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1. unitatea: Zenbaki naturalak

Helburuak
1. Zenbakizko adierazpen matematikoak eguneroko hizkuntzan erabiltzea, zehaztasunaren eta

zorroztasunaren mesederako.
2. Gaur egungo zenbaki sistema balioestea.
3. Kode numerikoak eta alfanumerikoak interpretatzea eta osatzea, informazioak transmititzeko.
4. Zenbaki naturalak erabiltzea eguneroko bizitzako hainbat alderdi koantitikatu eta adierazteko.
5. Zenbaki naturalak zenbakizko zuzenean ordenatzea.
6. Zenbaki naturalen arteko eragiketak zehatz eta zorrotz egitea.
7. Nork bere estrategiak erabiltzea buruzko kalkuluan.
8. Zenbaki naturalak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

Ebaluazio irizpideak
1. Zenbaki naturalak irakurtzea eta idaztea haien adierazpen hamartarretik eta polinomikotik

abiatuta.
2. Zenbaki naturalen arteko eragiketa konbinatuak egitea lehentasunak aintzat hartuz.
3. Eragiketa aritmetikoen propietateak eta parentesiak zuzen erabiltzea kalkulua sinplifikatzeko.
4. Zenbaki naturalak zenbakizko zuzenean adieraztea eta ordenatzea.
5. Zenbaki naturalen arteko eragiketak eskatzen dituzten problemak ebaztea, kalkulu metodo

egokia aukeratuz eta testuingurura egokitzen den edo ez balioetsiz.
6. Estrategia errazak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Zenbaki sistemak.
2. Zenbaki naturalak.
3. Zenbaki naturalen adierazpena eta ordenazioa.
4. Oinarrizko eragiketak. Propietateak.

4.1. Zenbaki naturalen arteko batuketa.
4.2. Zenbaki naturalen arteko kenketa.
4.3. Zenbaki naturalen arteko biderketa.
4.4. Zenbaki naturalen arteko zatiketa.

5. Eragiketa konbinatuak.

Prozedurak
1. Sistema hamartarrean eta erromatarrean adierazitako zenbakiak interpretatzea eta erabiltzea.
2. Sistema posizionalak eta ez-posizionalak bereiztea.
3. Zifren esanahia zehaztea posizioaren arabera. Adierazpen polinomikoa.
4. Zenbaki serieak zuzen graduatu batean adieraztea eta ordenatzea.
5. Zenbaki naturalen arteko batuketaren, kenketaren, biderketaren eta zatiketaren algoritmoak

erabiltzea.
6. Batuketa, kenketa eta biderketa grafikoki azaltzea
7. Eragiketen lehentasuna eta parentesiak erabiltzea buruzko kalkuluan.
8. Amaieratik hastea bezalako estrategiak erabiltzea problemak ebazteko.
9. Kalkulagailua erabiltzea eragiketa konbinatuetan.

Jarrerak
1. Zehaztasunak kalkuluan duen garrantziaren balioespena.
2. Jarraikitasuna eta malgutasuna zenbakizko problemen soluzioak bilatzeko.
3. Zenbakiak eta ezagutza matematikoak erabiltzeko joera eta ezagutza horiek hainbat egoera

adierazteko duten garrantziaren balioespena.
4. Problemak eta kalkuluak ebaztean erabilitako prozesua eta emaitzak argi eta txukun

aurkezteko nahia.
5. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei ekiteko.
6. Nork bere gaitasunean konfiantza problemei aurre egin eta beharrezkoak diren zenbaki

kalkuluak eta zenbatespenak egiteko.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki sistemei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯ Pentsamenduaren formalizazioa problemen ebazpenean arrazoitzean.
⎯  Zenbakizko adierazpen matematikoen erabilera zehaztasunez eta zorroztasunez hitz

egiteko.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Interneten erabilera informazio zientifikoa eskuratzeko eta bilaketa beste zenbaki

sistema batzuetara zabaltzea, sistemen eboluzioa konparatzeko.
⎯ Hainbat programa informatikoren erabilera (Derive...).

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Talde lanaren sustapena informazioa elkarlanean bilatuz, aztertuz eta azalduz.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zehaztasuna eta zorroztasuna zenbaki naturalen arteko eragiketetan.
⎯  Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna zenbaki problemen

emaitzak egoki jakinarazteko.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Estrategien planifikazioa eta erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola zenbaki

problemak ebazteko orduan.
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2. unitatea: Berreketak eta erroketak

Helburuak
1. Berreketa zer den ulertzea.
2. 10 oinarriko berreketak erabiltzea zenbaki handiak idazteko.
3. Berreketak eta haien propietateak erabiltzea eragiketak egiteko.
4. Eragiketen lehentasuna aintzat hartzea berretzaile naturaleko berreketen arteko eragiketak

egiteko.
5. Karratu perfektuak bereiztea.
6. Erro karratu zehatzak kalkulatzea.
7. Erro karratuak kalkulatzea, haztatze bidez eta eskuz.
8. Kalkulagailua erabiltzen ikastea berreketak, erroketak eta eragiketa parentesidunak egiteko.
9. Problemak ebaztea hainbat motatako problemak ebatziz sortutako estrategien bidez.

Ebaluazio irizpideak
1. Oinarri osoko eta berretzaile naturaleko berreketen arteko kalkuluak egitea.
2. Berreketen propietateak erabiltzea eragiketa bat berreketa bakar modura adierazteko.
3. Erro karratuak kalkulatzea.
4. Zenbaki osoen arteko batuketak, kenketak, biderketak, zatiketak, berreketak eta erroketak

egitea, eta eragiketen lehentasuna kontuan hartzea.
5. Eguneroko bizitzako problemak ebaztea berreketen eta erro karratuen bitartez.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Berreketak.
2. 10 oinarriko berreketak.
3. Eragiketak berreketekin.

3.1. Oinarri bereko berreketen biderketa.
3.2. Oinarri bereko berreketen zatiketa.
3.3. Biderketa baten berreketa.
3.4. Zatiketa baten berreketa.
3.5. Berreketa baten berreketa.

4. Karratu perfektuak eta erro karratu zehatzak.
4.1. Erro karratu zehatzak.

5. Erro karratuen kalkulua.
5.1. Erro karratuen kalkulua haztatze bidez.
5.2. Erro karratuen kalkulua eskuz.

Prozedurak
1. 10 oinarriko berreketak erabiltzea zenbaki handiak adierazteko.
2. Berreketen arteko eragiketak egitea.
3. Erro karratu zehatzak kalkulatzea.
4. Erro karratuak egitea, haztatze bidez eta eskuz.
5. Eragiketa konbinatuak egitea lehentasunak kontuan hartuz.
6. Hainbat egoeratan kalkulagailua erabiltzea komeni den jakitea.
7. Zenbaki problemak eta haiek ebazteko erabilitako kalkuluak ahoz adieraztea.

Jarrerak
1. Zenbaki hizkuntzaren zehaztasunaren, sinpletasunaren eta erabilgarritasunaren balioespena

eguneroko bizitzako eta arlo zientifikoko egoerak adierazteko, komunikatzeko edo ebazteko.
2. Kalkulagailuaren erabileraren balioespen kritikoa kalkuluak eta zenbakizko ikerkuntzak egiteko.
3. Zenbaki hizkuntzaren, kalkuluaren eta kantitateen zenbatespenaren erabilera eguneroko

jardueretan.
4. Jarraikitasuna eta malgutasuna zenbakizko problemei soluzioak bilatzeko.
5. Nork bere gaitasunean konfiantza problemei aurre egin eta beharrezkoak diren zenbaki

kalkuluak eta zenbatespenak egiteko.
6. Problemak eta kalkuluak ebaztean erabilitako prozesua eta emaitzak argi eta txukun

aurkezteko nahia.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Berreketei eta erroketei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯ Ahozko nahiz idatzizko hizkuntzaren erabilera, errealitatea interpretatu eta ulertzeko.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza (hala nola bakterioen portaera) eta matematikaren

munduarekin duen erlazioa.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera, unitateko edukiak antolatzeko.
⎯  Kalkulagailu zientifikoaren erabilera, emaitzak egiaztatu eta eragiketa korapilatsuetan

emaitzak lortzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Datuen ezagutza eta interpretazioa, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Arrazoitzeko eredu orokorren garapena eta hainbat trebetasun eskuratzea.
⎯  Jarraikitasunaren, sistematizazioaren eta gogoeta kritikoaren balioespena nork bere

lanean eta soluzioak bilatzean.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa.
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3. unitatea. Zenbaki naturalen zatigarritasuna

Helburuak
1. Multiplo-zatitzaile erlazioa identifikatzea eta zenbaki natural baten multiploak eta zatitzaileak

bilatzea.
2. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.
3. Zenbaki bat biderkagaietan deskonposatzea.
4. Zatigarritasun irizpideak aztertzea: 2az, 3az, 6az, 5az, 10az eta 11z.
5. Bi zenbakiren edo gehiagoren zatitzaile komunetan handiena (z.k.h.) eta multiplo komunetan

txikiena (m.k.t.) kalkulatzea.
6. Nork bere estrategiak erabiltzea buruzko kalkuluan.
7. Eguneroko bizitzako problemak ebaztea bi zenbaki naturalen edo gehiagoren z.k.h.a eta

m.k.t.a erabiliz.

Ebaluazio irizpideak
1. Zenbaki baten multiploak eta zatitzaileak kalkulatzea.
2. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.
3 .  Zenbaki konposatuei zatigarritasun irizpideak aplikatzea, biderkagai lehenetan

deskonposatzeko.
4. Bi zenbakiren edo gehiagoren z.k.h.a eta m.k.t.a kalkulatzea.
5. Problemak ebaztea z.k.a.a edo m.k.t.a erabiliz eta kalkulu modu egokiena aukeratuz.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Zenbaki baten multiploak eta zatitzaileak.
2. Multiploen eta zatitzaileen propietateak.
3. Zatigarritasun irizpideak.
4. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak.
5. Deskonposizio faktoriala.
6. Zatitzaile komunetan handiena.
7. Multiplo komunetan txikiena.

Prozedurak
1. Zenbaki natural baten multiploak eta zatitzaileak kalkulatzea.
2. Zatigarritasun irizpideak erabiltzea zenbaki lehenak edo zenbaki konposatuak bereizteko.
3. Biderkagai lehenetan deskonposatzea.
4. Zenbaki batzuen z.k.h.a eta m.k.t.a kalkulatzea.
5. Problemak ebaztea z.k.h.a eta m.k.t.a erabiliz.

Jarrerak
1. Zehaztasunak kalkuluan duen garrantziaren balioespena.
2. Jarraikitasuna eta malgutasuna zenbakizko problemei soluzioak bilatzeko.
3. z.k.h.a eta m.k.t.a erabiltzeko joera eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
4. Problemak eta kalkuluak ebaztean erabilitako prozesua eta emaitzak argi eta txukun

aurkezteko nahia.
5. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei ekiteko.
6. Nork bere gaitasunean konfiantza problemei aurre egin eta beharrezkoak diren kalkuluak eta

zenbatespenak egiteko.

Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki naturalen zatigarritasunari dagokion terminologiaz jabetzea.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza matematikoaren erabilera funtzionala errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.
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• Matematikarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Zenbaki naturalen zatigarritasunari loturiko edukien erabilera eguneroko bizitzako

problemak ebazteko.
⎯  Zenbaki naturalen zatigarritasunak zeresana duen datuen eta grafikoen interpretazioa

eta adierazpena.
⎯ Interesa eta segurtasuna zenbaki naturalak dituzten problemak ebazteko.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza kontzeptu matematikoen bidez, bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez moldatzeko.
⎯  Lan zientifikoaren ezagutza, aurrerapen zientifikoak gaur egungo munduan duen

eragina aztertu eta balioesteko.
⎯  Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen analisi

matematikoaren bitartez.
⎯  Zenbaki naturalak ageri diren ingurumen problemei buruzko informazioaren

eskurapena, analisia eta adierazpena.
⎯  Ingurumenaren eta norberaren osasunaren ardura, zenbaki naturalen

zatigarritasunarekin zerikusia duten eta mundu fisikoarekin erlazionaturik dauden
problemen analisiaren eta ebazpenaren bidez.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Zenbaki naturalak dituen informazioaren bilketa, hautaketa, prozesamendua eta

aurkezpena.
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera unitatearen edukiak antolatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Aurrerapen zientifikoaren ezagutza, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.
⎯  Sistema demokratikoari eta hauteskunde sistemari buruzko informazioaren ezagutza,

zenbaki naturalen zatigarritasunarekin zerikusia duenarena bereziki.
⎯  Ideien adierazpena edozein testuingurutan, kontzeptu matematikoak eta zenbaki

naturalen zatigarritasuna erabiliz.
⎯ Bizikidetza arauen onarpena eta erabilera talde lanean.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Adierazpen artistikoak ezagutzeko nahia eta interesa; eduki matematikoak dituztenak

bereziki.
⎯  Zenbaki naturalen zatigarritasunaren erabilera kultur munduko hainbat alderdi kritikoki

aztertzeko eta balioesteko.
⎯ Zenbaki naturalak erabiltzen dituzten adierazpen artistikoak sortzea.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Nork bere Matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko nahia.
⎯  Problema bat hainbat modutan ebazteko moduak ezagutzeko nahia eta modu horiek

argi eta zehaztasunez azaltzeko interesa.
⎯  Informazioaren bilketa eta prozesu induktibo-deduktibo batean oinarritutako erabakiak

hartzea.
⎯  Prozesu eta metodo matematikoen erabilera eguneroko bizitzan, gure ikaskuntza

hobetzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
⎯ Besteen ideien onarpena, gure ikaskuntza aberasteko.
⎯  Espiritu ekintzaileaz eta hobetzeko nahiaz jabetzea, zenbaki naturalen, multiploen eta

zatitzaileen arteko problemen ebazpenaren bidez.



10

Matematika DBH 1  © Ibaizabal, 2007

4. unitatea: Zenbaki osoak

Helburuak
1. Zenbaki osoen multzoa osatzea.
2. Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean ordenatzea eta adieraztea.
3. Zenbaki osoen arteko eragiketak zuzen egitea.
4. Zenbaki osoak dituzten problemak interpretatzea, ebaztea eta zenbatestea.
5. Ikaslea lantzen ari den eduki eta prozesuekin zerikusia duten Matematikako xehetasun

historiko batzuk identifikatzea.

Ebaluazio irizpideak
1. Zenbaki osoak erabiltzea egoera errealak adierazteko.
2. Zenbaki osoak zenbakizko zuzenean adieraztea.
3. Zenbakiak ordenatzea eta konparatzea.
4. Lehentasuna kontuan hartzea zenbaki osoen arteko eragiketetan.
5. Eragiketen propietateak erabiltzea kalkuluak sinplifikatzeko modu gisa.
6. Pertsonaia historikoak beren garaiarekin eta Matematikaren arloko berrikuntzekin

erlazionatzea.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Zenbaki osoen multzoa.
2. Zenbaki osoen adierazpena. Balio absolutua.
3. Zenbaki osoen ordenazioa.
4. Eragiketak zenbaki osoekin. Propietateak.
4.1. Zenbaki osoen arteko batuketa.
4.2. Zenbaki osoen arteko kenketa.
4.3. Zenbaki osoen arteko biderketa.
4.4. Zenbaki osoen arteko zatiketa.
4.5. Zenbaki osoen berreketa.
4.6. Zenbaki osoen erroketa.
5. Eragiketa konbinatuak.

Prozedurak
1. Zenbaki naturalekin soilik ebatz ezin daitezkeen eguneroko bizitzako problemak ebaztea.
2. Balio absolutua zuzen erabiltzea zenbaki baten aurkakoa eta simetrikoa zehazteko.
3. Zenbaki osoak adibide errealetan aplikatzea, zenbaki horiek ordenatu eta eraikitzeko.
4. Eragiketak zuzen egitea lehentasuna aintzat hartuz.
5. Eragiketa konbinatuak ebaztea (kalkulagailuarekin edo gabe), parentesiak zuzen erabiliz.
6. Zenbakiekin zerikusia duten liburuak irakurtzea (testulibururik ez).

Jarrerak
1. Zorroztasuna eta zehaztasuna eragiketen kalkuluan.
2. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemak ebazteko.
3. Erabilitako materiala zaintzeko eta errespetatzeko ohitura.
4. Kalkulagailuaren erabileraren balioespen kritikoa.
5. Elkarlana eta oreka talde lanean eta bakarkako lanean.
6. Hedabideek ematen duten informazioaren balioespen kritikoa.
7. Prozesu ebolutibo matematikoaren azterketa eta balioespena.
8. Nork bere gaitasunean konfiantza problemei ekiteko eta problema horiek ebazteko.
9. Jakin-mina historiaren eta aurrerapen matematikoaren arteko erlazioa ezagutzeko.
10. Matematikak beste zientzia batzuetan duen eraginaren balioespena.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki osoen multzoari dagokion terminologiaz jabetzea.
⎯ Ahozko nahiz idatzizko hizkuntzaren erabilera errealitatea interpretatzeko eta ulertzeko.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Matematikari buruzko ezagutzen aplikazioa hainbat egoera adierazteko.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Interneten erabilera informazio zientifikoa lortzeko eta zenbaki osoen jatorri eta

erabilerari buruzko informazioa biltzeko.
⎯ Programa informatikoen erabilera (Derive, Word...).

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Talde lanaren sustapena informazioa elkarlanean bilatuz, aztertuz eta azalduz.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zehaztasuna eta zorroztasuna zenbaki osoen arteko eragiketak egiteko.
⎯  Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna zenbaki problemen

emaitzak era egokian ebatzi eta komunikatzeko.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Estrategien planifikazioa zenbakizko problemak ebazteko, eta erabakiak hartzeko

prozesuen kontrola.
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5. unitatea: Zenbaki frakzionarioak

Helburuak
1. Frakzioa zer den ulertzea.
2. Frakzioen multzoa bereiztea.
3. Frakzio baliokideen kontzeptua erabiltzea frakzio anplifikatuak eta sinplifikatuak lortzeko.
4. Izendatzaile komunaz laburtzea frakzioak konparatzeko.
5. Frakzioak era grafikoan ordenatzea eta adieraztea.
6. Frakzioen arteko eragiketak zuzen egitea.

Ebaluazio irizpideak
1. Frakzio bat sinplifikatzea sinplifikaezin bihurtu arte.
2. Frakzio baten frakzio baliokide anplifikatua lortzea.
3. Frakzioak ordenatzea izendatzaile komunaz laburtuz eta zenbakizko zuzenean adieraztea.
4. Frakzioen arteko kalkuluak zuzen egitea, lehentasun arauak aplikatuz oinarrizko lau

eragiketak, berreketak eta parentesiak ageri diren eragiketetan.
5. Frakzioak eta hamartarrak era egokian erabiltzea eguneroko bizitzako jardueretan.
6. Eragiketa egokiak aukeratzea problemen ebazpenean eta lorturiko soluzioa eta haren

esanahia aztertzea.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Frakzioak.
2. Frakzio baliokideak.
3. Frakzioen sinplifikazioa eta anplifikazioa.
4. Konparazioa eta ordenazioa.
5. Frakzioen batuketa eta kenketa.
6. Frakzioen biderketa.
7. Frakzioen zatiketa.
8. Frakzioen berreketa.
9. Eragiketa konbinatuak.

Prozedurak
1. Hamartar zehatzak eta frakzioak identifikatzea.
2. Frakzioak interpretatzea eta adieraztea irudiak erabiliz zenbakitzailearen eta izendatzailearen

esanahia adierazteko.
3. Frakzio propioak eta inpropioak bereiztea.
4. Frakzio baliokideen propietateak erabiltzea frakzio bat sinplifikatzeko eta anplifikatzeko.
5. Hainbat frakzio konparatzea izendatzaile komunaz laburtuz.
6. Frakzioak ordenatzea zenbakizko zuzenean adieraziz.
7. Frakzioen batuketaren, kenketaren, biderketaren, zatiketaren eta erroketaren algoritmoak

erabiltzea.
8. Frakzioen berreketak dituzten eragiketak sinplifikatzea, berreketaren propietateak erabiliz.
9. Eragiketen lehentasuna erabiltzea parentesiak dituzten eragiketak egiteko.
10. Frakzioak dituzten problemak identifikatzea eta hainbat estrategia erabiltzea ezezagunak

bakandu eta problemak ebazteko.
11. Frakzioek eguneroko bizitzan duten presentziaz jabetzea, neurrietan, kontuetan edo

magnitudeen adierazpenean.

Jarrerak
1. Frakzioen multzoaren eta ebazten dituen beharren balioespena.
2. Frakzioen erabilera eguneroko bizitzan eta zenbakizko hizkuntzan.
3. Jarraikitasuna eta interesa adierazpenak sinplifikatzeko eta frakzio baliokideak erabiltzeko.
4. Problemen ebazpenean estrategia egokia erabiltzearen garrantziaren balioespena.
5. Frakzioen erabileraren balioespena kalkuluak egiteko eta eguneroko bizitzan erabiltzeko.
6. Nork bere gaitasunean konfiantza frakzioen arteko eragiketak egin eta problemak ebazteko.
7. Lanak egitean eta problemen ebazpenean eginiko urratsak zehatz eta txukun aurkezteko

nahia.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki frakzionarioei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza matematikoaren erabilera funtzionala errealitatea

interpretatu eta ulertzeko.

• Matematikarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki frakzionarioen erabilera, neurtzeko eta konparatzeko.
⎯  Zenbaki frakzionarioei dagozkien edukien erabilera bizitza errealeko problemak

ebazteko.
⎯  Zenbaki frakzionarioak agertzen diren grafiko eta datuen interpretazioa eta

adierazpena.
⎯ Interesa eta segurtasuna zenbaki frakzionarioak agertzen diren problemak ebazteko.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza kontzeptu matematikoen bidez, bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez moldatzeko.
⎯  Lan zientifikoaren ezagutza, aurrerapen zientifikoak gaur egungo munduan duen

eragina aztertzeko eta balioesteko.
⎯  Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen analisi

matematikoaren bitartez.
⎯  Zenbaki frakzionarioak ageri diren ingurumen problemei buruzko informazioaren

eskurapena, analisia eta adierazpena.
⎯  Ingurumenaren eta norberaren osasunaren ardura, zenbaki frakzionarioekin zerikusia

duten eta mundu fisikoarekin erlazionaturik dauden problemen analisiaren eta
ebazpenaren bidez.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Zenbaki frakzionarioak dituen informazioaren bilketa, hautaketa, prozesamendua eta

aurkezpena.
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera unitatearen edukiak antolatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Aurrerapen zientifikoaren ezagutza, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.
⎯  Sistema demokratikoari eta hauteskunde sistemari buruzko informazioaren ezagutza,

zenbaki frakzionarioekin zerikusia duen informazioarena bereziki.
⎯  Ideien adierazpena edozein testuingurutan, kontzeptu matematikoak eta zenbaki

frakzionarioak bereziki erabiliz.
⎯ Bizikidetza arauen onarpena eta erabilera talde lanean.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Adierazpen artistikoak ezagutzeko nahia eta interesa; eduki matematikoak dituztenak

bereziki.
⎯  Zenbaki frakzionarioen erabilera kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertzeko eta

balioesteko.
⎯ Zenbaki frakzionarioak erabiltzen dituzten adierazpen artistikoak sortzea.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Motibazioa nork bere Matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
⎯  Problema bat hainbat modutan ebazteko moduak ezagutzeko nahia eta modu horiek

argi eta zehaztasunez azaltzeko interesa.
⎯  Informazioaren bilketa eta prozesu induktibo-deduktibo batean oinarritutako erabakiak

hartzea.
⎯  Prozesu eta metodo matematikoen erabilera eguneroko bizitzan, gure ikaskuntza

hobetzeko.
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� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
⎯ Besteen ideien onarpena, gure ikaskuntza aberasteko.
⎯  Espiritu ekintzaileaz eta hobetzeko nahiaz jabetzea, zenbaki frakzionarioak ageri diren

problemen ebazpenaren bidez.
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6. unitatea: Zenbaki hamartarrak

Helburuak
1. Zenbaki hamartarrak erabiltzea errealitatea kuantifikatzeko eta adierazteko.
2. Zenbaki hamartarrak konparatzea.
3. Zenbaki hamartarraren eta frakzioaren arteko erlazioa egiaztatzea; modu batetik bestera

pasatzen jakitea.
4. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak egitea.
5. Nork bere estrategiak erabiltzea buruzko kalkuluan.
6. Zenbaki hamartarrak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko, hala dagokionean

biribilpenak eta zenbatespenak eginez.

Ebaluazio irizpideak
1. Zenbaki hamartarraren esanahia ulertzea.
2. Zenbaki hamartarrak ordenatzea eta adieraztea.
3. Frakziotik hamartarrera zuzen pasatzea, eta alderantziz.
4. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak zuzen egitea.
5. Problemak ebaztea zenbaki hamartarren arteko eragiketak eginez eta hala dagokionean

biribilpenak eta zenbatespenak eginez.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Zenbaki hamartarren idazketa eta irakurketa.
2. Ordenazioa eta adierazpena.
3. Hamartarrak frakzio modura adieraztea.
4. Eragiketak zenbaki hamartarrekin.
5. Biribilpena eta zenbatespena.

Prozedurak
1. Zenbaki hamartar baten deskonposizio polinomikoa egitea.
2. Zenbaki hamartarrak ordenatzea eta adieraztea.
3. Zenbaki hamartar bati dagokion frakzioa lortzea.
4. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak egitea, kalkulurako hainbat estrategia erabiliz (buruzko

kalkulua, algoritmoak, kalkulagailua).
5. Zenbaki hamartarrak biribiltzeko teknikak erabiltzea.
6. Zenbaki hamartarrak ageri diren eguneroko bizitzako problemak ebaztea.

Jarrerak
1. Zehaztasunak kalkuluan duen garrantziaren balioespena.
2. Zenbaki hamartarrek egoera errealak adierazteko eta problemak ebazteko duten

erabilgarritasunaren balioespena.
3. Kalkulagailuaren erabileraren balioespen kritikoa, zenbaki hamartarren arteko eragiketetan eta

zenbakizko ikerkuntzetan.
4. Problemak eta kalkuluak ebaztean erabilitako prozesua eta emaitzak argi eta txukun

aurkezteko nahia.
5. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei ekiteko.
6. Nork bere gaitasunean konfiantza zenbaki hamartarren arteko eragiketak egiteko, problemak

ebazteko eta zenbakizko zenbatespenak egiteko.

Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki hamartarrei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza matematikoaren erabilera funtzionala errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.
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• Matematikarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Zenbaki hamartarren erabilera, neurtzeko eta konparatzeko.
⎯ Zenbaki hamartarrei dagozkien edukien erabilera bizitza errealeko problemak ebazteko.
⎯ Zenbaki hamartarrak agertzen diren grafiko eta datuen interpretazioa eta adierazpena.
⎯ Interesa eta segurtasuna zenbaki hamartarrak agertzen diren problemak ebazteko.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza kontzeptu matematikoen bidez, bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez moldatzeko.
⎯  Lan zientifikoaren ezagutza, aurrerapen zientifikoak gaur egungo munduan duen

eragina aztertzeko eta balioesteko.
⎯  Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen analisi

matematikoaren bitartez.
⎯  Zenbaki hamartarrak ageri diren ingurumen problemei buruzko informazioaren

eskurapena, analisia eta adierazpena.
⎯  Ingurumenaren eta norberaren osasunaren ardura, zenbaki hamartarrekin zerikusia

duten eta mundu fisikoarekin erlazionaturik dauden problemen analisiaren eta
ebazpenaren bidez.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Zenbaki hamartarrak dituen informazioaren bilketa, hautaketa, prozesamendua eta

aurkezpena.
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera unitatearen edukiak antolatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Aurrerapen zientifikoaren ezagutza, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.
⎯  Sistema demokratikoari eta hauteskunde sistemari buruzko informazioaren ezagutza,

zenbaki hamartarrekin zerikusia duen informazioarena bereziki.
⎯  Ideien adierazpena edozein testuingurutan, kontzeptu matematikoak eta zenbaki

hamartarrak bereziki erabiliz.
⎯ Bizikidetza arauen onarpena eta erabilera talde lanean.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Adierazpen artistikoak ezagutzeko nahia eta interesa; eduki matematikoak dituztenak

bereziki.
⎯  Zenbaki hamartarren erabilera kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertzeko eta

balioesteko.
⎯ Zenbaki hamartarrak erabiltzen dituzten adierazpen artistikoak sortzea.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Motibazioa nork bere Matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
⎯  Problema bat hainbat modutan ebazteko moduak ezagutzeko nahia eta modu horiek

argi eta zehaztasunez azaltzeko interesa.
⎯  Informazioaren bilketa eta prozesu induktibo-deduktibo batean oinarritutako erabakiak

hartzea.
⎯  Prozesu eta metodo matematikoen erabilera eguneroko bizitzan, gure ikaskuntza

hobetzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
⎯ Besteen ideien onarpena, gure ikaskuntza aberasteko.
⎯  Espiritu ekintzaileaz eta hobetzeko nahiaz jabetzea, zenbaki hamartarrak ageri diren

problemen ebazpenaren bidez.
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7. unitatea: Proportzionaltasuna

Helburuak
1. Magnitude homogeneoen arteko arrazoia eta proportzioa interpretatzea.
2. Zuzenki proportzionalak diren magnitudeak eta zuzenki proportzionalak ez direnak bereiztea.
3. Hirukotearen erregela erabiltzea proportzionaltasunak kalkulatzeko.
4. Taula eta grafiko proportzionalak eraikitzea eta erlazionatzea.
5. Kantitate baten bateko bestea eta ehuneko bestea erabiltzen ikastea.
6. Planoen eta mapen zenbakizko eskala eta eskala grafikoa erabiltzea.
7. Jakin-mina eta interesa izatea zenbaki problemei aurre egiteko eta nork bere gaitasunean

konfiantza problemei ekiteko.
8. Problemak egitea, kasu errazago batetik hasi eta planteatutako probleman amaitzeko.

Ebaluazio irizpideak
1. Arrazoia eta frakzioa bereiztea.
2. Proportzioak erabiltzea magnitude proportzionalak direnak eta ez direnak bereizteko.
3. Magnitude zuzenki proportzionalak eta magnitude alderantziz proportzionalak bereiztea.
4. Hirukotearen erregela zuzena eta alderantzizkoa erabiltzea eguneroko bizitzako problemak

ebazteko.
5. Ehunekoa egoera errealetan erabiltzea (BEZ, deskontuak, etab.).
6. Mapak eta planoak interpretatzea, eskalak zuzen erabiliz.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Arrazoia eta proportzioa.
2. Magnitude proportzionalak.
3. Magnitude zuzenki proportzionalak. Hirukotearen erregela zuzena.
4. Magnitude alderantziz proportzionalak. Hirukotearen alderantzizko erregela.
5. Ehunekoak.
6. Eskalak, mapak eta planoak.

Prozedurak
1. Bi kantitateren arteko arrazoia lortzea.
2. Proportzioak erabiltzea bi magnitude noiz diren proportzionalak jakiteko.
3. Taula eta grafiko proportzionalak egitea.
4. Proportzionaltasuna erabiltzea hirukotearen erregelaren bidez (zuzena eta alderantzizkoa)

problemak ebazteko.
5. Ehunekoa aplikatzea eta lortzea BEZa eta beste zerga batzuk erabiltzen dituzten problemak

ebazteko.
6. Proportzionaltasuna erabiltzea eskalan eginiko mapak eta planoak interpretatzeko.
7. Problema korapilatsuak problema errazagoak bihurtzea, problema hobeto ulertzeko eta

ebazteko.

Jarrerak
1. Hirukotearen erregelaren balioespena eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
2. Nork bere gaitasunean konfiantza zenbakizko problemak eta kalkuluak ebazteko.
3. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei ekiteko.
4. Zentzu kritikoa hainbat eratako mezuak transmititzeko erabiltzen diren adierazpenekiko.
5. Lanak sistematikoki eta txukun egiteko nahia.
6. Edozein zenbaki problemaren emaitza berrikustearen eta hobetzearen aldeko jarrera.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Proportzionaltasunari dagokion terminologiaz jabetzea.
⎯  Pentsamenduaren formalizazioa, problemen ebazpenean erabilitako arrazoitzearen

bidez.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Proportzionaltasun ereduak sortzea (beherapenei eta deskontuei buruzko ariketak

eginez), egoera erreal baten ezaugarriak identifikatzeko eta hautatzeko (abusua eta
neurriz gaineko kontsumoa).

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Interneten erabilera izaera zientifikoko informazioa eskuratzeko.
⎯  Hainbat programa informatikoren erabilera (Excel, Derive...), proportzionaltasun

grafikoak adierazteko eta analizatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Elkartasuna, tolerantzia eta besteenganako errespetua sustatzen dituzten talde lanen

ebazpena.
⎯ Mapa eta planoetako eskalen erabilera (zenbakizkoak eta grafikoak), trebetasunez.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Zehaztasuna eta zorroztasuna hirukotearen erregela proportzionaltasun problemetan

erabiltzeko.
⎯  Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna proportzionaltasun

problemen (deskontuak, portzentajeak, etab.) emaitzak egoki adierazteko.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Estrategien planifikazioa proportzionaltasun problemak ebazteko (hirukotearen

erregela), eta problemak ebaztean erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola.
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8. unitatea: Hizkuntza aljebraikoa

Helburuak
1. Ahozko adierazpenak hizkuntza aljebraikoan adieraztea eta, alderantziz, adierazpen

aljebraikoak irakurtzea
2. Eragiketen propietateak eta lehentasunak erabiltzea adierazpen aljebraiko errazak

sinplifikatzeko.
3. Estrategiak erabiltzea lehen mailako ekuazioak ebazteko.
4. Problemak ebaztea hizkuntza aljebraikoa erabiliz, datuen eta ezezagunaren arteko erlazioa

adierazteko.
5. Problemen ebazpenean planteatutako ekuazioen soluzioek testuinguruan zentzurik ote duten

egiaztatzea.

Ebaluazio irizpideak
1. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea eguneroko bizitzako egoerak adierazteko.
2. Adierazpen aljebraikoak sinplifikatzea eragiketen propietateak eta lehentasunak erabiliz.
3. Ekuazioen bidez ebatz daitezkeen eguneroko bizitzako problemak identifikatzea.
4. Ezezagun bateko lehen mailako ekuazioak ebaztea.
5. Eguneroko bizitzako problemak ebaztea lehen mailako ekuazioen planteamenduaren eta

ebazpenaren bidez, testuingurura egokitzen den edo ez kontuan harturik.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Hizkuntza aljebraikoa.
2. Adierazpen aljebraikoak.
3. Monomioak eta polinomioak.
4. Eragiketak adierazpen aljebraikoekin.
5. Berdintzak, identitateak eta ekuazioak.
6. Ekuazio baten soluzioak.
7. Lehen mailako ekuazioen ebazpena.
8. Problemen ebazpen aljebraikoa.

Prozedurak
1. Eguneroko bizitzako hainbat egoera hizkuntza aljebraikoan adieraztea.
2. Adierazpen aljebraikoak irakurtzea.
3. Adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa kalkulatzea.
4. Adierazpen aljebraiko errazen arteko eragiketak egitea.
5. = zeinua zenbakizko adierazpenetan eta adierazpen aljebraikoetan interpretatzea eta

erabiltzea.
6. Ekuazio sinpleak ebaztea, buruz edo haztatze bidez.
7. Ezezagun bateko lehen mailako ekuazioak ebaztea.
8. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea problema errazak planteatzeko eta ebazteko.

Jarrerak
1. Hizkuntza aljebraikoaren erabilgarritasuna balioestea eguneroko bizitzako egoerak

deskribatzeko.
2. Hizkuntza aljebraikoaren erabilgarritasuna balioestea problemak planteatzeko eta ebazteko.
3. Nork bere gaitasunean konfiantza problemei aurre egin eta ebazteko.
4. Problemak eta kalkuluak ebazteko erabilitako prozesua eta emaitzak argi eta txukun

aurkezteko nahia.
5. Jarraikitasuna eta malgutasuna problemen soluzioen bilaketan.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Adierazpen aljebraikoei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza aljebraikoaren erabilera funtzionala errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

• Matematikarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Adierazpen aljebraikoen erabilera bizitza errealeko problemak ebazteko.
⎯ Hizkuntza aljebraikoa ageri den grafiko eta datuen interpretazioa eta adierazpena.
⎯ Interesa eta segurtasuna zenbaki naturalak ageri diren problemak ebazteko.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza kontzeptu matematikoen bidez, bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez moldatzeko.
⎯  Lan zientifikoaren ezagutza, aurrerapen zientifikoak gaur egungo munduan duen

eragina aztertzeko eta balioesteko.
⎯  Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen analisi

matematikoaren bitartez.
⎯  Adierazpen aljebraikoak ageri diren ingurumen problemei buruzko informazioaren

eskurapena, analisia eta adierazpena.
⎯  Ingurumenaren eta norberaren osasunaren ardura, mundu fisikoarekin erlazionatutako

problemen analisiaren eta ebazpenaren bidez.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Adierazpen aljebraikoak dituen informazioaren bilketa, hautaketa, prozesamendua eta

aurkezpena.
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera unitatearen edukiak antolatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Aurrerapen zientifikoaren ezagutza, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.
⎯  Sistema demokratikoari eta hauteskunde sistemari buruzko informazioaren ezagutza,

adierazpen aljebraikoekin zerikusia duen informazioarena bereziki.
⎯  Ideien adierazpena edozein testuingurutan, kontzeptu matematikoak eta adierazpen

aljebraikoak bereziki erabiliz.
⎯ Bizikidetza arauen onarpena eta erabilera talde lanean.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Adierazpen artistikoak ezagutzeko nahia eta interesa; eduki matematikoak dituztenak

bereziki.
⎯  Hizkuntza aljebraikoaren erabilera kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertzeko

eta balioesteko.
⎯ Adierazpen aljebraikoak erabiltzen dituzten adierazpen artistikoak sortzea.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Motibazioa nork bere Matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
⎯  Problema bat hainbat modutan ebazteko moduak ezagutzeko nahia eta modu horiek

argi eta zehaztasunez azaltzeko interesa.
⎯  Informazioaren bilketa eta prozesu induktibo-deduktibo batean oinarritutako erabakiak

hartzea.
⎯  Prozesu eta metodo matematikoen erabilera eguneroko bizitzan, gure ikaskuntza

hobetzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
⎯ Besteen ideien onarpena, gure ikaskuntza aberasteko.
⎯  Espiritu ekintzaileaz eta hobetzeko nahiaz jabetzea, problemen ebazpen aljebraikoaren

bidez.



21

Matematika DBH 1  © Ibaizabal, 2007

9. unitatea: Zuzenak eta angeluak

Helburuak
1. Segmentua, zuzenerdia eta zuzena bereiztea eta adieraztea.
2. Eskuaira, kartaboia eta konpasarekin, honako hauek marraztea: zuzen perpendikularrak,

paraleloak, angelu baten erdikaria, erdibitzaileak eta angeluak.
3. Angelu motak bereiztea: zuzenak, zorrotzak, kamutsak, lauak, osagarriak eta betegarriak.
4. Garraiagailuarekin angeluak neurtzea.
5. Angeluen arteko eragiketak egitea, neurri hirurogeitarrak erabiliz.

Ebaluazio irizpideak
1. Bi zuzenek planoan dituzten posizioak identifikatzea (paralelotasuna eta perpendikulartasuna).
2. Hainbat angelu mota bereiztea eta eraikitzea.
3. Angelu motak erlazionatzea (ondoz ondokoak, auzokideak, konjokatuak, txandakakoak).
4. Angeluen arteko batuketak eta kenketak egitea, gradu hirurogeitarrean.
5. Angeluak biderkatzea eta zatitzea zenbaki natural batez.
6. Angelu osagarriak eta betegarriak kalkulatzea angelu jakin batetik abiatuta.
7. Angeluak era konplexutik era bakunera pasatzea, eta alderantziz.
8. Era hamartarrean adierazitako angeluak era hirurogeitarrean adieraztea, eta alderantziz.
9. Segmentu baten erdibitzailea marraztea.
10. Angelu baten erdikaria marraztea.
11. Problemak ebaztea hainbat eraiketa geometriko erabiliz (erdibitzailea, erdikaria, puntu

simetrikoa).

Edukiak
Kontzeptuak
1. Puntua, segmentua, zuzenerdia eta zuzena planoan.
2. Angeluak.
3. Angeluen neurria.
4. Angelu neurrien bihurketa.
5. Eragiketak angelu neurriekin.
6. Eraiketa geometrikoak.

Prozedurak
1. Marrazteko tresnak trebetasunez erabiltzea.
2. Puntuak, zuzenak, zuzenerdiak, segmentuak eta angeluak planoan identifikatzea.
3. Bi zuzenen posizio erlatiboa identifikatzea.
4. Angelu osagarriak, betegarriak, lauak, kamutsak, zorrotzak... identifikatzea eta marraztea.
5. Angeluak bihurtzea era konplexutik era bakunera.
6. Angeluak bihurtzea era hamartarretik era hirurogeitarrera.
7. Angelu neurrien arteko eragiketak egitea.
8. Erdibitzailea marraztea eta erabiltzea inguruko hainbat egoera ebazteko.
9. Erdikaria marraztea eta erabiltzea problema geometrikoetan.
10. Puntu baten simetrikoa marraztea eta problemak ebazteko erabiltzea.

Jarrerak
1. Geometriaren erabilgarritasunaren balioespena ingurune fisikoari loturiko egoerak bereizi eta

aldatzeko.
2. Jarraikitasuna problema geometrikoen soluzioen bilaketan eta jada aurkitutako soluzioen

hobekuntzan.
3. Lanak argi eta txukun aurkezteko nahia.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Geometriako oinarrizko elementuei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯ Proposatutako jarduera guztien ulerkuntza eta arrazonamendua.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Ikuspegi espazialaren garapena eta planoaren eta espazioaren artean formak eta

irudiak transferitzeko gaitasunarena.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Interneten erabilera geometriaren garapena bultzatu zuten matematikarien bizitzari

buruzko xehetasunak ezagutzeko.
⎯  Programa informatikoen erabilera (Cabri...) elementu geometrikoak aztertzeko eta

eraikitzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Elkartasuna, tolerantzia eta besteenganako errespetua sustatuko dituzten talde

jardueren planteamendua.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Zehaztasuna eta zorroztasuna zuzenak, zuzenerdiak, erdibitzaileak, erdikariak...

marrazteko.
⎯  Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna problema geometrikoen

emaitzak eraginkortasunez komunikatzeko.

• Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Estrategien planifikazioa geometriako problemak ebazteko, aldez aurretik marrazkiak

eginez eta problemaren datuak marrazkian kokatuz.
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10. unitatea: Triangeluak

Helburuak
1. Triangelu motak bereiztea eta haien angeluen eta aldeen propietate nagusiak ezagutzea.
2. Triangelu baten puntu eta zuzen bereziak identifikatzea eta marraztea.
3. Pitagoras-en teorema buruz ikastea.
4. Pitagoras-en teorema aplikatzea triangelu zuzenak bereizteko.
5. Pitagoras-en teorema erabiltzea triangelu zuzen baten alde ezezaguna aurkitzeko.
6. Triangelu baten perimetroa eta azalera kalkulatzea.
7. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problema geometrikoak ebazteko.

Ebaluazio irizpideak
1. Triangeluak sailkatzea hainbat irizpide aintzat hartuz.
2. Berdintza irizpideak erabiltzea triangelu berdinak bereizteko.
3. Triangeluaren elementu bereziak marraztea marrazteko tresnak erabiliz.
4. Pitagoras-en teorema egiaztatzea.
5. Pitagoras-en teorema erabiltzea triangelu zuzenak bereizteko, eta bi alde ezaguturik triangelu

zuzen baten alde ezezaguna lortzeko.
6. Triangelu baten perimetroa eta azalera kalkulatzea.
7. Eguneroko bizitzako problemak ebaztea marrazkiak eta triangeluaren erlazio geometrikoak

erabiliz.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Triangeluen arteko erlazioak eta sailkapena.
2. Triangeluen eraiketa. Triangeluen arteko berdintza.
3. Triangeluaren zuzen eta puntu bereziak:
3.1. Triangeluaren erdibitzaileak. Zirkunzentroa.
3.2. Triangeluaren altuerak. Ortozentroa.
3.3. Triangeluaren erdibidekoak. Barizentroa.
3.4. Triangeluaren erdikariak. Inzentroa.
4. Pitagoras-en teorema. Aplikazioak.
5. Triangeluaren perimetroa eta azalera.

Prozedurak
1. Terminologia egokia erabiltzea triangelu bat deskribatzeko.
2. Triangeluak sailkatzea hainbat irizpide kontuan hartuz.
3. Triangeluen berdintza egiaztatzea haien eraiketatik abiatuz, dagozkion irizpideak erabiliz.
4. Triangeluaren elementu bereziak marraztea erregela, angelu garraiagailua eta konpasa

erabiliz.
5. Problema geometrikoak ebaztea triangeluen arteko berdintza eta triangeluen elementu

bereziak marraztuz.
6. Pitagoras-en teorema egiaztatzea.
7. Triangelu zuzenak bereiztea Pitagoras-en teorema erabiliz.
8. Pitagoras-en teorema erabiltzea triangelu zuzen baten alde bat kalkulatzeko, beste bi aldeak

ezaguturik.
9. Problemak ebaztea Pitagoras-en teorema erabiliz.
10. Triangeluaren perimetroa eta azalera kalkulatzea eta eguneroko bizitzako problemetan

erabiltzea.

Jarrerak
1. Arreta eta zorroztasuna marrazteko eta neurtzeko tresnak erabiltzean.
2. Marrazkiaren eta geometriaren erabilgarritasunaren balioespena eguneroko bizitzako

problemak ebazteko tresna modura.
3. Jarraikitasuna problema geometrikoen soluzioen bilaketan eta jada aurkitutako soluzioen

hobekuntzan.
4. Lanak argi eta txukun aurkezteko nahia.
5. Triangeluaren ezaugarri estetikoen balioespena, eta naturan, artean eta teknikan duen

presentzia aintzat hartzea.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Triangeluei eta geometriari oro har dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza matematikoaren erabilera funtzionala errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

• Matematikarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Geometriaren erabilera neurtzeko eta konparatzeko.
⎯ Triangeluei loturiko edukien erabilera bizitza errealeko problemak ebazteko.
⎯  Triangeluei edo beste edozein elementu geometrikori loturiko datu eta marrazkien

interpretazioa eta adierazpena.
⎯ Interesa eta segurtasuna geometriako problemak ebazteko.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Lan zientifikoaren ezagutza, aurrerapen zientifikoak gaur egungo munduan duen

eragina aztertzeko eta balioesteko.
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza kontzeptu geometrikoen bidez, bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez moldatzeko.
⎯  Ingurumenaren eta norberaren osasunaren ardura, triangeluekin zerikusia duten eta

mundu fisikoarekin erlazionaturik dauden problemen analisiaren eta ebazpenaren bidez.
⎯  Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen analisi

matematikoaren bitartez.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Informazioaren bilketa, hautaketa, prozesamendua eta aurkezpena era geometrikoan.
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera unitatearen edukiak antolatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Aurrerapen zientifikoaren ezagutza, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.
⎯  Sistema demokratikoari eta hauteskunde sistemari buruzko informazioaren ezagutza,

adierazpen geometrikoekin zerikusia duen informazioarena bereziki.
⎯  Ideien adierazpena edozein testuingurutan, kontzeptu matematikoak eta triangeluak

bereziki erabiliz.
⎯ Bizikidetza arauen onarpena eta erabilera talde lanean.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Adierazpen artistikoak sortzea geometria erabiliz.
⎯  Adierazpen artistikoak ezagutzeko nahia eta interesa; adierazpen geometrikoak

dituztenak bereziki.
⎯  Kontzeptu geometrikoen erabilera kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertzeko

eta balioesteko.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Motibazioa nork bere Matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
⎯  Problema bat hainbat modutan ebazteko moduak ezagutzeko nahia eta modu horiek

argi eta zehaztasunez azaltzeko interesa.
⎯  Informazioaren bilketa eta prozesu induktibo-deduktibo batean oinarritutako erabakiak

hartzea.
⎯  Prozesu eta metodo matematikoen erabilera eguneroko bizitzan, gure ikaskuntza

hobetzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
⎯ Besteen ideien onarpena, gure ikaskuntza aberasteko.
⎯  Espiritu ekintzaileaz eta hobetzeko nahiaz jabetzea, triangeluen problemen

ebazpenaren bidez.
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11. unitatea: Laukiak eta beste poligonoak

Helburuak
1. Lauki motak bereiztea eta zer propietate dituzten jakitea.
2. Laukien perimetroa eta azalera kalkulatzea, eta kalkulurako erabilitako formulak ulertzea.
3. Poligonoak bereiztea eta haien elementuak identifikatzea.
4. Edozein poligono erregularraren perimetroa eta azalera kalkulatzea.
5. Antzeko irudiak bereiztea.
6. Poligono erregular baten simetria ardatzak bereiztea.
7. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problema geometrikoak ebazteko.

Ebaluazio irizpideak
1. Laukiak bereiztea eta sailkatzea, hainbat irizpide kontuan hartuz.
2. Poligonoak bereiztea eta sailkatzea, hainbat alderdi kontuan hartuz.
3. Irudi geometrikoen perimetroak eta azalerak identifikatzea.
4. Laukien, poligono erregularren eta irudi konposatu sinpleen perimetroak eta azalerak

kalkulatzea.
5. Antzeko irudiak bereiztea.
6. Poligono erregular baten simetria ardatzak bereiztea.
7. Eguneroko bizitzako problemak ebaztea marrazkia eta estrategia geometrikoak erabiliz.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Laukien sailkapena.
2. Laukien perimetroa eta azalera.
3. Poligono erregularrak.
3.1. Poligono erregular baten elementuak eta angeluak.
3.2. Poligonoen sailkapena.
4. Poligono erregularren perimetroa eta azalera.
5. Poligonoen antzekotasuna.
6. Poligono baten simetria ardatzak.

Prozedurak
1. Hiztegi egokia erabiltzea laukiak eta beste poligonoak deskribatzeko.
2. Laukiak eta poligonoak sailkatzea hainbat irizpide kontuan hartuz.
3. Poligono baten angeluak kalkulatzea.
4. Laukiak eta beste poligono batzuk eraikitzea.
5. Laukien eta poligonoen perimetroak eta azalerak kalkulatzea formula egokiak erabiliz.
6. Forma geometrikoekin, neurketekin eta zenbatespenekin zerikusia duten problemak ebaztea.
7. Bi irudiren arteko antzekotasuna egiaztatzea eta antzekotasun arrazoia ondorioztatzea.
8. Antzeko irudiak marraztea antzekotasun arrazoia emanik.
9. Poligono erregular baten simetria ardatzak marraztea eta irudiak manipulatzea simetria ardatz

horiek egiaztatzeko.

Jarrerak
1. Arreta eta zorroztasuna marrazteko eta neurtzeko tresnak erabiltzean.
2. Marrazkiaren eta geometriaren erabilgarritasunaren balioespena eguneroko bizitzako

problemak ebazteko.
3. Jarraikitasuna problema geometrikoen soluzioen bilaketan eta jada aurkitutako soluzioen

hobekuntzan.
4. Lanak argi eta txukun aurkezteko nahia.
5. Laukiaren ezaugarri estetikoen balioespena, eta naturan, artean eta teknikan duen eraginaz

jabetzea.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Laukiei eta poligonoei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza matematikoaren erabilera funtzionala errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

• Matematikarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Geometriaren erabilera neurtzeko eta konparatzeko.
⎯ Laukiei eta poligonoei loturiko edukien erabilera bizitza errealeko problemak ebazteko.
⎯  Laukiei edo beste poligonoei loturiko datu eta marrazkien interpretazioa eta

adierazpena.
⎯ Interesa eta segurtasuna geometriako problemak ebazteko.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Lan zientifikoaren ezagutza, aurrerapen zientifikoak gaur egungo munduan duen

eragina aztertzeko eta balioesteko.
⎯  Fenomeno naturalen ezagutza kontzeptu geometrikoen bidez, bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez moldatzeko.
⎯  Ingurumenaren eta norberaren osasunaren ardura, laukiekin eta beste poligonoekin

zerikusia duten eta mundu fisikoarekin erlazionaturik dauden problemen analisiaren eta
ebazpenaren bidez.

⎯  Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen analisi
matematikoaren bitartez.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Informazioaren bilketa, hautaketa, prozesamendua eta aurkezpena era geometrikoan.
⎯ Eskemen eta kontzeptu mapen erabilera unitatearen edukiak antolatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Aurrerapen zientifikoaren ezagutza, gizartearen bilakaera ulertu eta gaur egungoa

aztertzeko.
⎯  Sistema demokratikoari eta hauteskunde sistemari buruzko informazioaren ezagutza,

adierazpen geometrikoekin zerikusia duen informazioarena bereziki.
⎯  Ideien adierazpena edozein testuingurutan, kontzeptu matematikoak eta laukiak eta

beste poligonoak bereziki erabiliz.
⎯ Bizikidetza arauen onarpena eta erabilera talde lanean.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Adierazpen artistikoak sortzea geometria erabiliz.
⎯  Adierazpen artistikoak ezagutzeko nahia eta interesa; adierazpen geometrikoak

dituztenak bereziki.
⎯  Kontzeptu geometrikoen erabilera kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertzeko

eta balioesteko.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Nork bere Matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko motibazioa.
⎯  Problema bat hainbat modutan ebazteko moduak ezagutzeko nahia eta modu horiek

argi eta zehaztasunez azaltzeko interesa.
⎯  Informazioaren bilketa eta prozesu induktibo-deduktibo batean oinarritutako erabakiak

hartzea.
⎯  Prozesu eta metodo matematikoen erabilera eguneroko bizitzan, gure ikaskuntza

hobetzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
⎯ Besteen ideien onarpena, gure ikaskuntza aberasteko.
⎯  Espiritu ekintzaileaz eta hobetzeko nahiaz jabetzea, triangeluen problemen

ebazpenaren bidez.
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12. unitatea: Zirkunferentzia eta zirkulua

Helburuak
1. Zirkunferentzia eta zirkulua bereiztea, eta bakoitzaren elementu nagusiak identifikatzea.
2. Zuzenak eta zirkunferentziak bereiztea posizio erlatiboen bidez.
3. Bi zirkunferentzia edo gehiago sailkatzea, posizio erlatiboen arabera eta erradioen arteko

distantziaren arabera.
4. Zirkunferentzian inskribaturiko angeluaren neurriaren eta zirkunferentziako angelu zentral

baten artean dagoen erlazioa identifikatzea.
5. Zirkunferentzian era daitezkeen beste angelu motak aztertzea.
6. Zirkunferentziaren luzera kalkulatzea.
7. Irudi zirkularrak bereiztea: zirkulua, sektore zirkularra, segmentu zirkularra eta trapezio

zirkularra.
8. Irudi zirkularren azalerak kalkulatzea.

Ebaluazio irizpideak
1. Zirkunferentziaren eta zirkuluaren elementuak bereiztea, marraztea eta deskribatzea: zentroa,

erradioa, diametroa, korda, arkua, angeluak, sektorea, koroa, segmentua eta trapezio
zirkularra.

2. Zuzenaren, zirkunferentziaren eta hainbat zirkunferentziaren posizio erlatiboak marraztea eta
bereiztea.

3. Posizio erlatiboak bereiztea, distantziaren arabera, zuzenaren eta zirkunferentziaren artean,
eta bi zirkunferentziaren erradioen artean.

4. Formula egokiak erabiltzea zirkunferentzien luzerak eta arkuak, eta zirkuluaren eta irudi
zirkularren azalerak, kalkulatzeko.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Zirkunferentziaren elementuak.
2. Zuzenaren eta zirkunferentziaren posizio erlatiboak.
3. Bi zirkunferentziaren posizio erlatiboak.
4. Zirkunferentziako angeluak.
5. Zirkunferentziaren luzera.
6. Zirkulua eta irudi zirkularrak.
7. Zirkuluaren azalera.
8. Irudi zirkularren azalera.

Prozedurak
1. Zirkunferentziak marraztea konpasarekin.
2. Posizio erlatiboak bereiztea: zirkunferentziaren eta zuzenaren artean, eta hainbat

zirkunferentziaren artean.
3. Zirkunferentziako angeluak bereiztea eta marraztea.
4. Zirkunferentzian inskribaturiko angeluen eta angelu zentralen arteko erlazioa identifikatzea.
5. Zirkunferentzia baten luzera kalkulatzea.
6. Zirkuluan ager daitezkeen irudi zirkularrak bereiztea.
7. Zirkuluaren eta irudi zirkularren azalera kalkulatzea.
8. Edozein irudi lauren azalera kalkulatzea, aldez aurretik azalera ezaguneko beste irudi

batzuetan deskonposatuz.

Jarrerak
1. Jakin-mina eta interesa forma eta erlazio geometrikoak bereizteko.
2. Malgutasuna problema geometrikoei hainbat ikuspuntutatik ekiteko.
3. Interesa eta errespetua besteen estrategiekiko.
4. Jakin-mina eta interesa irudi zirkularren garapena eta erabilgarritasuna ezagutzeko, gaur egun

nahiz historian zehar.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Irudi zirkularrei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntzaren erabilera irudi zirkularren bidez adieraz daitezkeen

errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen eta matematikaren munduarekin duten erlazioaren ezagutza,

forma eta erlazio geometrikoak bereiziz.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Eskema eta kontzeptu mapen erabilera unitateko edukiak antolatzeko.
⎯  CABRI programa informatikoaren erabilera zirkunferentzien eta zuzenen arteko

erlazioak adierazteko eta zirkuluen azalerak kalkulatzeko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Antzinako bizimoduen ezagutza eta interpretazioa (castroak), gizartearen bilakaera

ulertzeko eta gaur egungoa aztertzeko.
⎯ Espiritu eraikitzailea eginiko akatsak aztertzeko eta besteen ikuspuntuak norberaren

ikuspuntuaren maila berean jartzeko.

• Giza eta arte-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Ikasleen kultur ezagutzak zabaltzea, baliabideak eskainiz (hala nola geometriaren

azterketatik eratortzen diren ezagutzak), inguratzen gaituen mundua ulertzeko eta
egituren edertasuna hautemateko.

⎯ Sentsibilitatea eta sormena lantzea, pentsamendu dibergentea, autonomia eta lilura
estetikoa.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Arrazoibide eredu orokorren garapena eta hainbat trebetasun eskuratzea.
⎯  Jarraikitasunaren, sistematizazioaren eta gogoeta kritikoaren balioespena lan egiteko

eta soluzioak bilatzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa, metodo matematikoak erabiliz.
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13. unitatea: Funtzioak eta grafikoak

Helburuak
1. Informazioa lortzea eta ondorioak ateratzea hainbat grafiko motatatik.
2. Grafikoak adieraztea datu taula batetik.
3. Fenomenoak konparatzea grafikoen arabera.
4. Hedabideetako grafikoak kritikoki aztertzea.

Ebaluazio irizpideak
1. Grafikoak marraztea ahozko eta idatzizko adierazpenetatik abiatuz.
2. Taulak eta grafikoak interpretatzea.
3. Grafikoei buruzko txostenak egitea.
4. Grafikoen elementuak irakurtzea eta interpretatzea: maximoak eta minimoak, gorakortasun eta

beherakortasun tarteak…
5. Informazioa trukatzea balio taulen eta grafikoen artean, eta informazio praktikoa lortzea grafiko

cartesiar sinpleetatik, fenomeno naturalekin eta eguneroko fenomenoekin erlazionatutako
problemen ebazpenaren testuinguruan.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Koordenatu cartesiarrak.
2. Grafikoak. Ezaugarri orokorrak.
3. Grafikoen irakurketa eta interpretazioa.
3.1. Magnitudeen arteko erlazioa.
3.2. Beste grafiko mota batzuk.
4. Taulek eta grafikoek adierazitako erlazioak.
5. Fenomenoen azterketa eta konparazioa.

Prozedurak
1. Grafikoak irakurtzea eta interpretatzea.
2. Magnitude independenteak eta mendekoak identifikatzea.
3. Balio taulak eraikitzea.
4. Grafiko batean adierazitako fenomenoa ahoz adieraztea.
5. Grafikoetan akatsak hautematea.
6. Grafikoak marraztea esperientzia batetik, enuntziatu batetik edo taula batetik abiatuta.
7. Taulak osatzea enuntziatu batetik, esperientzia batetik edo grafiko batetik abiatuta.
8. Eskala egokia aukeratzea fenomeno bat grafikoki adierazteko, eta alderdikoitasun posibleak

hautematea.
9. Fenomenoak aztertzea eta konparatzea funtzioen adierazpen grafikoen arteko ebaki puntuen

azterketaren bidez.

Jarrerak
1. Jarrera kritikoa eta positiboa grafikoen bidez adierazitako informazioarekiko.
2. Hizkuntza grafikoaren erabilgarritasunaren balioespena eguneroko bizitzako problemak

adierazi eta ebazteko.
3. Talde lanaren balioespena.
4. Datuen eta emaitzen tratamendua eta aurkezpena zehatz, ordenan eta argi egiteko nahia.
5. Hizkuntza grafikoaren indar komunikatiboaren balioespena.
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Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Funtzioei, taulei eta grafikoei dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntzaren erabilera funtzio, taula eta/edo grafikoen bidez

adieraz daitezkeen errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen eta matematikaren munduarekin duten erlazioaren ezagutza

(klimogramak).

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Eskema eta kontzeptu mapen erabilera unitateko edukiak antolatzeko.
⎯ EXCEL programa informatikoaren erabilera balio taulak eta funtzioak adierazteko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:

⎯ Gizartearen portaeraren ezagutza eta interpretazioa (hala nola kontsumoa), gizartearen
bilakaera ulertzeko eta gaur egungoa aztertzeko.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Arrazoibide eredu orokorren garapena eta hainbat trebetasun eskuratzea.
⎯  Jarraikitasunaren, sistematizazioaren eta gogoeta kritikoaren balioespena lan egiteko

eta soluzioak bilatzeko.
⎯ Teknika heuristikoak erabiltzea problemen ebazpenean.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa, erabakiak hartzeko prozesuaren kontrola eta helburuen eta

emaitzen arteko konparazioa.



31

Matematika DBH 1  © Ibaizabal, 2007

14. unitatea: Estatistika eta probabilitatea

Helburuak
1. Datuak taula estatistikoetan antolatzea eta aztergai den datu motarako zein den grafiko

estatistiko egokiena jakitea.
2. Grafiko estatistikoak egoera errealetan interpretatzea eta erabiltzea.
3. Hedabideek zabaltzen dituzten datu eta grafiko estatistikoak kritikoki hartzea, gerta daitekeen

okerra kontuan harturik.
4. Informazio iturri estatistikoen erabileran trebatzea.
5. Zentralizazio parametroak erabiltzea: batez bestekoa, moda eta mediana, datu multzo

txikietan. Zer esan nahi duten jakitea.
6. Esperimentu aleatorioak identifikatzea.
7. Gertaera motak bereiztea.
8. Zoriaren hizkuntza zuzen erabiltzea eta esperimentu aleatorioetan emaitzei probabilitateak

esleitzea.
9. Metodo eta prozedura estatistikoak eta probabilistikoak erabiltzea ondorioak lortzeko,

informazioaren mundutik bildutako datuetatik abiatuz.
10. Jarrera kritikoa izatea zoriarekin loturiko egoeretako akatsen aurrean.

Ebaluazio irizpideak
1. Populazioa eta lagina bereiztea.
2. Aldagai kualitatiboak eta kuantitatiboak bereiztea.
3. Datu multzo baten maiztasunen eta portzentajeen taula osatzea.
4. Barra diagramak eta sektore diagramak zuzen marraztea.
5. Datu multzo txiki baten zentralizazio parametroak lortzea eta interpretatzea.
6. Esperimentu aleatorioak eta deterministak bereiztea.
7. Esperimentu aleatorio baten lagin espazioa kalkulatzea eta gertaera motak bereiztea.
8. Esperimentu sinpleen probabilitateak kalkulatzea.

Edukiak
Kontzeptuak
1. Populazioa eta lagina. Aldagai estatistikoak.
2. Datuen zenbaketa. Maiztasunak.
3. Taula eta grafiko estatistikoak.
4. Parametro estatistikoak.
5. Esperimentu aleatorioak. Gertaerak.
6. Probabilitatea. Laplace-ren araua.

Prozedurak
1. Populazioa eta lagina bereiztea. Aldagai kualitatiboak eta kuantitatiboak identifikatzea.
2. Datu multzo baten maiztasunen taula egitea eta interpretatzea.
3. Grafiko estatistikoak azaltzea eta adieraztea.
4. Datu multzo baten zentralizazio parametroak kalkulatzea eta interpretatzea.
5. Kalkulagailua trebetasunez erabiltzea datu multzo baten batez besteko aritmetikoa

kalkulatzeko.
6. Esperimentu aleatorioak eta deterministak bereiztea.
7. Esperimentu aleatorio baten lagin espazioa, oinarrizko gertaerak, gertaera ziurra eta ezinezko

gertaera zehaztea.
8. Bi gertaeren bateragarritasuna edo bateraezintasuna zehaztea.
9. Gertaera baten aurkako gertaera zehaztea.
10. Gertaera errazen probabilitatea kalkulatzea, zenbaki handien legeen bitartez.
11. Laplace-ren araua erabiltzea eguneroko bizitzako hainbat egoeratan probabilitateak

kalkulatzeko.

Jarrerak
1. Estatistikak gure gizarteko aldagaiak aztertzeko duen garrantziaren balioespena.
2. Estatistikaren erabilera zuzenaren balioespena, eta jarrera kritikoa hedabideetan ageri diren

azterlan estatistikoen aurrean.
3. Probabilitateen kalkuluaren garrantziaren balioespena eguneroko bizitzako hainbat egoeratan.
4. Fenomeno aleatorioei buruzko informazioen analisi kritikoa.



32

Matematika DBH 1  © Ibaizabal, 2007

Unitatearen ekarpena oinarrizko gaitasunen garapenari

• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Estatistikari eta probabilitateari dagokien terminologiaz jabetzea.
⎯  Ahozko nahiz idatzizko hizkuntzaren erabilera estatistikaren eta probabilitatearen bidez

adieraz daitezkeen errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.
⎯ Planteatutako egoeren azterketa eta ondorioak ateratzea.

• Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Fenomeno naturalen eta fenomeno horiek estatistikaren eta zoriaren munduarekin

duten erlazioaren ezagutza.

• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Taulen erabilera problemak ebazteko eta informazioa antolatzeko.
⎯  EXCEL programa informatikoaren erabilera zentralizazio parametroak kalkulatu eta barra

diagramak egiteko.

• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna, honako hauen bidez:

⎯ Gizartearen portaeraren ezagutza eta interpretazioa (hala nola jaiotza tasa), gizartearen
bilakaera ulertzeko eta gaur egungoa aztertzeko.

⎯ Espiritu eraikitzailea eginiko akatsak aztertzeko, eta besteen ikuspuntuak norberaren
ikuspuntuaren maila berean jartzeko.

• Ikasten ikasteko gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯ Arrazoibide eredu orokorren garapena eta hainbat trebetasun eskuratzea.
⎯  Jarraikitasunaren, sistematizazioaren eta gogoeta kritikoaren balioespena lan egiteko

eta soluzioak bilatzeko.

� Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna, honako hauen bidez:
⎯  Esperientzien planifikazioa (txanponak, dadoak… jaurtitzea), erabakiak hartzeko

prozesuaren kontrola eta helburuen eta emaitzen arteko konparazioa.
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