hamar minuturo neurtu dituzte–. 
- Marraz itzazue lehorrean dagoen behatoki batetik bi itsasontzien
ibilbideak.

- Zer mugimendu mota darama ferryak lehorreko erreferentzia-
sisteman?

- Marraz ezazue C-ren ibilbidea ferrytik ikusita.
- Litekeena da bi itsasontziek elkarren kontra jotzea? Azal ezazu zure
erantzuna.

2. Etxerako bidea aurkitzen. GPS hargailu batek emandako
informazioaren arabera, etxetik 15 km-ra zaude, 40° ipar-ekialdera.
Hala ere, iparraldera dago bide bakarra. Lehendabizi, 5 km egiten
baduzu norabide horretan, zenbat km eta zer norabidetan egin beharko
duzu etxera heldu arte?

3. Kaitik urruntzen ari den belaontzi bateko mastaren goialdetik, zaku bat
erortzen utzi dugu. Non eroriko da zakua?
Modu berean ikusiko al dute zakuaren mugimendua itsasontzian dagoen
behatzaile batek edo kaian dagoen beste behatzaile batek?

4. Hegazkin batek aireratzeko pistara heltzeko maniobra egin behar du.
Lehenengoz, 300 m egiten ditu OX ardatzari jarraituz, gero 700 m OX
ardatzarekiko 60°ko angeluan, eta, azkenik, 500 m OY ardatzaren
norabidean. Kalkulatu, grafikoki eta analitikoki, egindako
desplazamendua.

5. Atleta batek ibilbide lerrozuzena eta maldarik gabea egin du.
Lehendabiziko 2 segundoan, uniformeki azeleratzen du atletak 9 m/s-ko
azkartasuna lortu arte.
- Kalkula ezazu atletaren azelerazioa denbora-tarte horretan. 
- Atletak azkartasun horri eutsi dio lasterketa bukatu arte. 10 segundoan
heldu bada helmugara, zenbat metro egin ditu? 

- Adieraz ezazu grafiko batean atletaren azkartasuna-denboraren
aldaketa lasterketan zehar.

- Errepika ezazu kalkulua posizio-denbora grafikoarekin.

6. Azter itzazu taulako emaitzak eta erantzun iezaiezu galdera hauei: 
- Non higitzen ari da gorputza? Izan al da noranzko aldaketarik?
- Distantzia bera egiten du segundo guztietan?
- Kalkula ezazu batez besteko lehendabiziko 2 segundoan eta 2.
segundotik 4. segundora doan tartean. Nola interpretatzen dituzu
emaitzak?

1. ariketa

3. ariketa

6. ariketa

Denbora (s) Posizioa (m)

0 0

1 2

2 8

3 18

4 32

5 50
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Egin ezazu datuen adierazpen grafikoa, eta marraz itzazu zuzen hauek:
- zuzen ebakitzailea t=0 eta t= 4 puntuen artean;
- zuzen ebakitzailea t=0 eta t=2 puntuen artean;
- zuzen ukitzaileak t= 2 eta t= 4 puntuetan;
Zer adierazten du zuzen horietako bakoitzaren maldak? 

7. e = 10 - 8t + t2 (m) higidura-ekuazioa du higikari batek. 

Azter eta deskriba ezazu higidura. Datu hauek eman behar dituzu:
hasierako posizioa, hasierako azkartasuna eta azelerazioa. 

Aldera itzazu zenbakizko balio horiek ekuazioan emandako
zenbakiekin. 

8. Irudiko grafikoa ikusita: 
a) Kalkula ezazu higikariaren azelerazioa 6 segundotik 9 segundora. 
b) Noiz aldatu du ibilgailuak noranzkoa? 
c) Zer distantzia egin du lehendabiziko 9 segundoetan?
d) Non dago higikaria 12. segundoan?
e) Zertan bereizten dira lehendabiziko 9 segundoen mugimendua eta

azken segundoarena? 
f) Zer denbora-tartean du higikariak azeleraziorik handiena? 

9. Irudian emandako informazioa kontuan hartuta: 
a) Egin ezazu dagokion e/t taula. Zer higidura mota da? 
b) Kalkula ezazu higiduraren batez besteko azkartasuna.
c) Nola jakin dezakezu zer azkartasun duen motoristak 2. segundoan?

8. ariketa

9. ariketa

10. Partikula baten higidura-ekuazioa honako hau da: e = t2 + 5t + 3.
Esan hauek egia edo gezurra diren:
a ) Lehen hiru segundoetan 27 m ibili ditu.
b ) Hirugarren segundoan noranzkoa aldatu du.
c ) Lehen lau segundoetako batez besteko azkartasuna 13 m/seg da.
d ) Ibilbidea parabolikoa da.

v m/s

t s
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11. Irudiak emandako v/t grafikoaren arabera: 
a ) Azaldu gorputzaren higidura.
b ) Kalkulatu lehen 6 segundoetan ibilitako distantzia.
c ) Kalkulatu batez besteko azkartasuna.
d ) Kalkulatu lehenengo 4 segundoetako azelerazioa.

12. Erantzun iezaiezu galdera hauei: 
b ) Zertan bereizten dira posizioa eta posizio-bektorea?
c ) Zer esanahi dute posizio eta azkartasun negatiboek?
e ) Zertan dira berdinak eta zertan deserdinak abiadura eta

azkartasuna?
f ) Nola kalkulatu daiteke abiadura? Eta azkartasuna?
h ) Nola kalkulatu daiteke denbora jakin batean egindako bidea?

13. e = 25 + 40t -5t2 higidura-ekuazioa emanik (e metrotan eta t
segundotan adierazita daude), kalkula ezazu zer distantzia egingo
duen higikariak lehenengo hiru eta sei segundoetan.
Irudika itzazu abiadura bektoreak 3. eta 6. Segundoetan.

14. Ibilgailu bat lerrozuzenean higitzen ari da proba-pista batean; bertan,
leku estrategikoetan kokatuta daude posizioa eta denbora neurtzeko
sentsoreak. Alboko grafikoan ditugu esperimentuan lortutako datuak: 
a) Noranzko berean higitu al da beti ibilgailua?
b) Zehazta itzazu mugimenduaren aldiak, eta adieraz ezazu zer

ezaugarri dituen horietako bakoitzak.

15. Nola aldatzen da kontsumoa abiadurarekiko? Zer grafiko mota ikus
dezakegu?
- Egin itzazu zenbait galdera grafikoan emandako informazioaren
bidez erantzuteko. 

- Bila ezazu ibilgailuren kontsumoari buruzko informazioa.
- Zer ondorio du gehiegizko kontsumoak ingurumenean? 

16. Higidura-ekuazioa e = t2 + 2t + 4 (m) izanik, adierazi e-t eta v-t
grafikoak. Deskriba ezazu higidura, eta azal ezazu zer ibilbide
daraman higikariak. 

11. ariketa

13. ariketa

14. ariketa

15. ariketa

Posizioa (m)

denbora (s)

Abiadura (km/h)

Kontsumoa l/100 km
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17. 60 km/h-ko abiaduraz doan kotxe batek arau-hauste bat egin du.
Udaltzain batek ikusi, eta haren atzetik abiatu da harrapatu arte. 
- Egin ezazu bi higikarien gutxi gorabeherako v/t grafikoa.
- Zer unetan izango dute bi higikariek azkartasun berdina?
a ) Udaltzaina automobilaren parera heldu baino lehen.
b ) Udaltzaina automobilaren parera heltzen den unean bertan.

18. Demagun irudiko bi autoak aldi berean higitzen hasi direla, abiadura
konstantea badute: 
a) Zer distantziara egongo dira bi autoak 10. segundoan?
b) Zer denbora beharko da A egoerako bi autoak 100 m-ra egoteko?
c) Zer denbora beharko da B egoerako bi autoak 200 m-ra egoteko?
d) Egin itzazu bi egoeren e-t eta v-t grafikoak.
e) Azter ezazu nola aldatuko diren aurreko jardueren emaitzak bi

autoak ez badira une berean mugitzen hasten.
f) Errepika ezazu aurreko atala, baldin eta bi autoek ez badute

abiapuntu bera. 

19. Zer ibilbide deskribatzen dute planetek Eguzkiaren inguruan
mugitzen direnean? Erabil itzazu taulako datuak Merkurio planetaren
mugimenduaren ibilbidea aztertzeko. Irudika itzazu ardatz
koordenatuak eta koka ezazu Eguzkia ardatz koordenatuen jatorrian.
Angelu-neurgailu baten eta erregela baten laguntzaz, bila ezazu
Merkurio planetaren posizioa, lotu itzazu puntu guztiak eta esan
ezazu zer ibilbide egiten duen Merkuriok. 

Lurraren eta Eguzkiaren arteko distantzia da Unitate Astronomikoa =
1,5·108 km

Eskala hau erabil dezakezu grafikoa egiteko: 1 UA = 10 cm

18. ariketa

Angelua (°) 4 61 122 172 209 239 266 295 330 350

Distantzia (UA) 0,35 0,31 0,32 0,38 0,43 0,46 0,47 0,44 0,40 0,37

a) egoera b) egoera



2. gaia

1492ko irailaren 8an abiatu zen Kristobal Kolon Kanariar uharteetatik, eta urriaren 12an heldu
zen Bahametara, 5.500 km-ko bidaia egin eta gero. 1969ko uztailaren 20an heldu zen gizakia
lehendabiziko aldiz Ilargira; lau egunean egin zuten Amstrong, Aldrin eta Collins astronautek
300.000 km-ko bidaia. Bidaien abiadura etengabe handitu dezakegula pentsatu arren, muga
bat ezartzen digu naturak, ezin baita argiaren abiadura (300.000d km/s) gainditu.

Ikasgai honetako jarduerak egin ondoren, galdera hauei erantzuteko gai izango zara: 

• Zer ideia izan dira nagusi historian zehar gorputzen higidura azaltzeko?

• Zer alde dago higidura aztertzeko erabilitako metodoen artean?

• Zer segurtasun-neurri hartu behar ditugu kontuan errepidean ibilgailu bat gidatzeko?

• Zer da erorketa askea? Zer higidura mota da?

• Nola balia dezakegu tauletan eta grafikoetan emandako informazioa higidura aztertzeko?

• Zer denbora behar du ibilgailu batek erabat gelditu arte? Zer da erreakzio-denbora?

• Zer garrantzi du zinematikak gure eguneroko bizitzan? Bide-segurtasunean, adibidez? 



Zinematika (II): higiduraren
zenbait egoera interesgarri 

Albistea

Ikerketa batek adierazi duenez, 13 metro gutxiago behar ditu
automobil batek gelditzeko abiadura 100 km/h-tik 90 km/h-
ra gutxitzen bada. 

Zehazki, errepide lehor batean 90 km/h-ko abiaduraz higi-
tzen ari den automobil batek 12,706 m gutxiago behar ditu
frenatzeko, 100 km/h-ko abiadura daraman automobil ba-
tekin alde ratuz gero. 

Irudia: Abiadura txikitzeko lege-dekretua.

http://www.laopiniondemurcia.es/cartagena/2011/08/08/estudio-revela-90-permite-frenar-13-
metros-circula-100/342640.html
http://noticiasdelaciencia.com/not/2160/frenar_un_automovil_mediante_el_pensamiento/
http://es.euronews.net/2011/07/07/nuevo-dispositivo-para-no-dormirse-al-volante/

Eztabaida handia sortu du abiadura txikitzeko lege-dekretuak 
2011ko martxoaren 4an autobideetako gehienezko abiadura 120 km/h-tik 110 km/h-ra jaistea erabaki
zuen Espainiako Gobernuak. Zer onura ekar ditzake neurri horrek?

Emaitza hori Istripuen Ikerketa Teknikoa eta Berreraikuntza (ITRASA: Investigación Técnica y Recons-
trucción de Accidentes) erakundeak egindako txosten batean argitaratu da. Trafiko Istripuen Biktimen Es-
tatuko Elkarteak agindutako txostena da, eta honako hau ere adierazten da bertan: errepidea bustita ba-
dago, 20,917 m-koa da frenatzeko distantzia. 

Trafiko Zuzendaritza Orokorrak (DGT: Dirección General de Tráfico) emandako datuen arabera, hildakoak
eragiten dituzten istripuen % 75 errepide arruntetan gertatzen da. Aurreko urtean, 1.730 pertsona hil zi-
ren trafiko-istripuen eraginez, eta horietatik 1.331 lehen esandako errepideetan gertatu ziren. 



Grezian izandako filosoforik ospetsuenak eta bikainenak, Aristotelesek, ikasi zuen le-
henbiziko aldiz higidura sakontasunez. Higidura sailkatzen saiatu zen, eta bi higidura
mota nagusi berezi zituen: higidura naturala eta higidura bortitza. 

Garai hartan, materia lau elementuz –sua, airea, ura eta lurra– osatuta zegoela uste
zuten greziarrek. Aristotelesen iritziz, objektuaren izaerak –konposizioa: lau elemen-
tuen konbinazioa– zehazten zuen higidura naturala. Haren iritziz, objektu guztiek “be-
rezko lekua” dute, haren izaerak mugatzen duena, eta leku horretara joateko joera
izango dute “beren lekuan” ez badaude. 

Horrela, lurzorura jaisten da airean utzitako harri bat, “lurra” baita haren elementu na-
gusia eta dagokion lekura joateko joera baitu. Honela zioen harri baten eta luma baten
erortzeko mugimendua azaltzeko: arinago jaisten da harria luma baino, “airea” eta
“lurra” baititu lumak bere konposizioan, eta harriak, aldiz, “lurra” besterik ez; hortaz,
joera handiagoa izango du harriak bere lekura heltzeko. Aristotelesen iritziz, arinago
jaisten dira objektu astunak objektu arinak baino. 

Higidura naturala bertikala zen –goranzkoa edo beheranzkoa– Lurrean zeuden gauza
guztientzat; zeruko gorputzen kasuan, aldiz, zirkularra zen higidura –higidura perfek-
tua, hasierarik eta amaierarik gabea, desbideratu gabe errepikatua–; higidura bortitza,
aldiz, bultzada- eta trakzio-indarren eraginez gertatzen zen. Ez da naturala –berezkoa–,
behartua baizik. Harri bat jaurtitzea, adibidez, higidura bortitza da, harriari mugimendua
eragin –behartu– egiten baitzaio. 

Kopernikok, Keplerrek eta beste zenbait zientzialarik zeruko gorputzei buruz egindako
azterketei esker, eraberritu egin ziren higiduraren gaineko ideia zaharrak. Galileo Gali-

lei italiar zientzialaria ekarri behar dugu gogora, ederki uz-
tartu baitzituen ideia berri horiek guztiak gorputzen
mugimendua azaltzeko. 

Erraz desegin zuen Galileok Aristotelesen gorputzen erorke-
tari buruzko hipotesia. Esaten denez, Pisako dorre inklina-
tuaren goialdetik, pisu berekoak ez ziren zenbait objektu
erortzen utzi zituen Galileok, eta zorura heltzeko zer den-
bora behar zuten neurtu zuen. 

Aristotelesen ustearen kontra, pisu bikoitzeko objektua ez
zen lastertasun bikoitzarekin erortzen. Airearen erresisten-
tzia arbuiatuta, aldi berean askatutako objektu guztiak –pisu
berekoak izan gabe ere– aldi berean heltzen ziren zorura.
Hipotesi hori baieztatzeko, plano inklinatu baten gainean hi-

gitzen diren zenbait objekturekin esperimentatu zuen. Behatu zuenez, gero eta arinago
higitzen dira planoan behera mugitzen diren bolak; planoan gora higitzen direnak, aldiz,
gero eta astiroago doaz.
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2.1 irudia: Aristoteles.

1
Higidurari buruzko ideiak historian zehar

2.2 irudia: Galileoren esperimentua erreproduzitzen duen margoa (Bezzuoli, 1841).



1. Jendetza handia bildu omen zuen behin 
Galileok esperimentuan lortutako emaitzen
lekuko izateko (2.3 irudia). Dirudienez, 
Galileok askatutako bi objektuak pisu 
berekoak izan gabe ere zorura aldi berean 
heldu zirela ikusi arren, han bildutako gehienek 
Galileoren kontura barre egiten zuten, eta 
Aristotelesek esandakoari sinesten jarraitu 
zuten. Zer deritzozu gertaera horri? Nola azal 
dezakezu jendearen jarrera? 

2. Imajina ezazu 2.4 irudiko egoera. Litekeena al da harri bat arinago jaistea oso-
osorik dagoela, bi zatitan puskatuta baino? Zer deritzozu? Zer esango luke
Aristotelesek gai horri buruz? 
Pentsa ezazu zer eredu erabili esperimentu hori egiteko.
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Azelerazioaren kontzeptua garatu zuen Galileok plano inklinatuekin egindako esperi-
mentuen bidez. Objektuen erorketa askea zen haren ikergai nagusia, baina ez zituenez
denbora neurtzeko tresna egokiak, higidura azeleratuaren intentsitatea murriztea de-
liberatu zuen, zehaztasun handiagoarekin aztertzeko. 

Plano inklinatuan behera doan esfera gero eta arinago mugitzen dela behatu zuen; ze-
hatzago esanda, modu berean aldatzen da beti bolaren abiadura, hau da, konstantea
da abiadura-aldaketa denbora-tarte berdina hartuta. Azelerazioa konstantea dela esan
dezakegu. 

Egia esan, Galileok ezin izan zuen bolaren abiadura neurtu, eta distantzia berdinak ibil-
tzeko zer denbora behar zen neurtu zuen. Luzera berdineko zatitan banatu zuen planoa,
eta “klepsidra” baten laguntzaz, puntu batetik beste batera joateko denbora neurtu zuen.

2.5 irudian adierazitakoaren antzerako muntaia egin omen zuen Galileok plano inklinatuan
gertatzen den higidura ikertzeko. Bola bat jarri zuen planoaren goialdean –d distantzia
jakin batera–, eta ura kupelatik irteten uzten zuen unean bertan askatu zuen bola.

Kupelatik irteten den ur-bolumena konstantea dela jo zuen (horretarako, beharrezkoa
da ur kantitate handia jartzea, kupelan dagoen uraren bolumenak oso aldaketa txikia
izan dezan), eta pitxarrean jasotako bolumena hartu zuen denbora neurtzeko.

Bola planoaren behealdera heltzen zen unean, ur-jarioa ixten zuen, eta jasotako ur kan-
titatea neurtzen zuen. Hainbat alditan errepikatu zuen esperimentua, bolaren mugi-
menduan eragina izan zezaketen aldagaien esperimentazio sistematikoa eginez.
Lehendabizi, planoaren inklinazioa aldatu gabe utzi zuen, eta d distantziaren balioak
aldatu zituen; horrela, taulako emaitzak lortu zituen: 

2.5 irudia: Klepsidra erabiltzea plano inklinatua
aztertzeko.

Distantzia d (m) 0,5 0,7 0,9 1,10 1,30 1,50 1,70

Uraren bolumena V (mL) 20 24 26 29 33 35 37

Jarraian, distantzia jakin bat hartuta, planoaren inklinazioa aldatu zuen. Lortutako da-
tuak aztertuta, ondorio hau atera zuen Galileok: “Igarotako denboraren karratuaren pro-
portzionalak dira beti ibilitako distantziak”.

2.3 irudia: Galileo Pisako dorrean.

2.4 irudia



3. Ados al zaude Galileoren ondorioarekin? Egin itzazu beharrezko
kalkuluak zure erabakia justifikatzeko. Zergatik errepikatu behar dira
esperientziak zenbait alditan?
Zer egin zenezake gaur egun Galileoren prozedura esperimentala
hobetzeko?

4. Hainbat bideo aurki ditzakezu Interneten erorketa askeari buruz.
Erreferentzia modura, hau ikus dezakezu:
http://www.youtube.com/watch?v=_NLWJiZRiRM
Zer ondorio dakar esperimentuaren emaitzak?
Bila itzazu gai berari buruzko beste zenbait bideo, azter itzazu
esperimentuen emaitzak, eta atera itzazu zenbait ondorio. 
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Hala ere, eguneroko esperientziak esaten digunez, objektu guztiak ez dira azelerazio
berdinarekin erortzen. Zuhaitz bateko hostoa, luma bat edo paperezko orri bat astiro-
astiro mugitzen dira lurrerantz. Airearen erresistentziak eragiten du objektuen azelera-
zio aldakorra. Hori frogatzeko, zenbait objektu arin eta astun sar ditzakegu hutsa eginda
duen beirazko hodi batean; adibidez, luma bat eta txanpon bat hartzen baditugu, biak
azelerazio berdinarekin eroriko direla behatuko dugu. Nabarmen aldatzen du airearen
erresistentziak zenbait objekturen mugimendua: hostoa, luma edo paperezko orria, ka-
surako, baina orokorrean, abiadura handiegia ez denean, ohiko objektu gehienak –ha-
rriak eta futbol pilotak, kasurako– azelerazio berdinarekin higitzen direla onar dezakegu,
eta HZUA-ren ekuazioak aplika ditzakegu haien mugimendua aztertzeko. 

2
Erorketa askea

2.6 irudia: (a) Erorketa askea; (b) Gora eta
beherako mugimendua.

5. Zure ustez, zer ezaugarri nagusi du (ditu) erorketa askeak? 
–Defini ezazu HZUA eta egin itzazu dagozkion e-t eta v-t grafikoak. 
–Erorketa askea HZUA dela uste al duzu? Zergatik? 

6. Azter ezazu irudiko informazioa, eta egin itzazu jarduera hauek:
(a) Erorketa askea:
–Nola aldatzen da harriaren abiadura denborarekiko?
–Eta ibilitako distantzia?
–Bil itzazu taula batean irudiko datuak, eta egin itzazu dagozkion
adierazpen grafikoak. 

–Azal ezazu harriaren higidura.
(b) Gora eta beherako mugimendua: 
–Bil itzazu taula batean irudiko datuak, eta egin itzazu dagozkion
adierazpen grafikoak. 

–Azal ezazu harriaren higidura.
–t = 7 seg denean, harria lurzorura heltzen dela jotzen badugu, zer
altuera dauka irudiko menditxoak?

–Zer gertatzen da punturik altuenean?
–Distantzia bera egiten al du harriak segundo bakoitzean?



1. Erorketa askearen higidura-ekuazioa.

Higidura noranzko bakar batean gertatzen denean edo higikari bakarra dugunean, nahiko
sinplea da higidura-ekuazioa idaztea. Horrela, hitzarmen hau baliatuko dugu, oro har:

– Hasierako posizioa (e0): higikariaren abiapuntua 

– Hasierako lastertasuna: mugimenduarena (beti positiboa)

– Azelerazioa: positiboa azeleratzen duenean, eta negatiboa frenatzen duenean.
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2.7 irudia: Altuera jakin batetik jaisten utzitako
objektua.

Horrela, erorketa askearen kasuan, adibide hau eman dezakegu: 150 metroko altueran
dagoen muino batetik utzi dugu pilota bat jaisten. Kasu honetan, noranzko bakarra
dauka higidurak (goitik beherakoa); hortaz, hau egin dezakegu: 

– Erreferentzia-puntua: muinoa (jaurtitze-lekua)

– Noranzko positiboa: beheranzkoa 

Orduan, datu hauek izango ditugu: 

e0 = 0 ; v0 = 0 m/s; a = + 9,8 m/s
2

Eta horrela idatziko dugu ekuazioa: 

e = 0 + 0 · t + ½ · (+9,8).t2 ; v = 0 + (+9,8) · t

7. Zer denbora beharko du pilotak lurrera heltzeko? Zer abiadura izango
du laugarren segundoan? Lurzorutik zenbat metrora egongo da? 

Errepika ezazu ariketa erreferentzia-puntua lurzoruan hartuta.

Gorantz jaurtitako objektu baten kasuan, aldiz, noranzko bikoitza izango du higidurak
(behetik gora eta goitik behera); hortaz, hau egin dezakegu: 

–erreferentzia-puntua: lurzoruan (jaurtitze-lekua)

–noranzko positiboa: goranzkoa 

Hasierako abiadura 40 m/s bada, datu hauek izango ditugu: 

e0 = 0 ; v0 = + 40 m/s; a = – 9,8 m/s
2

Eta horrela idatziko dugu ekuazioa: 

e = 0 + 40 · t + ½ · (-9,8) · t2 ; v = 40 + (-9,8) · t

8. Zer denbora beharko du pilotak punturik gorenera heltzeko? Zer
abiadura izango du bosgarren segundoan?

–Noiz egongo da pilota lurretik 20 m-ra? Zer abiadura izango du une
horretan?

2.8 irudia: Gorantz jaurtitako objektu
baten kasuan.



2.9 irudia: Erorketa askea.
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9. Irudiko eraikinak 32 m-ko altuera badu eta solairu guztiak berdinak
direla jotzen bada, plantea itzazu higidura-ekuazioak kasu
hauetarako: 

a) Eraikinaren goialdetik gorantz 20 m/s-ko lastertasunez jaurtitzen
den gorputza.

b) Eraikinaren goialdetik erortzen uzten den gorputza.

c) Bigarren solairutik behera 10 m/s-ko lastertasunez jaurti den
gorputza.

d) Hirugarren solairutik gorantz 40 m/s-ko lastertasunez jaurti den
gorputza.

Erreferentzia-sistemaren jatorria eta noranzko positiboa aukeratu
behar dituzu kasu guztietan.

2. Batez besteko lastertasuna HZUAn 

Dakigunez, aldakorra da aldiuneko azkartasuna (abiadura) HZUAn, eta kalkuluak egiteko
higiduraren azelerazioa hartu behar dugu kontuan, lehen emandako ekuazioak erabi-
liz; hala ere, kalkuluak errazteko, oso baliagarria izan daiteke higiduraren batez besteko
azkartasuna zehaztea. 

Lastertasuna uniformeki aldatzen denez, hau egin dezakegu vm kalkulatzeko:
vm = (v0 + v) /2 

v = v0 + a · t denez fi v m = (v0 + v0 + a · t) /2 
fi v m = (v0 + v0 + a · t) /2 

fi v m = v0 + (a · t /2)

Beraz, bi aukera ditugu vm kalkulatzeko; gainera, hau galde dezakegu: noiz izango da
vm = v, hau da, zer aldiunetan izango da higikariaren aldiuneko lastertasuna batez bes-
tekoaren berdina? 

vm = v izateko, t = t/2 izan behar da, hau da, higiduraren erdian bertan izango dira ber-
dinak higikariaren aldiuneko lastertasuna eta higidura osoaren batez besteko lasterta-
suna. Logikoa da emaitza hori, proportzionalki (uniformeki) handitzen baita abiadura.

Beste adibide hau azter dezakezu aurrekoa ulertzen laguntzeko: demagun 100 euro
sartzen dituzula hilero banketxean. Zer saldo izango duzu urtearen bukaeran? Zein
izango da urte osoko batez besteko saldoa? Zein aldiunetan (zer hilabetean) izango
duzu diru kantitate hori? 

Ekuazio hori oso praktikoa da, erraz kalkula baitezakegu guztira ibilitako distantzia vm
erabiliz; izan ere: e – e0 = vm · t dela froga dezakegu. 

2.10 irudia: Batez besteko lastertasuna HZUan.

10. Automobil batek, pausagunetik hasita, 20 segundoan azeleratu du
120 km/h-ko abiadura lortu arte. Kalkula itzazu higiduraren batez
besteko lastertasuna eta 20 segundoan ibilitako distantzia.
Egin ezazu higiduraren v-t grafikoa, eta azter ezazu zein aldiunetan
izango den lastertasuna 10 m/s.
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11. Harri bat 100 m-ko altueratik jaisten utzi dugu. Kalkulatu:
a) zer denbora behar duen lehenengo 50 metroak jaisteko; 
b) zer denbora behar duen azken 50 metroak jaisteko;
c) zer lastertasun duen 50 m-ko altueran dagoenenean eta lurrera

heltzen denean.

12. Gorputz bat altuera jakin batetik erortzen utzi dugu. Egin ezazu
higidurari dagokion v-t grafikoa, eta kalkula ezazu zer azalera
betetzen duen irudikatutako lerroak OX ardatzarekiko.
Zer esanahi fisiko du balio horrek? 
Aurreko datuak baliatuz, kalkula ezazu zer altueratik utzi dugun
gorputza erortzen, jakinik 5 segundoan heldu dela lurrera.
Zeren berdina da v-t grafikoaren malda? Azal ezazu zer informazio
ematen duen v-t grafikoak.

13. Gorputz bat bertikalki gorantz jaurti da 90 km/h-ko lastertasunez. 
a) Zer denbora beharko du punturik altuenera heltzeko?
b) Zer altuera lortuko du gehienez?
c) Zer denbora emango du jaitsierako mugimenduan? 

14. Eraikin baten goialdetik (lurzorutik 40 metrora) objektu baten
mugimenduari erreparatu diogu. Lehendabizi, objektua aske jaisten
utzi dugu; bigarrenik, gorantz jaurti dugu 40 m/s-ko
azkartasunarekin. Egin itzazu kalkulu hauek: 
a) Zer denbora beharko du objektuak kasu bakoitzean lurzorura

heltzeko?

b) Zer unetan izango du objektuak 20 m/s-ko abiadura?

15. Laborategiko saiakuntza: erorketa askea (“g”-ren determinazioa).
Bideokamera baten laguntzaz egingo dugu esperimentua. Bolaren
erorketa grabatuko dugu, eta programa egoki baten laguntzaz
(Windows Movie Maker, adibidez) bolaren mugimendua aztertuko
duzu e-t balioak lortzeko. Irudiko muntaia egin behar duzu, eta
bolaren posizioa ondo ikustea ahalbidetzen duen tamaina egokiko
zinta metrikoa edo erregela kokatu behar duzu. 

–Mugiarazi pelikula aurrerapen geldoarekin eta idatz itzazu e-t
balioak. 

–Egin ezazu e/t taula eta dagokion grafikoa.

–Nolakoa da higidura?

–Zer egin dezakezu “g”-ren balioa kalkulatzeko? 

16. Sar zaitez webgune honetan:
http://www.xtec.es/~ocasella/applets/caiguda/appletsol2.htm
eta egin ezazu zenbait ariketa erorketa askea lantzeko,
ordenagailuko simulazioen bitartez.

2.11 irudia: g-ren balioa
zehazteko esperimentua.
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17. Imajina ezazu 20 m-ko eskailera mekaniko batean zaudela.
Eskailerak 4 m/seg-ko lastertasunaz igotzen ari dira. Zer denbora
beharko duzu 20 metroak ibiltzeko?

–geldirik egonda;

–eskaileraren gainean 2 m/seg-ko lastertasunez higitzen bazara,
eskaileraren noranzko berean;

–eskaileraren kontrako noranzkoan higitzen bazara.

18. 12 m-ko luzera dute irudiko eskailera mekanikoek eta beherantz
desplazatzen ari dira 3 m/s-ko lastertasunez. Gizona geldirik
dagoen bitartean, emakumea horizontalki mugitzen ari da 1 m/s-ko
lastertasunez. Harmaila bakoitzaren zabalera 4 m bada: 

–Nor helduko da lehena behealdera? 

–Non egongo da pertsona bakoitza behera heldutakoan? 

–Zer alde dago bi pertsonen higiduraren artean? 

Bete ezazu beheko taula, eta kalkula itzazu higikari bakoitzaren
desplazamendua eta abiadura.

2.11 irudia: Eskailera mekanikoak. Higidura konposatua.

2.12 irudia: Higidura konposatua. 

gizona emakumea

t e (horizontala) e (bertikala) e (horizontala) e (bertikala)

0

1

2

3

4

AB
C

Askotan, higidura bat elkarrekiko mendekoak ez diren beste bi higiduren bidez azter de-
zakegu. Egia esan, bakarra da ikusitako higidura (horrela, eskaileran dagoen pertsona
higitzen ikusten dugu), baina higidura hori mendekoak ez diren bi higiduren “batura”
dela esan daiteke. Irudian ikusitakoaren arabera, eskuinerantz eta beherantz higitzen
ari da emakumea. Bi higidura horiek emakumearen mugimendua aztertzeko batu di-
tzakegu; gainera, higidura horiek ez dira elkarren mendekoak. Nahi bezain arin mugitu
daiteke emakume eskuinalderantz, eskaileren beheranzko mugimendua edozein izanda
ere. Kalkuluak erraztea dakar ezaugarri horrek, bi zatitan bana baitezakegu higidura. 

Higikariaren mugimendua konposatua dela esaten dugu, eta elementalak dira mugi-
mendu horren osagaiak. Horrela idatz dezakegu: 

–Higidura konposatua: emakumearena (eskaileretatik kanpo geldi dagoen beha-
tzaile batek ikusia).

3
Higidura konposatua 



41

2. gaia: Zinematika (II): higiduraren zenbait egoera interesgarri 

–Higidura elementalak: higidura horizontala (eskuinaderantz: emakumearen mu-
gimendua; eskaileretan geldi dagoen mutilak ikusia), eta higidura bertikala (be-
herantz: mutilaren mugimendua; eskaileretatik kanpo dagoen behatzaile batek
ikusia).

Taula hau neskaren mugimenduari buruzko informazio guztia jasotzeko eta kalkuluak
egiteko balia dezakegu. Nola kalkulatuko ditugu higidura konposatuaren balioak?

Higidura horizontala Higidura bertikala Higidura konposatua

t e v e v e (guztira) v (guztira) 

0 0 1 0 3

1 1 1 3 3

2 2 1 6 3

3 3 1 9 3

4 4 1 12 3

19. Irudiko ibaiaren zabalera 100 m izanik:

a) Zer denbora behar du txalupak beste aldera heltzeko?

b) Beste aldeko zer lekutara helduko da?

c) Zer distantzia egingo du txalupak?

d) Zer abiadura du txaluparen mugimenduak?

–Egin ezazu marrazki bat txaluparen desplazamendua eta
higiduraren orientazioa adierazteko.

–Abiapuntuaren aurrean bertan dagoen beste aldeko puntu batera
heldu nahi baduzu, norantz zuzendu behar da txaluparen branka?
Egin ezazu irudi bat txalupak aldiune bakoitzean izan behar duen
norabidea adieraziz. 

–Sar zaitez webgune honetan: 

eta egin ezazu ariketaren simulazioa ordenagailuaren laguntzaz

3 km/h

4 km/h

2.13 irudia: Higidura konposatua (ibaia eta txalupa).

20. Altuera beretik bi bola jaisten dira lurzorura. 
Bata erortzen utzi dugu, eta besteari abiadura 
horizontal jakin bat eman diogu. Zeinek beharko 
du denbora gehiago lurrera heltzeko? 
Zeinek ibiliko du espazio handiagoa? 

Alboko irudian ikus ditzakegu bi bolen ibilbideak. 
Segundo bakoitzeko posizioa adierazten 
du bolatxo bakoitzak.

http://www.mta.ca/faculty/science/physics/suren/BoatRiver/BoatRiverA.html

2.14 irudia: Ibilbidea erorketa askean eta jaurtiketa horizontalean.
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21. Aplika itzazu aurreko jardueretan landutako kontzeptuak ariketa
hau egiteko: 
Fusil batez bala bat jaurti dugu horizontalki 500 m/seg-ko
lastertasunez. Irudika ezazu zer ibilbide deskribatuko duen
jaurtigaiak eta kalkula ezazu zer distantzia horizontal egingo duen
lurraren kontra jo arte?

22. Irudiko muntaia egin dezakezu jaurtiketa horizontala
esperimentalki aztertzeko. 
–Zer denbora neurtuko du kronometroak?
–Zer adierazten dute d1 eta d2 balioek? 
–Zer denbora beharko du bolatxoak lurrera iristeko?
Egin ezazu esperimentua, eta aldera itzazu emaitza esperimentalak
eta teorikoa. 

23. Ordenagailuko simulazioa. Joan zaitez webgune honetara:
http://www.walter-fendt.de/ph14s/projectile_s.htm
Eta egin ezazu jaurtigaien mugimenduaren gaineko simulazioa.

24. Hegazkin bat 360 km/h-ko abiaduraz dabil hegan 1.000 m-ko
altueran, eta pakete bat jaisten utzi du itsasontzira heltzeko 2.000 m
falta zaizkiola.
Eman dezagun itsasontzia geldi dagoela:
a) Zer denbora emango du paketeak airean?
b) Itsasontzi barrura jaitsiko da?

2.15 irudia: Jaurtiketa horizontala ikertzea
kronohargailuaren laguntzaz.

2.16 irudia

–Zer higidura mota dugu kasu bakoitzean? 
Paper milimetratuarekin, egin ezazu koadrikula bat, eta koka ezazu
irudiko ibilbideen gainean. Idatz ezazu bola bakoitzari dagokion
posizioaren balioa (horizontala eta bertikala), eta bildu itzazu
emaitzak taula batean. 
Egin ezazu datuen adierazpen grafikoa.
Nola aldatzen da bertikalki ibilitako distantzia? Nolakoa da
abiadura bertikala?
Eta horizontalki ibilitakoa? Nolakoa da abiadura horizontala?

Higidura konposatuaren ezaugarriak:

Higidura horizontala: HZU x = x0 + vx · t vx = vox

Higidura bertikala HZUA y = y0 + voy · t + (1/2) · g · t
2 vy = voy + g · t

Higidura konplexua da bigarren bolarena, baina elkarren mendekoak ez diren bi higi-
dura sinplerekin adieraz dezakegu: batetik, HZU dugu desplazamendu horizontalean;
bestetik, HZUA dugu desplazamendu bertikalean. 

Laburbilduta, taulako informazioa eman dezakegu higidura konposatua aztertzeko:
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25. Arkulari batek zuhaitz batean zintzilik dagoen sagar batera
zuzendu du bere arkua. Jaurtitze-unean bertan, sagarra zuhaitzetik
jaisten bada, zer gertatuko da? 
a) sagarraren behetik pasako da gezia; b) sagarra joko du geziak.
c) sagarraren gainetik pasako da gezia.
Jaurtitze-puntua lurzorutik 1,5 m-ra badago, eta geziaren hasierako
abiadura 20 m/s bada, zer denbora beharko du sagarra jo arte? Zer
distantzia horizontal egingo du geziak? 

26. Azter ezazu arretaz 2.17 irudia, eta 
esan ezazu erorketa askeari eta higidura 
konposatuari buruzko zer ezaugarri 
adierazten duen argazki bakoitzak. 

2.17 irudia: Erorketa askearen gainean.

2.18 irudia: Higidura zirkularra.

Higidura zirkularra adierazteko, dagoeneko ezagutzen ditugun magnitude linealak (po-
sizioa, lastertasuna, abiadura) erabiltzeaz gainera, magnitude angeluarrak ere erabil
ditzakegu.

Irudian ikus dezakegu ibilbide zirkularra egiten ari den higikaria: t1 aldiunean P1 pun-
tuan dago, eta t2 aldiunean P2 posizioan. Eman dezagun ez dagoela noranzko aldake-
tarik, eta, orduan, posizio-aldaketaren berdina da ibilitako distantzia, hau da, 

De = e2 – e1
Baina e-ren balioa erabili beharrean, j angelua eman dezakegu. Irudian ikus dezake-
gunez, j1 angelua egin du higikariak t1 aldiunean (e = e1 denean), eta j2 angelua t2 al-
diunean (e = e2 denean). Horrela, ibilitako angelua eman dezakegu: Dj = j2 – j1 2.19 irudia: Magnitude linealak eta angeluarrak.

Ibilbide zirkularra ikus dezakegu eguneroko hainbat egoeratan. CD-ak eta DVD-ak, au-
tomobilaren edo bizikletaren gurpilak, garbigailuen zentrifugatze-sistema, haize-erro-
tetako palak eta beste hainbat ekar ditzakegu adibide gisa.

4
Higidura zirkularra

27. Formatu digitala nagusitu aurretik, binilozko diskoak erabiltzen
ziren. Hurrenez hurren, 33 eta 45 bira/min-koak ziren. Ba al dakizu
datu horien esanahia azaltzen?

28. Nola adieraziko zenuke irudiko haize-errotaren abiadura? 
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2.20 irudia: Radiana.

radianak 0 p/4 p

graduak 30 60 90 270 360

29. Bira osoak 360º dituela jakinik, eta zirkunferentziaren luzera 2pr
dela kontuan hartuz, kalkula ezazu zenbat gradu dituen radian
batek. Bete itzazu taulako hutsuneak.

30. 2.19 irudiko datuak erabiliz, kalkula itzazu balio hauek:
e1, e2, De, j1, j2 
Azter ezazu zer erlazio dagoen ibilitako angeluaren eta ibilitako
distantziaren artean.

Higidura lerrozuzenean egin dugun modu berean, lastertasun angeluarra ( w ) ere de-
finitu dezakegu. 

w = D / Dt ; v = De / Dt; v = w · R

Ekuazio hauek idatz ditzakegu Higidura Zirkular Uniformearen kasuan:

j = j0 + w · t  ;  w = kte

Higidura zirkular uniformea bada, denbora guztian berdinak izango dira aldiuneko las-
tertasuna eta batez besteko lastertasuna, eta nahikoa da w edo v idaztea, besterik
gabe. 

Gradutan adierazi beharrean, “radian”-a erabiltzen da unitate gisa higidura zirkula-
rrean. Definizioz, radian batekoa da angelua, arkuaren luzera eta zirkunferentziaren
erradioa berdinak direnean. Irudian ikus dezakegunez, j = 1 radian, l = r denean.

1 rad-eko arkuaren luzera 1 · r bada, 2 rad-eko arkuarena 2 · r izango da, eta n rad-
ekoa n · r. Horregatik, hauxe idatz dezakegu:

arkua= angelua (radianetan) · erradioa 

l = j · r (j: angeluaren balioa radianetan).

Orokorrean: De = Dj · r (e eta r metrotan adierazita, eta j radianetan). 

31. Zer unitate du w -k SI sisteman? Zer balio dute lastertasun hauek
SI sisteman: 
33 b/min;  2 bira/segundo; 30º minutuko?

32. 10 cm-ko erradioa duen disko bat 45 bira minutuko biratzen da.
Bost segundoan:
–Zer distantzia egingo du diskoak gradutan neurtuta?
–Zer distantzia egingo du diskoaren kanpoaldeko puntu batek? 
–Eta erdigunetik 4 cm-ra dagoen beste puntu batek?
–Zer azkartasun angeluarra izango dute aurreko bi puntuek?

2.21 irudia: Binilozko disko-jogailua.
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33. Lurrak bi errotazio-higidura egiten ditu: bata Eguzkiaren inguruan,
eta bestea bere ardatzaren inguruan.
a) Zenbat balio du Lurraren lastertasun angeluarrak higidura

bakoitzean?
b) Zenbat balio du Lurraren lastertasun linealak Eguzkiaren

inguruko mugimenduan? 
c) Zenbat balio du lastertasun linealak ekuatorearen puntu batean?

Eta 45º-ko latitudeko puntu batean, Parisen adibidez? Eta Ipar
poloan?

Higidura zirkularra ez denean uniformea, aldiuneko lastertasun angeluarra kalkulatu
behar dugu. Higidura lerrozuzenarekin egin bezala, limitearen eta deribatuaren kon-
tzeptuak behar ditugu kalkulua egiteko. Horrela, ekuazio hauek idatziko ditugu: 

w = dj / dt ; v = de / dt; v = w · r 

Gainera, lastertasun angeluarra konstantea ez denez, azelerazio angeluarra ere zehaztu
behar dugu: 

a = dw / dt

Ekuazio hauek balia ditzakegu Higidura Zirkular Uniformeki Azeleratua aztertzeko:

j = j0 + w0 · t + (1/2) a · t
2 ; w = kte ; w = w0 + a · t ; a = kte

34. 60 bira minutuko lastertasunaz biratzen den bolante batek 
36 rad/s-ko lastertasuna lortu du 5 minutuan. Zer azelerazio
angeluarra du? Zenbat bira egin ditu denbora-tarte horretan?

35. Hiru alditan bana dezakegu zentrifugagailu baten mugimendua:
hasteko, pausagunetik 10.000 bira minutura igaro da 5 minutuan;
jarraian, higidura uniformea eduki du 10 minutuz, eta azkenik,
minutu batean, gelditu egin da. 
a) Idatz itzazu zentrifugagailuaren higidura-ekuazioak aldi

bakoitzean.
b) Zer azelerazio angeluarra du hasieran? Zer balio du frenatze-

prozesuaren azelerazio angeluarrak? 
c) Zenbat bira eman ditu aldi bakoitzean?

36. Egin itzazu kalkulu hauek irudiko satelitearen gainean: 
a) Orbitaren erradioa eta periodoa
b) Orbitaren abiadura 
c) Zertan erabiltzen dira satelite geoegonkorrak? Zergatik dira

beharrezkoak? 
2.22 irudia: Lurraren inguruko satelite geoegonkorra
(Lurraren erradioa = 6.400 km).

36.000 kmSatelitea

Orbita
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2.23 irudia: Gehiegizko abiadurak eragindako
istripua.

Zergatik da arriskutsua abiadura? Zer denbora behar du ibilgailuak gelditzeko? 

Grafikoan ikus dezakegunez, ibilgailu bat gelditzen denean, bi fase bereiz daitezke haren
mugimenduan.

Lehendabizi, erreakzio-denbora dugu. Objektua –semaforoa, oinezkoa edo beste ibil-
gailu bat– ikusten du gidariak, eta denbora-tarte bat behar da informazioa begietatik
burmuinera iristeko. Orduan, hau da, informazioa burmuinera iritsi denean, mezu bat bi-
daltzen die hark giharrei, egoerari erantzuteko. Une horretan hasten da, hain zuzen, bi-
garren fasea: frenatze-denbora. Bi denbora-tarte horietan, aurrera jarraitzen du autoak
bere mugimenduan. Notazio hau erabiliko dugu bi tarte horiek bereizteko:

2.24 irudia: Erreakzio-denbora eta frenatze-denbora.

Erreakzio-denbora eta frenatze-denbora

Iraupena Ibilitako distantzia

Erreakzio-aldia Erreakzionatzeko denbora = te Erreakzio-distantzia = de

Frenatze-aldia Frenatzeko denbora = tb Frenatze-distantzia = db

Gelditzea Gelditzeko denbora = tg Gelditzeko distantzia = dg

Erraz ikus dezakegunez: dg= de + db eta tg = te + tb, hau da, “erreakzio-denbora gehi
frenatze-denbora da ibilgailu batek frenatzeko behar duen denbora”.

37. Arriskutsuak al dira errepideak? Zer iritzi duzu zuk gai horri
buruz? Zer neurri har ditzakegu gure seguritatea (oinezkoa edo
gidaria izanik) hobetzeko? 
Azter ezazu webgune hauetako edukia: 
http://revista.consumer.es/web/eu/20080501/practico/consejo_del_mes/72542.php

http://www.lasprovincias.es/v/20110827/comunitat/solo-penas-viales-
exceso-20110827.html
http://www.heraldo.es/noticias/sociedad/el_exceso_velocidad_duplica_
riesgo_morir_carretera.html

38. Nola kalkulatuko zenuke zer distantziara izan behar den ikusgaia
semaforo bat gidariak automobila frenatu ahal izateko? Zure ustez,
zer faktore hartu behar dira kontuan egoera hori aztertzeko?

5
Seguritatea errepidean
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2.25 irudia: Erreakzio-denbora neurtzeko
esperimentua.

39. Esperimentu sinplea egingo dugu jarraian erreakzio-denboraren
kontzeptua lantzeko. Har ezazu milimetrotan graduaturiko erregela
bat (ikus ezazu irudia). 

Orain, erregelari eutsiko diozu, eta beste taldekide batek 0-ren
parean kokatuko ditu bere atzamarrak –erregela ukitu gabe–. Aska
ezazu erregela oharkabean, eta idatz ezazu zer lekutan oratu duen
erregela zure taldekideak. 

–Errepika ezazu esperimentua zenbait alditan, eta idatz itzazu
emaitzak beheko taulan. 

–Erregelaren mugimendua erorketa asketzat hartuta, kalkula ezazu
erreakzio-denboraren balioa.

Taula. Erreakzio-denbora: emaitza esperimentalak 

Esperimentua 1 2 3 4 5

Distantzia

Erreakzio-denbora

Eskuineko taulan ikus dezakezu zer erreakzio-denbora izaten duten gidariek zenbait
kasutan, eta zer distantzia egiten duten denbora horretan zer abiadura daramaten kon-
tuan hartuta.

Erreakzio-denbora eta abiadura

Abiadura (km/h)

45 70 130

1 12 20 36

2 25 40 72

3 36 60 108
Batez beste, 1 segundo ingurukoa da erreakzio-denbora. Horrez gainera, beste zenbait
faktore har daitezke kontuan: alkohola, drogak, sendagaiak, arreta-falta (sakelako te-
lefonoarekin berbetan aritzea, kasu) edo nekea, adibidez. Nola mugitzen da ibilgailua
erreakzio-aldian? Gidariak ez dionez ibilgailuari eragiten (ez frenatu ezta azeleratu ere),
haren abiadura konstantea dela eman dezakegu. Hortaz, distantzia hau egingo du ibil-
gailuak: de = v . te 

Zeren mendekoa da frenatze-distantzia? 

Grafikoan ikus dezakegu nola aldatzen den  1.300 kg-ko masako ibilgailu batentzat fre-
natze-distantzia abiaduraren arabera eta errepidea nola dagoen –eguraldi lehorra edo
euritsua den– kontuan hartuta. 

Gainera, ibilgailuaren egoera (pneumatikoen eta frenoen egoera) eta gidariaren frena-
tze-teknika ere kontuan hartu behar dira.

2.26 irudia: Errepidearen egoeraren eragina
frenatzean.

Erreakzio-denbora (seg)

Euriarekin

Euririk
gabe
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2.27 irudia: Erreakzio-distantzia (m) eta abiadura (m/s).

2.28 irudia: Zebra-bidea.

40. Sar zaitez webgune honetan: 
http://www.phys.hawaii.edu/~teb/java/ntnujava/Reaction/reactionTime.html
eta egin ezazu ordenagailuko simulazioa, erreakzio-denboraren
eragina aztertzeko. 

41. Bat-batean, oztopo bat ikusi du bidean 40 km/h-ko abiadura
daraman motorista batek. Zer distantzia ibiliko du frenatzen hasi
arte? (2.27 irudia) 

–Hiru edo lau segundoko arreta-galtzea eragin diezaioke gidari bati
telefono-dei batek. Zer ondorio ekar diezaioke horrek 50 km/h-ko
abiadura daraman gidariari? Zure ustez, justifikatuta al dago
telefonoz hitz egiteko debekua gidatzen ari zarela? 

–Nola aldatuko da alboko grafikoa gidari nekatu baten kasurako?
Egin ezazu adierazpen grafikoa 

42. Zebra-bide baten aurrean, geldi dago oinezko-talde bat
errepidearen beste aldera gurutzatzeko asmotan. Automobil bat,
jendeari pasatzen uzteko gelditu da, baina aldiune berean, kolpe bat
hartu du atzealdetik, garaiz frenatu ez duen beste automobil batek
jota. Zergatik gertatu da istripua? 

Azter itzazu arrazoi hauek, eta ordena itzazu istripua eragiteko zer
garrantzi duten kontuan hartuz. 

–nekatuta zegoen bigarren gidaria; 

–gaizki zituen frenoak bigarren automobilak;

–arinegi (bat-batean) frenatu du lehenengo automobilak;

–lehenengo automobiletik hurbilegi zebilen bigarren automobila;

–pneumatikoak egoera txarrean zituen bigarren automobilak;

–lehenengo automobilak ez zituen freno-argiak.

43. Nola jakin dezakegu ondo kokaturik dauden bidegurutze bateko
semaforoak? Pentsa ezazu zer aldagai hartu behar dituzun kontuan
semaforo-talde bateko diseinua egiteko.

44. http://www.mta.ca/faculty/science/physics/suren/Brake/BrakeA.html

http://www.mta.ca/faculty/science/physics/suren/CatchUp/CatchUpA.html

http://www.mta.ca/faculty/science/physics/suren/AvoidCrash/AvoidCrashA.html

aurki ditzakezu errepide-segurtasunarekin lotura duten zenbait
simulazio.
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Bizimodua eta osasuna. Kaltegarria al da
hegazkinez bidaiatzea?

Bizi garen kontsumo-gizartean hainbat desplazamendu egin ohi ditugu hegazkinez,
aisialdia dela edo lana dela. Ba al du eraginik jarduera horrek gure gorputzean? 

Kezka handia dago gizartean zentral nuklearrak edo hondakin erradiaktiboak direla-
eta, baina pentsatu al duzu inoiz hegazkinez bidaiatzea osasunerako arriskutsua
izan daitekeela? 

Beheko taulan ikus dezakezu zer erradiazio jasotzen duen pertsona batek Lon-
drestik beste zenbait hiritara egindako hegazkin-bidaietan.

–Egin ezazu datuen adierazpen grafikoa (erradiazioa vs denbora). 

–Google Earth tresnaren laguntzaz, aurki ezazu zer distantzia
dagoen hirien artean.

–Zein da hegaldi bakoitzeko batez besteko lastertasuna? 

Pertsona batek Londresetik Jamaikara bidaiatzen badu hegazkinez:

–Zer denbora beharko du?

–Zer batez besteko erradiazioa jasoko du?

– Garrantzitsua al da jasotako erradiazioa? 

– Begira iezaiozu arretaz taulako informazioari.

–Negozio gizon batek, joan-etorriko hamar bidaia egiten ditu
Londrestik Tokiora. Kezkatu behar al du pertsona horrek jasotako
erradiazioa dela-eta?

Ikerketa bat egin dute zenbait aire-konpainiatan lan egiten duten
3.900 pertsonekin (pilotuak, azafatak, etab.), eta 169 leuzemia-
kasu aurkitu dituzte. Ikerketa bera egin dute aire-konpainietan
lan egiten ez duen pertsona kopuru bereko beste talde batekin,
eta 156 leuzemia-kasu aurkitu dituzte. 

–Kalkula ezazu talde bakoitzeko minbizi-kasuen ehunekoa.

–Datu horiek ikusita, zure ustez ba al da loturarik minbiziaren eta
hegazkinez egindako bidaien artean? 

–Zer informazio osagarri beharko genuke aurreko galderari
erantzuteko?

Hegaldiaren Jasotako batez
Helmuga iraupena besteko

(ordu) erradiazioa (mSv)

Edinburgo 1 0.004

Istanbul 5 0.025

Toronto 8 0.050

Los Ángeles 11 0.065

Tokio 13 0.075

Dosia (mSv) Ondorioa 

10000 Berehalako gaixotzea; heriotza
hilabete gutxian

1000 Erradiazioak eragindako
ondoeza; oso gertagaitza da
pertsona hiltzea. 

100 Ebidentziaren arabera, minbizia
eragin dezakeen gutxieneko
dosia.

Azken jarduera
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Ariketak

1. Lurretik 300 m-ra dagoen puntu batetik gorputz bat jaurti da gorantz,
40 m/seg-ko azkartasunez. Idatzi dagokion higidura-ekuazioa eta
kalkulatu: 
a) lortuko duen altuerarik handiena; 
b) lurrera heltzeko behar duen denbora eta une horretan daraman

azkartasuna; 
c) egin dagozkion e/t eta v/t grafikoak. 

2. Beheko grafikoan ikus ditzakegu gorantz jaurtitako objektu baten
posizio-denbora grafikoaren hasierako puntuak. 
a) Zer altueratik jaurti da objektua?
b) Lurzorutik zenbat metrora egongo da 3. segundoan?
c) Zer denbora beharko du lurzorura heltzeko?

3. Harri bat ura duen putzu batera jausten uzten denetik uraren kontra
jotzean sortutako zarata entzun arte 2 segundo igaro badira, kalkulatu
soinuaren azkartasuna baldin eta ura 18,9 m-ko sakoneran badago. 

4. Bi urratsetan bana dezakegu espazio-ontzi baten jaurtitze-mugimendua.
Hasieran, etengabe azeleratzen du higikariak 2 minutuan 20 km/s-ko
azkartasuna lortu arte. Hortik aurrera, 3 minutuan jarraitu du
azkartasuna aldatu gabe. Kalkula itzazu:
- Lehenbiziko urratsaren azelerazioa eta batez besteko azkartasuna.
- 2. minututik 5. minutura ibilitako distantzia.
- Lehenbiziko 4 minutuetan ibilitako distantzia eta batez besteko
azkartasuna.

5. Lurretik 600 m-ra dagoen globo batetik brujula erortzen zaio
bidaiarietako bati. Kalkulatu zenbateko denbora beharko duen lurrera
heltzeko eta une horretan izango duen azkartasuna baldin eta brujula
jausten den unean: 
a) globoa geldirik badago;
b) globoa 4 m/seg-ko azkartasun konstantez igotzen ari bada.

6. Txalupa txiki batean 100 m-ko zabalera duen ibaia zeharkatu nahi da,
ertzarekiko perpendikularki mugituz 36 km/ord-ko azkartasunez. 
a) Ur korrontearen azkartasuna 9 km/h bada, nolakoa izan behar du

txaluparen mugimenduak, hau da, zer norabide eta zer noranzko izan
behar ditu?

b) Zer denbora beharko du txalupak beste ertzera heltzeko?

2. ariketa
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7. Hegazkin batek pakete bat jaurti behar du irudiko petrolio-
plataformaren gainera. Plataformatik 500 m-ko altueran badago eta
200 Km/ord-ko azkartasunez mugitzen bada, non jaitsiko da paketea
plataformaren gainean bertan pasatzerakoan jaurtikitzen badu? 
Zer tokitan egin beharko luke bere helburua lortzeko? 

8. Auto eta bizikleta baten gurpil-ereduak ikus ditzakegu irudian. Bertan
emandako datuak kontuan hartuta, egin itzazu kalkulu hauek:
a) Zer distantzia egingo du autoak 1 minutuan, gurpilak 200 rpm-ko

abiadurarekin biratzen badu? 
b) Zer abiadura angeluar edukiko du gurpilaren zentrotik 7,00 cm-ra

dagoen gurpilaren puntu batek?
c) Zenbat bira egin behar ditu bizikletaren gurpilak, txirrindulariaren

abiadura 25 km/h-koa izateko?

9. Film baten iraupena 2 ordukoa bada, zer desplazamendu angeluar
egiten dute erloju baten orratzek (orduenak eta minutuenak) denbora-
tarte horretan? 

10. 27,3 egun behar ditu Ilargiak bere ardatzaren inguruko errotazio-
mugimendua egiteko. Ilargiaren erradioa 1,74·106 km bada, zer
abiadura angeluar du? 

11. Gidari batek zerbait ohartzen duenetik balazta zapaldu arte,
“erreakzio-denbora” izeneko tartea igarotzen da. Bitartean, distantzia
bat egiten du ibilgailuak (“erreakzio-distantzia”). 2.2 irudian ikus
dezakegu zer balio duen distantzia horrek ibilgailuaren abiaduraren
arabera. 
(a) Zer erlazio mota dago distantziaren eta abiaduraren artean?
(b) Pertsona askok nekatuta gidatzen dute. Nola uste duzu izango dela

aurreko grafikoa gidari nekatu baten kasuan? Egin ezazu
adierazpen grafikoa.

(c) Nola handitu daiteke ibilgailu bateko “frenatze-distantzia”? Eman
itzazu bi adibide. 

7. ariketa

8. ariketa

11. ariketa
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12. Errepide horizontal batean, 15.0 m/seg-ko azkartasunez higitzen ari
da ibilgailu bat. Une horretan, gorrira aldatzen da semaforo bateko
argia, eta balazta zapaltzen du gidariak argi gorria piztu eta 0,5 seg
geroago. Taulan ikus dezakegu nola aldatzen den ibilgailuaren
azkartasuna semaforoaren argi gorria pizten den unetik aurrera:

(a) Egin ezazu dagokion v/t grafikoa.
(b) Azal ezazu grafikoaren itxura, eta esan ezazu zer mugimendu

mota izan duen ibilgailuak.
(c) Kalkula ezazu zer distantzia egin duen ibilgailuak argi gorria piztu

denetik guztiz gelditu arte. 

13. Automobil baten argi laburrak azkar eta zehaztasun handiz doitzeko,
horma bertikal baten aurrean jar dezakegu –ikus ezazu irudia–. 
1.- Segurtasunaren ikuspegitik, zer arrazoi eman ditzakete automobil-

fabrikatzaileek argi laburren irismena mugatzeko.
2.- Azter ezazu zer erlazio dagoen irismenaren eta H, h eta d

distantzien artean.
3.- Kalkula itzazu h altueraren beheko eta goiko mugak seguritate

arrazoiak betetzeko.
4.- Maletategia betetzen bada, pixka bat altxatzen da ibilgailuaren

aurrealdea. Demagun altuera berria 67 cm dela eta BA altuera 63
cm. Ba al dago gainerako gidariak itsutzeko arriskurik? 

Denbora (seg) 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

Azkartasuna (m/seg) 15.0 15.0 12.5 10.0 7.5 5.0 2.5 0.0

14. ariketa

P: argiaren kokapena; B: hormako zer puntura heltzen da argia

PH: argitik lurrerainoko altuera; PB: argitik hormarainoko distantzia

BA: horman neurtutako distantzia A eta B puntuen aretan

M: lurreko zer puntura helduko zen argia hormarik egongo ez balitz. 

HM: argiaren irismena (30 eta 45 m artean egon behar da) 

Datuak: HP = 65 cm; HA = 3,0 m
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14. Zer informazio ikus dezakezu irudian? Imajina ezazu 
irudiarekin bat datorren benetako egoera.
Autoaren hasierako azkartasuna 25 m/s bada eta 0,45 s 
igaro badira balaztak zapaltzen hasi arte, zer denbora 
beharko du guztiz gelditzeko 8,5 m/s2-ko azelerazioarekin 
frenatzen badu?

15. Mendizale-talde bati lagundu nahi dio irudiko erreskate-
helikopteroak. 
Zer denbora emango luke paketeak mendizaleengana heldu arte
jausgailurik gabe jaisten utziko bagenu?
Jaisteko abiadura gutxitzeko, jausgailu bat du, eta 12 m/s
azkartasunarekin jaitsiko da. Zer denbora beharko du mendira
heltzeko?
Pilotuaren ustez, mendira heldu baino 20 m lehenago utzi behar da
paketea jaisten. Zuzen al dago?  batekin lotuta dago baten 

15. ariketa

16. ariketa




