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1. Zenbaki errealak

HELBURUAK
1. Zenbaki arrazionalen multzoa zenbaki irrazionaletatik bereiztea.
2. Zenbaki errealen multzoa eraikitzea.
3. Errotzaile bereko edo desberdineko erroekin eragiketak egitea.
4. Arrazionalizazioa aplikatzea erroen arteko eragiketak laburtzeko.
5. Notazio zientifikoa erabiltzea oso zenbaki handiekin edo oso zenbaki txikiekin.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Kalkuluak egitea zenbaki arrazionalekin.
2. Grafikoki adieraztea zenbaki errealak.
3. Zenbaki errealak konparatzea eta ordenatzea.
4. Zenbaki errealen arteko eragiketen algoritmoak menderatzea.
5. Zenbaki errealak erabiltzea, egoera bakoitzean notaziorik egokiena aukeratuz,

informazioa eman eta trukatzeko eta problemak ebazteko.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zenbaki erreala.
2. Zenbatespenak, hurbilketak eta erroreak.
3. Erroak.
4. Eragiketak erroekin.
5. Arrazionalizazioa.
6. Notazio zientifikoa. Eragiketak.

Prozedurak
1. Hainbat motatako zenbakiak zuzenaren gainean adieraztea.
2. Zenbakiak konparatzea ordenazioaren eta adierazpen grafikoaren bitartez.
3. Zenbaki multzoak sailkatzea.
4. Eragiketak egitean, lehentasunak, eragiketen propietateak eta parentesien arauak

erabiltzea.
5. Zenbakiak notazio zientifikoan adieraztea eta interpretatzea.

Jarrerak
1. Zehaztasuna eta zorroztasuna kalkuluak egitean.
2. Zenbaki irrazionalen zehaztasunaz jabetzea eta hurbilketak erabiltzearen garrantzia

balioestea.
3. Kalkulagailuaren erabileraren balorazio kritikoa.
4. Lankidetza eta oreka talde lanean eta bakarkako lanean.
5. Soluzioen interpretazio kritikoa.
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 UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zenbaki errealei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Aurkeztutako egoerak aztertzea eta ondorioak ateratzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea errealitatea interpretatzeko eta ulertzeko.
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan adieraztea, kontzeptu matematikoak eta zenbaki

errealak erabiliz.

Matematikarako gaitasuna
• Zenbaki errealak erabiltzea neurtzeko eta konparatzeko.
• Interesa eta segurtasuna zenbaki errealak ageri diren problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta zenbaki

errealak ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Zenbaki arrazionalak erabiltzen dituen informazioa biltzea, hautatzea, prozesatzea eta

aurkeztea.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoaren berri izatea, gizadiaren bilakaera ulertu eta gaur egungo gizartea

aztertzeko.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zenbaki errealak erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta balioesteko.
• Zenbaki errealak erabiltzen dituzten adierazpide artistikoak sortzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Interesa problema bat ebazteko modu bat baino gehiagoren berri izateko eta zehaztasuna eta

zorroztasuna haren azalpenean.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak erabiltzea, nork bere ikaskuntza

hobetzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoen bitartez.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, zenbaki errealen arteko problemen

ebazpenaren bidez.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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2. Polinomioak

HELBURUAK
1. Kalkulu aljebraikoa berrikustea eta kalkulu horretan sakontzea: eragiketak polinomioekin.
2. Ruffiniren erregela zer den jakitea eta erabiltzea.
3. Polinomio baten zenbakizko balioa kalkulatzea.
4. Hondarraren teorema zer den jakitea eta erabiltzea.
5. Polinomio baten erroak kalkulatzea.
6. Polinomioen deskonposizio faktoriala egitea. Biderkagaiaren teorema erabiltzea.
7. Zatiki aljebraikoak bereiztea.
8. Eragiketak egitea zatiki aljebraikoekin.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Kalkulu aljebraikoaren oinarrizko teknikak eta prozedurak erabiltzea polinomioen

batuketez, kenketez eta biderketez osatutako adierazpen aljebraikoak laburtzeko.
2. Polinomioen arteko zatiketak zuzen egitea eta Ruffiniren erregela erabiltzen jakitea.
3. Polinomio baten zenbakizko balioa zein den jakitea eta hondarraren teoreman erabiltzea.
4. Polinomio baten erroak eta haren faktorizazioa kalkulatzen jakitea.
5. Zatiki aljebraikoak bereiztea eta haiekin eragiketak egitea.
6. Problemak ebaztea metodo aljebraikoen bitartez.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Polinomioak.
2. Eragiketak polinomioekin.
3. Ruffiniren erregela.
4. Polinomio baten zenbakizko balioa.
5. Hondarraren teorema.
6. Polinomio baten erroak.
7. Biderkagaiaren teorema.
8. Polinomioen deskonposizio faktoriala.
9. Zatiki aljebraikoak. Eragiketak.

Prozedurak
1. Adierazpen aljebraiko errazak garatzeko arauak egiaztatzea, prozedura geometrikoen

bitartez.
2. Eragiketak egitea polinomioekin.
3. Erlazio nabarmen arruntenak erabiltzea.
4. Adierazpen aljebraikoen zenbakizko balioa kalkulatzea.
5. Polinomio baten erroak kalkulatzea.
6. Hondarraren eta biderkagaiaren teoremak erabiltzea.
7. Polinomioen deskonposizio faktoriala egitea.
8. Problemak ebaztea.

Jarrerak
1. Hizkuntza aljebraikoaren sinpletasunaz, zehaztasunaz eta erabilgarritasunaz ohartzea,

eguneroko bizitzako egoerak azaldu eta ebazteko.
2. Jarraikitasuna eta malgutasuna problemen soluzioen bilaketan.
3. Ebazpideak eta emaitzak argi eta txukun aurkeztea, problemetan, zenbakizko kalkuluetan

eta kalkulu aljebraikoetan.
4. Jakin-mina eta interesa Aljebraren bilakaera historikoaren berri izateko.



5

MATEMATIKA DBH 4 © Ibaizabal, 2008

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Egoera aljebraikoei dagokien terminologia bereziaz jabetzea.
• Hizkuntza erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, kontzeptu aljebraikoen bidez transkribatu daitezkeen

errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea egoerak sinplifikatzeko.
• Interesa eta segurtasuna kontzeptu aljebraikoen bidez plantea daitezkeen problemak ebazteko.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.
• DERIVE programa informatikoa erabiltzea polinomioekin eta zatiki aljebraikoekin eragiketak

egiteko.
• Kalkulagailua erabiltzea polinomio baten zenbakizko balioa aurkitzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Erroreak ikuspegi eraikitzaile batetik aztertzea, nork bere ikuspuntua besteen ikuspuntuen plano

berean balioesteko.
• Arabiarren eraginaren berri izatea, haren garrantziaz jabetzeko eta gaur egungo egoera

aztertzeko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Arrazoibide eredu orokorrak garatzea eta hainbat trebetasunez jabetzea.
• Zehaztasuna egoera errealak hizkuntza aljebraikoan adieraztean, eta egoera horiek erraz ebazten

jakitea.
• Jarraikitasuna, sistematizazioa eta gogoeta kritikoa nork bere lanean eta soluzioetan.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, problema bat ebazteko

orduan erabakiak hartzeko prozesuak kontrolatuz.
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3. Ekuazioak eta inekuazioak

HELBURUAK
1. Bigarren mailako ekuazioak, ekuazio bikarratuak, ekuazio irrazionalak eta ekuazioak

zatiki aljebraikoekin ebaztea.
2. Ezezagun bateko edo bi ezezaguneko lehen mailako inekuazioak, eta ezezagun bateko

bigarren mailako ekuazioak ebaztea eta interpretatzea.
3. Planteatutako ekuazioen soluzioek testuinguruan zentzurik baduten egiaztatzea.
4. Egoera errealak ekuazioen eta inekuazioen bitartez adieraztea.
5. Inguru hurbileko problemak aljebraikoki eta grafikoki ebaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Bigarren mailako ekuazioak eta ekuazio irrazionalak zuzen ebaztea.
2. Ekuazioen bitartez ebatz daitezkeen eguneroko bizitzako egoerak identifikatzea.
3. Ekuazioen ebazpenean lorturiko soluzioa aztertzea eta zuzena den ala ez egiaztatzea.
4. Inekuazioak ebaztea lehen edo bigarren mailako emaitzak aztertuz.
5. Eguneroko bizitzako problemak ebaztea bigarren mailako ekuazioen edo inekuazioen

bitartez, emaitza testuingurura egokitzen den ikusiz.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Bigarren mailako ekuazioak. Ekuazio osoak eta osagabeak.
2. Ekuazio bikarratuak.
3. Ekuazioak zatiki aljebraikoekin.
4. Ekuazio irrazionalak.
5. Inekuazioak. Eraldaketa arauak.
6. Lehen mailako inekuazioak.
7. Bigarren mailako inekuazioak.

Prozedurak
1. a, b eta c parametroak identifikatzea bigarren mailako ekuazioetan.
2. Algoritmo egokiena erabiltzea bigarren mailako ekuazioen ebazpenean, ekuazio osoetan

nahiz osagabeetan.
3. Ekuazio bikarratuak ebaztea.
4. Eragiketak egitea zatiki aljebraikoekin.
5. Polinomioen deskonposizio faktoriala egitea.
6. Zatiki aljebraikoak dituzten ekuazioak ebaztea.
7. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea problema errazak planteatu eta ebazteko.
8. Eraldaketa arauak erabiltzea inekuazioen ebazpenean.
9. Ezezagun bateko lehen mailako inekuazio baten soluzioa zuzen errealean grafikoki

adieraztea.
10. Bi ezezaguneko lehen mailako inekuazio baten soluzioa planoan grafikoki adieraztea eta

aztertzea.
11. Ekuazioen eta inekuazioen ebazpenean lorturiko soluzioak aztertzea.

Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza problemak ebazteko.
2. Problemen ebazpideak eta emaitzak argi eta txukun aurkezteko nahia.
3. Jarraikitasuna ekuazio baten soluzioen bilaketan.
4. Hizkuntza aljebraikoaren erabilgarritasunaren garrantziaz jabetzea, mundu zientifikoko eta

beste alor batzuetako problemak adierazi eta ebazteko.
5. Zehaztasuna inekuazioen soluzioen adierazpen grafikoan.
6. Baliabide teknologiko berriek hainbat motatako ekuazioen eta inekuazioen ebazpenean

duten eraginaz ohartzea.
7. Interesa egoera bitxi eta anekdotikoak adierazten dituzten ekuazioak eta inekuazioak

ebazteko.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Ekuazioei eta inekuazioei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza aljebraikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea ulertzeko eta

interpretatzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Ekuazioak eta inekuazioak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzen duten datuak eta grafikoak interpretatzea eta adieraztea.
• Interesa eta segurtasuna hizkuntza aljebraikoa erabiliz problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ekuazioak eta inekuazioak ageri diren ingurumen arazoei buruzko informazioa eskuratzea,

aztertzea eta adieraztea.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten problemen

analisi eta ebazpen aljebraikoaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoaren berri izatea, gizadiaren bilakaera ulertu eta gaur egungo gizartea

aztertzeko.
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan azaltzea, kontzeptu matematikoak eta hizkuntza

aljebraikoa erabiliz.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak dituztenekiko,

bereziki.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta

balioesteko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa nork bere Matematikarako gaitasunak garatu eta hobetzeko.
• Interesa problema bat ebazteko zenbat modu dauden jakiteko eta hura zehaztasunez azaltzeko.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak erabiltzea, nork bere ikaskuntza

hobetzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Ekiteko, hobetzeko eta aurre egiteko jarrera sendotzea, problemen ebazpen aljebraikoaren

bitartez.
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4. Ekuazio eta inekuazio sistemak

HELBURUAK
1. Hiru ekuazio linealez eta ez-linealez osatutako sistemak ebaztea.
2. Ezezagun bateko eta bi ezezaguneko inekuazio sistemak ebaztea eta interpretatzea.
3. Ekuazio sistemen soluzioek testuinguruan zentzurik baduten egiaztatzea.
4. Egoera errealak ekuazio eta inekuazio sistemen bidez adieraztea.
5. Inguru hurbileko problemak aljebraikoki eta grafikoki ebaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Ekuazio linealez osatutako sistemak metodo tradizionalen bitartez zuzen ebaztea.
2. Ekuazio linealez osatutako sistemak Gaussen metodoaren bitartez zuzen ebaztea.
3. Ekuazio sistemen bidez ebatz daitezkeen eguneroko bizitzako problemak identifikatzea.
4. Ekuazio ez-linealez osatutako sistemak ebazteko metodoren bat erabiltzea.
5. Ekuazio sistemen ebazpenean lorturiko soluzioa aztertzea, zuzena den ala ez egiaztatzeko.
6. Ezezagun bateko eta bi ezezaguneko inekuazio sistemak ebaztea eta emaitzak aztertzea.
7. Eguneroko bizitzako problemak konpontzea ekuazio edo inekuazio sistemen

planteamenduaren eta ebazpenaren bitartez, eta emaitza testuingurura egokitzen den
ikustea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Hiru ekuazio linealez osatutako sistemak hiru ezezagunekin. Laburketa, ordezkaketa eta
berdinketa metodoak.

2. Gaussen metodoa.
3. Ekuazio ez-linealez osatutako sistemak.
4. Lehen mailako inekuazio sistemak ezezagun batekin.
5. Bigarren mailako inekuazio sistemak ezezagun batekin.
6. Lehen mailako inekuazio sistemak bi ezezagunekin.
7. Programazio lineala.

Prozedurak
1. Laburketa, ordezkaketa eta berdinketa metodoak erabiltzea ekuazio sistemak ebazteko.
2. Gaussen metodoa erabiltzea ekuazio linealez osatutako sistemak ebazteko.
3. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea problema errazak planteatu eta ebazteko, ekuazio eta

inekuazio sistemen bitartez.
4. Eraldaketa arauak aplikatzea inekuazioen ebazpenean.
5. Ezezagun bateko inekuazio sistema baten soluzioa zuzen errealean grafikoki adieraztea.
6. Bi ezezaguneko lehen mailako inekuazio sistema baten soluzioa planoan grafikoki

adieraztea eta aztertzea.
7. Ekuazio eta inekuazio sistemen ebazpenean lortutako soluzioak aztertzea.
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Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problemak ebazteko.
2. Hizkuntza aljebraikoak hainbat eratako problemak ebazteko duen erabilgarritasunaz

jabetzea.
3. Sistema baten ebazpidea eta emaitzak argi eta txukun aurkeztea.
4. Hizkuntza aljebraikoaren erabilgarritasunaren garrantziaz jabetzea, mundu zientifikoko eta

beste arlo batzuetako problemak adierazi eta ebazteko.
5. Zehaztasuna inekuazio sistemen soluzioen adierazpen grafikoan.
6. Baliabide teknologiko berriek hainbat motatako ekuazio eta inekuazio sistemen

ebazpenean duten eraginaz ohartzea.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Ekuazio eta inekuazio sistemei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza aljebraikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Ekuazioak eta ekuazio sistemak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzen duten datuak eta grafikoak interpretatzea eta adieraztea.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ekuazio eta inekuazio sistemak ageri diren ingurumen arazoei buruzko informazioa eskuratu,

aztertu eta adieraztea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Adierazpen aljebraikoak dituen informazioa biltzea, hautatzea, prozesatzea eta aurkeztea.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan adieraztea, kontzeptu matematikoak eta hizkuntza

aljebraikoa erabiliz.
• Bizikidetza arauak kontuan hartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak dituztenekiko,

bereziki.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta

balioesteko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa nork bere Matematikarako gaitasunak garatzeko eta hobetzeko.
• Interesa problema bat ebazteko modu desberdinen berri izateko eta zehaztasuna eta

zorroztasuna hura azaltzeko.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak erabiltzea, nork bere ikaskuntza

hobetzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoak erabiliz.
• Ekiteko, hobetzeko eta aurrera egiteko jarrera sendotzea, problemen ebazpen aljebraikoaren

bitartez.
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5. Antzekotasuna

HELBURUAK
1. Talesen teorema zer den jakitea eta erabiltzea.
2. Antzekotasun arrazoia aurkitzea antzeko irudien eta poligonoen artean.
3. Aldeen proportzionaltasuna erabiltzea antzeko triangeluetan.
4. Proportzionaltasun geometrikoa erabiltzea antzeko triangeluak aurkitzeko.
5. Talesen posizioan dauden bi triangeluren aldeen arteko proportzioak ezartzea.
6. Katetoaren eta altueraren teoremak erabiltzea kasu errazetan.
7. Antzeko objektuen azalerak, perimetroak eta bolumenak erlazionatzea.
8. Antzeko irudiak sortzea homotezia baten bidez.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Antzekotasun irizpideak erabiltzea triangeluak determinatzeko.
2. Talesen teorema erabiltzea triangelu baten aldeen arteko proportzionaltasuna kalkulatzeko.
3. Antzekotasuna erabiltzea inguruko problemak ebazteko.
4. Altueraren eta katetoaren teorema antzekotasunarekin erlazionatzea.
5. Errealitateko irudi geometrikoak bereiztea eta aztertzea, eta haien oinarrian dauden

propietate matematikoez ohartzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Talesen teorema.
2. Antzeko irudiak.
3. Triangeluen antzekotasuna.
4. Triangelu angeluzuzenen antzekotasuna.
5. Antzeko gorputzen azaleren eta bolumenen arteko erlazioa.
6. Homoteziak.

Prozedurak
1. Antzekotasun arrazoia kalkulatzea antzeko poligono eta triangeluetan.
2. Talesen teorema erabiltzea segmentu batzuetatik beste segmentu batzuk lortzeko.
3. Erlazio eta formula errazak erabiltzea, hala nola altueraren eta katetoaren teoremak,

triangelu baten aldeak aurkitzeko.
4. Poligono baten antzeko poligonoaren edozein alde aurkitzea, perimetroen, azaleren eta

bolumenen erlazioaren bidez.

Jarrerak
1. Talde lanaren garrantziaz jabetzea proportzionaltasun geometrikoarekin erlazionatutako

jarduerak egiteko.
2. Matematikak beste zientzia batzuetan duen eragina balioestea.
3. Jarraikitasuna eta malgutasuna proportzio geometrikoko problemen soluzioen bilaketan.
4. Problemen ebazpideak argi eta txukun aurkeztea, zer egiten den eta zergatik egiten den

azalduz.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Geometriari eta antzekotasunari dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Pentsamenduaren formalizazioa, problemen ebazpenean arrazoitzean.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Antzeko irudiak bereiztea, ikuspegi espaziala eta planoaren eta espazioaren artean formak

transferitzeko gaitasuna garatuz.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Internet erabiltzea geometriari ekarpenak egin zizkioten matematikarien bizitzari buruzko

informazioa bilatzeko.
• Programa informatikoak erabiltzea (CABRI) antzeko formak aztertu eta eraikitzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Taldean ebatzi beharreko lanak egitea, elkartasuna, tolerantzia eta besteekiko errespetua

sendotzeko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Zehaztasuna eta zorroztasuna antzeko poligonoak egitean.
• Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna geometriako problemen emaitzak

eraginkortasunez komunikatzeko.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Adierazpide artistikoak sortzea geometriaren bitartez.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki geometrikoak dituztenekiko,

bereziki.
• Kontzeptu geometrikoak erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta

balioesteko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoen bitartez.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, problema geometrikoen

ebazpenaren bidez.
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6. Trigonometria

HELBURUAK
1. Radianaren definizioa lantzea eta arrazoi trigonometrikoen azalpenean erabiltzea.
2. Arrazoi trigonometrikoak lortzea triangelu angeluzuzen batetik.
3. Angelu zorrotzen arrazoi trigonometrikoen esanahia ulertzea.
4. Angelu zorrotzen eta beste edozein motatako angeluen arrazoi trigonometrikoak

erlazionatzea.
5. Trigonometriaren oinarrizko erlazioa erabiltzea beste arrazoi trigonometrikoak aurkitzeko.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Gradutan adierazitako angeluak radianetan adieraztea, eta alderantziz.
2. Triangelu angeluzuzenak ebaztea.
3. Edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak aurkitzea.
4. Edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak aurkitzea lehenengo koadranteko angelu

batekin erlazionatuz.
5. Trigonometriaren oinarrizko erlazioa eta haren arrazoi trigonometrikoak erabiltzea

problemak ebazteko.
6. Adierazpenak sinplifikatzea formula trigonometrikoekin eta identitateak frogatzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Angeluen neurria.
2. Arrazoi trigonometrikoak triangelu angeluzuzen batean.
3. Angelu batzuen arrazoi trigonometrikoak.
4. Edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak.
5. Arrazoi trigonometrikoen arteko erlazioak.
6. Edozein angeluren arrazoi trigonometrikoen laburketa lehen koadrantera.
7. Trigonometriaren aplikazioak.

Prozedurak
1. Graduak radian bihurtzea eta alderantziz.
2. Kalkulagailua erabiltzea arrazoi trigonometrikoak kalkulatzeko eta angelua aurkitzeko.
3. Arrazoi trigonometriko batetik abiatuz beste arrazoiak kalkulatzea.
4. Grafikoki kalkulatzea edozein angeluren arrazoi trigonometrikoak eta haren erlazioa

lehenengo koadrantearekin.
5. Triangelu angeluzuzenak ebaztea.

Jarrerak
1. Talde lanaren garrantziaz jabetzea triangeluen ebazpenarekin zerikusia duten jarduera

batzuk eraginkortasunez egiteko.
2. Arrazoi trigonometrikoek egoera errealak azaltzeko eta ebazteko duten erabilgarritasuna

balioestea.
3. Jarraikitasuna eta malgutasuna Trigonometriako problemen soluzioak bilatzeko.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Trigonometriari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitateko egoerak

interpretatzeko eta ulertzeko.
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan adieraztea, kontzeptu matematikoak eta arrazoi

trigonometrikoak erabiliz

Matematikarako gaitasuna
• Trigonometria erabiltzea neurtzeko eta konparatzeko.
• Interesa eta segurtasuna arrazoi trigonometrikoak ageri diren problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta

Trigonometria ageri den problemen ebazpen eta azterketaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Programa informatikoak erabiltzea problema trigonometrikoak prozesatu eta soluzioak

bilatzeko.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoaren berri izatea, gizadiaren bilakaera ulertu eta gaur egungo gizartea

aztertzeko.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak dituztenekiko,

bereziki.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Interesa problema bat ebazteko zenbat modu dauden jakiteko eta hura argi azaltzeko.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak praktikan jartzea, nork bere ikaskuntza

sendotzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoen bitartez.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, Trigonometriako problemen

ebazpenaren bidez.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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7. Triangeluen ebazpena

HELBURUAK
1. Sinuaren eta kosinuaren teoremak bereiztea.
2. Sinuaren eta kosinuaren teoremak problemen ebazpenean erabiltzea.
3. Angelu zorrotzen arrazoi trigonometrikoek zer esanahi duten jakitea eta problemen

ebazpenean erabiltzea.
4. Arrazoi trigonometrikoak triangelu ez-zuzenak ebazteko erabiltzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Triangelu angeluzuzenak ebaztea.
2. Triangelu zeiharrak ebaztea, bi triangelu angeluzuzenetatik abiatuz.
3. Marrazki baten bidez definitutako triangelu zeiharrak ebaztea.
4. Enuntziatu batetik abiatuz, egoera deskribatzen duen triangelua ebaztea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Sinuaren teorema.
2. Kosinuaren teorema.
3. Triangelu zeiharren ebazpena.
4. Aplikazioak.

Prozedurak
1. Triangelu angeluzuzenak ebaztea.
2. Problemak ebaztea sinuaren teoremaren bidez.
3. Problemak ebaztea kosinuaren teoremaren bidez.

Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea triangeluen ebazpenarekin zerikusia duten

jarduerak ebazteko.
2. Arrazoi trigonometrikoen eginkizunaz jabetzea egoera errealak azaldu eta ebazteko.
3. Jarraikitasuna eta malgutasuna Trigonometriako problemen soluzioak bilatzeko.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Trigonometriari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Trigonometria erabiltzea neurtzeko eta konparatzeko.
• Interesa eta segurtasuna arrazoi trigonometrikoak ageri diren problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta

Trigonometriari loturiko problemen analisi eta ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Programa informatikoak erabiltzea problema trigonometrikoen  soluzioa prozesatu eta

bilatzeko.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoaren berri izatea, gizadiaren bilakaera ulertu eta gaur egungo gizartea

aztertzeko.
• Bizikidetza arauak kontuan hartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak dituztenekiko,

bereziki.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Interesa problema bat ebazteko zenbat modu dauden jakiteko eta hura argi azaltzeko.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak praktikan jartzea, nork bere ikaskuntza

sendotzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoen bitartez.
• Ekiteko, hobetzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, triangeluen problemen ebazpenaren bidez.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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8. Geometria analitikoa

HELBURUAK
1. Bektore baten koordenatuak eta modulua kalkulatzea.
2. Bektore ekipolenteak identifikatzea.
3. Erreferentzia sistema baten ezaugarriak bereiztea.
4. Bektoreekin eragiketak egitea, era grafikoan eta haien koordenatuak erabiliz.
5. Zuzenaren ekuazio motak bereiztea.
6. Zuzen bat ekuazioen bidez adierazten jakitea, horietako batetik abiatuz.
7. Bi zuzenen posizio erlatiboa zehaztea.
8. Zuzen sorta baten adierazpen orokorra zehaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Bektore bat definitzen duten elementuak zehaztea.
2. Bektore baten modulua kalkulatzea.
3. Bektoreekin eragiketak egitea.
4. Bektore multzo bat noiz den bektore espazioko oinarri bat jakitea.
5. Zuzen bat ekuazioen bidez adieraztea.
6. Puntuen eta zuzenen artean erlazio metrikoak ageri diren problemak ebaztea.
7. Bi zuzenek planoan duten posizio erlatiboa zehaztea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Bektore baten modulua, norabidea eta noranzkoa.
2. Bektore ekipolenteak.
3. Bektore baten koordenatuak.
4. Bi bektoreren biderkadura eskalarra.
5. Erreferentzia sistemak planoan.
6. Bektore espazioko oinarriak.
7. Zuzen baten bektore zuzentzailea.
8. Zuzenaren bektore ekuazioa.
9. Zuzenaren ekuazio parametrikoa.
10. Zuzenaren ekuazio jarraitua.
11. Zuzenaren ekuazio orokorra.
12. Zuzenaren ekuazio esplizitua.
13. Zuzenaren puntu-malda ekuazioa.
14. Segmentu baten erdiko puntua.
15. Bi zuzenen posizio erlatiboa.
16. Zuzen ebakitzaileen sorta.
17. Zuzen paraleloen sorta.

Prozedurak
1. Eragiketak egitea puntuen eta bektoreen koordenatuekin.
2. Bektoreen adierazpen grafikoa, haien ekipolentzia aztertzeko.
3. Bektore bat kalkulatzea haren jatorria eta muturra ezaguturik.
4. Biderkadura eskalarra erabiltzea bi bektorek eratzen duten angelua aurkitzeko.
5. Zuzen baten bektore zuzentzailea lortzea, zuzen horretako bi puntutatik abiatuz.
6. Bektore baten koordenatuak kalkulatzea, hainbat oinarriren funtzioan.
7. Zuzen baten ekuazioak zehaztea.
8. Ekuazio mota desberdinetan adierazitako bi zuzenen posizio erlatiboa aztertzea.
9. Zuzen ebakitzaileen sortak identifikatzea.
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Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problema metrikoak ebazteko.
2. Geometria analitikoaren garrantziaz jabetzea problema geometrikoak ebazteko tresna gisa.
3. Jarraikitasuna soluzioen bilaketan, bi zuzenen posizio erlatiboa zehazteko.
4. Geometria analitikoaren hizkuntzaren erabilgarritasunaren garrantziaz jabetzea,

zientziaren munduko eta beste arlo batzuetako problemak adierazi eta ebazteko.
5. Baliabide teknologiko berriek Geometria analitikoan duten garrantziaren balorazio

positiboa.
6. Zehaztasuna, ordena eta argitasuna zuzen baten ekuazioen adierazpenean.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Geometria analitikoari, zuzenei eta planoei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Hedabideetan ageri diren zuzenak aztertzea eta interpretatzea.
• Geometria analitikoko edukiak erabiltzea bizitza errealeko problemak ebazteko.
• Interesa eta segurtasuna geometria analitikoarekin zerikusia duten problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ingurumen arazoei buruzko informazioa lortzea, aztertzea eta adieraztea, geometria

analitikoaren bitartez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Informazioa biltzea, hautatzea, prozesatzea eta aurkeztea geometria analitikoa erabiliz.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoa ulertzea, gizadiaren bilakaera eta gaur egungo gizartea ulertzeko.
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan adieraztea, kontzeptu matematikoak eta geometria

analitikoa erabiliz.
• Bizikidetza arauak kontuan hartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Adierazpide artistikoak sortzea planoko elementuen bitartez.
• Geometria analitikoa erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta

balioesteko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa nork bere gaitasunak garatuz eta hobetuz geometria analitikoa ulertzeko.
• Interesa problema bat ebazteko zenbat modu dauden jakiteko eta hura argi azaltzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoak eta geometria analitikoa bereziki erabiliz.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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9.  Funtzioen ezaugarri orokorrak

HELBURUAK
1. Funtzio baten grafikoaren eremua, ibiltartea eta ebaki puntuak aztertzea.
2. Funtzio baten grafikoaren gorakortasun eta beherakortasun tarteak zehaztea, eta puntu

maximoak eta minimoak aurkitzea.
3. Funtzio bat jarraitua den ikustea, eta jarraitua ez bada, ez-jarraitutasun mota zehaztea.
4. Funtzio baten simetria aztertzea, koordenatuen ardatzekiko edo koordenatuen

jatorriarekiko, eta haren aldizkakotasuna zehaztea.
5. Kurbaduraren kontzeptua ulertzea eta haren inflexio puntuak lortzea.
6. Grafikoki interpretatzea eguneroko bizitzako problemei loturiko funtzioak.
7. Eragiketak egitea funtzioekin: batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa, alderantzizkoak,

elkarrekikoak eta konposizioak.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Analitikoki edo grafikoki adierazitako funtzio baten eremua, ibiltartea eta ebaki puntuak

zehaztea.
2. Funtzio baten gorakortasun eta beherakortasun tarteak eta funtzioren muturrak bereiztea.
3. Jarraitutasuna aztertzea, eta hala dagokionean, ez-jarraitutasun motak zehaztea.
4. Funtzio baten kurbadura tarteak eta haren inflexio puntu posibleak aurkitzea.
5. Funtzio baten simetria eta aldizkakotasun posibleak identifikatzea.
6. Eragiketak zuzen egitea funtzioen adierazpen aljebraikoekin.
7. Fenomeno natural bati dagokion funtzio baten grafikoren portaera aztertzea, haren

propietateak interpretatuz problema bat ebazteko behar den informazio praktikoa lortzeko.
8. Fenomeno naturalei edo eguneroko bizitzako fenomenoei loturiko problemak ebaztea

metodo grafikoen bitartez.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Funtzio baten eremua eta ibiltartea.
2. Ardatzekiko ebaki puntuak.
3. Funtzio baten gorakortasuna eta beherakortasuna. Maximo eta minimo erlatiboak eta

absolutuak.
4. Jarraitutasuna eta eten motak.
5. Simetria. Funtzio bikoitia edo bakoitia.
6. Aldizkakotasuna.
7. Kurbadura. Inflexio puntuak.
8. Eragiketak funtzioekin: batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa.
9. Funtzioen konposizioa. Identitate funtzioa.
10. Elkarrekiko funtzioak.

Prozedurak
1. Funtzio baten propietate orokorrak azaltzea, adierazpen aljebraiko sinpleen edo grafikoen

bitartez.
2. Grafiko bat interpretatzea, haren propietate orokorrak erabiliz.
3. Hizkuntza eta notazio matematikoa erabiltzea funtzio baten propietateak azaltzeko.
4. Funtzio grafikoetako eten motak interpretatzea.
5. Eragiketak funtzioekin.
6. Bi funtziok osatutako funtzioa zehaztea.
7. Funtzio baten elkarrekikoa aurkitzea.
8. Funtzio baten grafikoa marraztea, haren alderantzizkotik abiatuz.
9. Grafikoen interpretazioan eragina duten erroreak edo manipulazio arbitrarioak detektatzea.

Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea bizitza errealeko gertakizun baten grafikoa

interpretatzeko. Jarraikitasuna adierazpen aljebraikoaren bidez adierazitako funtzio baten
propietateak zehazteko.
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2. Funtzioen hizkuntzaren erabilgarritasunaz jabetzea, zientziaren munduko eta beste arlo
batzuetako problemak adierazi eta ebazteko.

3. Baliabide teknologiko berriek hainbat eratako informazioen adierazpen grafikoan duten
eraginaren balorazioa.

4. Grafikoek hedabideetan eta ikus-entzunezkoen munduan duten garrantziaz ohartzea.
5. Zehaztasuna, zorroztasuna eta argitasuna datuak grafikoki adierazteko.
6. Hedabideetako eta publizitateko informazio grafikoa kritikoki aztertzea.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Funtzioei eta adierazpen grafikoei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Hedabideetan ageri diren funtzioen grafikoak interpretatzea eta adieraztea.
• Funtzioak erabiltzea informazioa alderatzeko eta erabakiak hartzeko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Ingurumen arazoei buruzko informazioa lortzea, aztertzea eta adieraztea, funtzioen grafikoak

erabiliz.
• Fenomeno naturalak hobeto ulertzea funtzioen bitartez, aurrera egiteko bizitzan konfiantzaz eta

trebetasunez.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta funtzioak

ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Informazioa biltzea, hautatzea, prozesatzea eta aurkeztea funtzioen bitartez.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoaren berri izatea, gizadiaren bilakaera eta gaur egungo gizartea ulertzeko.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta adierazpen grafikoekiko, bereziki.
• Funtzioak erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi aztertu eta kritikoki balioesteko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa nork bere gaitasuna garatuz eta hobetuz informazioa grafikoki adierazteko.
• Interesa problema bat ebazteko zenbat modu dauden jakiteko eta hura zehaztasunez azaltzeko.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea, metodo

matematikoak erabiliz.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.



20

MATEMATIKA DBH 4 © Ibaizabal, 2008

10. Funtzio batzuen azterketa

HELBURUAK
1. Magnitudeen arteko erlazioak aztertzea: funtzio koadratikoa, alderantzizko

proportzionaltasuneko funtzioa, funtzio esponentziala, funtzio logaritmikoa eta funtzio
trigonometrikoa.

2. Funtzio koadratiko baten adierazpen aljebraikoaren ekuazio kanonikoa aurkitzea.
3. Parabola baten erpina eta simetria ardatza aurkitzea.
4. Alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioaren, funtzio esponentzialaren, funtzio

logaritmikoaren eta funtzio trigonometrikoaren ezaugarriak aztertzea.
5. Era grafikoan eta hurbilduan adieraztea alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioa,

funtzio esponentziala, funtzio logaritmikoa eta funtzio trigonometrikoa.
6. Bizitza errealeko fenomenoei dagozkien funtzio koadratiko baten, alderantzizko

proportzionaltasuneko funtzio baten, funtzio esponentzial baten, funtzio logaritmiko baten
eta funtzio trigonometriko baten grafikoa interpretatzea.

7. Logaritmoaren definizioa eta haren propietateak ulertzea, eta logaritmoekin eragiketak
egiten jakitea.

8. Ekuazio esponentzial eta logaritmiko sinpleak bereiztea eta ebaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Magnitudeen arteko erlazio batek zer motatako mendekotasuna adierazten duen jakitea:

mendekotasun funtzional koadratikoa, alderantzizko proportzionaltasunekoa,
esponentziala, logaritmikoa edo trigonometrikoa.

2. Grafikoki adieraztea funtzio koadratikoak, alderantzizko proportzionaltasunekoak,
esponentzialak, logaritmikoak eta trigonometrikoak.

3. Parabola baten ardatzekiko ebaki puntuak, erpina eta simetria ardatza zehaztea.
4. Fenomeno naturalei edo eguneroko bizitzako egoerei loturiko problemak ebaztea, funtzio

koadratikoen, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioen, funtzio esponentzialen,
funtzio logaritmikoen edo funtzio trigonometrikoen bitartez.

5. Alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioen, funtzio esponentzialen, funtzio
logaritmikoen edo funtzio trigonometrikoen ezaugarriak erabiltzea hainbat problema
ebazteko eta grafikoki adierazteko.

6. Logaritmok kalkulatzea eta haiekin eragiketak egitea.
7. Ekuazio esponentzialak eta logaritmikoak ebaztea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Funtzio koadratikoa.
2. Erpina eta simetria ardatza.
3. Parabola baten adierazpen grafikoa.
4. Alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioa.
5. Elementu bereizgarriak: ebaki puntuak, etenak, gorakortasuna, etab.
6. Alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioaren adierazpen grafikoa.
7. Funtzio esponentziala. Propietateak.
8. Funtzio esponentzialaren adierazpen grafikoa.
9. Logaritmo hamartarrak eta nepertarrak.
10. Logaritmoen propietateak.
11. Funtzio logaritmikoa. Propietateak.
12. Funtzio logaritmikoaren adierazpen grafikoa.
13. Funtzio esponentzialen eta logaritmikoen elkarrekikotasuna.
14. Ekuazio esponentzialak eta logaritmikoak.
15. Funtzio trigonometrikoa. Propietateak.
16. Funtzio trigonometrikoaren adierazpen grafikoa.
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Prozedurak
1. Funtzio koadratikoak, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioak, funtzio

esponentzialak, funtzio logaritmikoak eta funtzio trigonometrikoak grafikoki adieraztea.
2. Funtzio koadratiko baten adierazpen aljebraikoaren forma kanonikoa lortzea.
3. Funtzio koadratiko bat y = x2 parabolaren funtzio transladatu modura adieraztea.
4. Alderantzizko proportzionaltasuneko funtzio bat y = 1/x hiperbolaren funtzio transladatu

modura adieraztea.
5. Hizkuntza eta notazio matematikoa erabiltzea funtzio koadratikoen, alderantzizko

proportzionaltasuneko funtzioen, funtzio esponentzialen, funtzio logaritmikoen eta funtzio
trigonometrikoen propietateak azaltzeko.

6. Adierazpen esponentzial eta logaritmikoak ageri diren mundu zientifikoko eta
teknologikoko problemak ebaztea.

7. Funtzioen grafikoen interpretazioan eragina duten erroreak edo manipulazioak detektatzea.

Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea bizitza errealeko informazioetan ageri diren

funtzio koadratikoen, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioen, funtzio
esponentzialen, funtzio logaritmikoen eta funtzio trigonometrikoen grafikoak
interpretatzeko.

2. Jarraikitasuna soluzioen bilaketan, funtzio koadratikoen, alderantzizko
proportzionaltasuneko funtzioen, funtzio esponentzialen, funtzio logaritmikoen eta funtzio
trigonometrikoen ereduari jarraitzen dieten aldagaien arteko erlazio funtzionala zehazteko.

3. Funtzio koadratikoek, alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioek, funtzio
esponentzialek, funtzio logaritmikoek eta funtzio trigonometrikoek idatzizko eta ikus-
entzunezko hedabideetan eta arlo zientifikoan eta beste hainbatetan duten presentziaz
jabetzea eta balioestea.

4. Baliabide teknologiko berriek hainbat eratako informazioen adierazpen grafikoan duten
eraginaren balorazio positiboa.

5. Zehaztasuna, zorroztasuna eta argitasuna funtzioen adierazpen grafikoan.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Oinarrizko funtzioei eta adierazpen grafikoei oro har dagokien terminologia berezia

menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Hedabideetan ageri diren oinarrizko funtzioen grafikoak interpretatzea eta aztertzea.
• Oinarrizko funtzioak erabiltzea informazioa konparatzeko eta erabakiak hartzeko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Ingurumen arazoei buruzko informazioa lortzea, aztertzea eta adieraztea, oinarrizko funtzioak

erabiliz.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta oinarrizko

funtzioak ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.
• Kontsumo ohitura osasungarri eta ekologikoak hartzea, hedabideen azterketa matematikoaren

bitartez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Informazioa biltzea, hautatzea, prozesatzea eta aurkeztea oinarrizko funtzioak erabiliz.
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan adieraztea, kontzeptu matematikoak eta oinarrizko

funtzioak erabiliz.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta adierazpen grafikoekiko, bereziki.
• Oinarrizko funtzioak erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi aztertu eta kritikoki balioesteko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa nork bere gaitasunak garatuz eta hobetuz informazioa grafikoki adierazteko.
• Interesa problema bat ebazteko modu desberdinen berri izateko eta zehaztasuna eta

zorroztasuna hura azaltzeko.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, oinarrizko funtzioen problemen

ebazpenaren bidez.
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11. Estatistika

HELBURUAK
1. Ezaugarri kualitatiboak eta kuantitatiboak bereiztea. Banaketa kuantitatibo jarraituen eta

diskretuen artean zer desberdintasun dagoen jakitea.
2. Maiztasun taula sinpleak eta bi dimentsioko taulak egiten jakitea.
3. Egoera bakoitzean adierazpen grafiko estatistiko egokiena erabiltzea, dimentsio bakarreko

aldagaiekin nahiz bi dimentsioko aldagaiekin.
4. Dimentsio bakarreko aldagaietarako zentralizazio parametroak eta sakabanatze

parametroak aztertzea eta interpretatzea.
5. Mendekotasun aleatorioa eta mendekotasun funtzionala bereiztea.
6. Bi aldagairen arteko korrelazioa zer den jakitea.
7. Korrelazio linealeko koefizientea kalkulatzea eta interpretatzea.
8. Erregresio zuzenak adieraztea eta kalkulatzea, eta iragarpenekin erlazionatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Maiztasun eta ehunekoen taulak egitea eta interpretatzen jakitea.
2. Dimentsio bakarreko eta bi dimentsioko grafiko estatistikoak interpretatzea. Datu multzo

bat grafikoki era egokienean adierazten jakitea.
3. Dimentsio bakarreko aldagaietarako zentralizazio eta sakabanatze parametroak aurkitzea

eta interpretatzea.
4. Datu multzoen artean mendekotasun aleatorio edo funtzionalik badagoen ikustea.
5. Bi aldagairen artean korrelaziorik badagoen ikustea. Korrelazioa lineala denean, korrelazio

koefizientea kalkulatzea eta interpretatzea.
6. Erregresio zuzenak aurkitzea eta iragarpenak egitea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Ezaugarri kualitatibo eta kuantitatibo jarraitu eta diskretuak.
2. Maiztasun absolutuak, erlatiboak, ehunekoak eta maiztasun metatuak.
3. Dimentsio bakarreko grafiko estatistikoak.
4. Zentralizazio eta sakabanatze parametroak dimentsio bakarreko aldagaietarako.
5. Bi dimentsioko aldagaiak.
6. Bi dimentsioko taulak eta sakabanatze diagramak.
7. Mendekotasun aleatorioa eta funtzionala.
8. Bi aldagairen arteko korrelazioa.
9. Korrelazio linealeko koefizientea.
10. Erregresioa. Erregresio zuzenak.

Prozedurak
1. Maiztasun taulak erabiltzea datu multzo handi bat elkartu eta aztertzeko metodo erraz gisa,

eta grafiko estatistikoak erabiltzea aurrekoen emaitzak adierazteko.
2. Dimentsio bakarreko aldagaien batez besteko aritmetikoa, moda eta mediana aurkitzea eta

parametro horiek hainbat testuingurutan interpretatzea.
3. Sakabanatze parametroak lortzea batez bestekoa datu multzo baten neurri adierazgarritzat

hartzeko. Banaketak alderatzea.
4. Bi dimentsioko aldagaiak erabiltzea behaketa bakoitzari balio bikote bat dagokion

azterketetarako. Dagozkion taulak eta grafikoak lortzea.
5. Kobariantza eta korrelazio linealeko koefizientea grafikoki ondorioztatzea.
6. Era intuitiboan ondorioztatzea aldagaien arteko mendekotasun mota eta korrelazio maila.
7. Erregresio zuzenak kalkulatzea eta iragarpenak erabiltzea.
8. Kalkulu estatistikoak egiten dituzten kalkulagailu zientifikoetako teklen erabileran

trebatzea.
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Jarrerak
1. Hizkuntza estatistikoak eguneroko bizitzako eta arlo zientifikoko problemak ebazteko

duen erabilgarritasunaz jabetzea.
2. Baliabide teknologiko berriek hainbat eratako informazioaren tratamenduan eta adierazpen

grafikoan duten eraginaren balorazioa.
3. Interesa eta balorazio kritikoa hizkuntza estatistikoak informazio eta arrazoibide sozial,

politiko eta ekonomikoetan duen erabilera aztertzeko.
4. Talde lanaren garrantziaz ohartzea jarduera jakin batzuk egiteko (datuak biltzea,

zenbaketak, antolakuntza, etab.).
5. Zehaztasuna, zorroztasuna eta argitasuna behaketei, esperientziei eta inkestei dagozkien

datuak eta emaitzak erabiltzean eta aurkeztean.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Bi dimentsioko estatistikari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza erabiltzea estatistikako kontzeptuen bidez adieraz daitezkeen

errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Korrelazio koefizientea erabiltzea bi aldagairen artean mendekotasunik badagoen jakiteko.
• Interesa eta segurtasuna bi aldagai dituzten problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Fenomeno naturalei buruzko iragarpenak egiteko ereduak sortzea, hainbat aldagairekiko

mendekotasun aleatorio indartsuak daudenean.
• Ingurumena (urtegietako ur maila edo lehorteak aztertuz) eta nork bere osasuna zaintzea,

mundu fisikoarekin zerikusia duten eta hainbat magnitude edo aldagai ageri diren problemen
analisi eta ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.
• Kalkulagailua eta programa informatikoak erabiltzea (EXCEL) dimentsio bakarreko eta bi

dimentsioko parametroak kalkulatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Eginiko akatsak ikuspegi eraikitzaile batetik aztertzea, besteen ikuspuntuak eta norberarena

maila berean jartzeko.
• Gizarte fenomeno edo portaerak aztertzea eta interpretatzea (inmigrazioa edo kontsumismoa),

gizadiaren bilakaera eta gaur egungo gizartea ulertzeko.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Ikaslearen kultur maila hainbat bitartekoren bidez zabaltzea, aldagaien arteko korrelazioaren

azterketaren bidez, eta “sasiko korrelazioak” interpretatzen jakitea.
• Sorkuntza, pentsamendu dibergentea, autonomia eta estetikarekiko interesa lantzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Arrazoibide eta finkapen eredu orokorrak garatzea hainbat trebetasunen eskurapenean.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, zenbaki osoak dituzten problemen

ebazpenaren bidez.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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12. Konbinatoria

HELBURUAK
1. Permutazio arruntak eta errepikatuzko permutazioak kalkulatzea.
2. Aldakuntza arruntak eta errepikatuzko aldakuntzak kalkulatzea.
3. Konbinazio zenbakiak kalkulatzea eta zer propietate dituzten jakitea.
4. Tartagliaren triangelua zer den jakitea. Newtonen binomioa garatzen jakitea.
5. Konbinazioak kalkulatzea.
6. Konbinatoriako problemak ebaztea.
7. Zuhaitz diagramak erabiltzea permutazioak, aldakuntzak eta konbinazioak adierazteko.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Konbinatoriaren terminologia zuzen erabiltzea.
2. Problemak ebaztea, aldakuntzak, permutazioak edo konbinazioak (arruntak edo

errepikatuzkoak) diren bereiziz.
3. Konbinazio zenbakien propietateak erabiltzen jakitea, zenbaki horiek ageri diren

ekuazioak ebazteko.
4. Tartagliaren triangelua hasieratik eraikitzea, edo errenkada jakin batetik aurrera.
5. Zuhaitz diagramen bidez problemak grafikoki adieraztea, metodo konbinatorioen bidez

lortutako emaitzak egiaztatzeko.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Permutazio arruntak eta errepikatuzko permutazioak.
2. Aldakuntza arruntak eta errepikatuzko aldakuntzak.
3. Konbinazio zenbakiak eta propietateak.
4. Tartagliaren triangelua.
5. Newtonen binomioa.
6. Konbinazioak.

Prozedurak
1. Hiztegi egokia erabiltzea konbinatoriarekin zerikusia duten egoerak azaltzeko eta

kuantifikatzeko.
2. Era honetako estrategiak erabiltzea: adibide bat eraikitzea, elementu guztiek parte hartzen

duten eta errepikatu egin daitezkeen ikustea, aldakuntzak, permutazioak (arruntak edo
errepikatuzkoak) eta konbinazioak bereizteko.

3. Kalkulagailua erabiltzea permutazio, aldakuntza edo konbinazio kopurua lortzeko.

Jarrerak
1. Konbinatoriak egoerak zenbatzeko duen zereginaz jabetzea, egoera posible bakoitza

banan-banan aztertu behar gabe.
2. Jakin-mina eta interesa konbinatoriako problemei aurre egiteko eta haien erlazioak eta

erregulartasunak ikertzeko.
3. Edozein zenbaketa edo kalkuluren emaitza berrikusteko eta hobetzeko jarrera.
4. Baliabide teknologiko berriek hainbat eratako informazioaren tratamendu eta adierazpen

grafikoan duten eragina balioestea.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI

Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Konbinatoriari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza erabiltzea konbinatoriaren bidez (aldakuntzak, permutazioak

eta konbinazioak) landu daitezkeen errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Konbinatoria erabiltzea.
• Interesa eta segurtasuna problemak konbinatoriaren bidez ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Zuhaitz diagramak eta eskemak erabiltzea problemak planteatu eta ebazteko.
• Kalkulagailua eta programa informatikoak erabiltzea (EXCEL) zenbakien aldakuntzak,

permutazioak eta konbinazioak kalkulatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoaren berri izatea, gizadiaren bilakaera ulertu eta gaur egungo gizartea

aztertzeko.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.
• Eginiko akatsak ikuspegi eraikitzaile batetik aztertzea, besteen ikuspuntuak eta norberarena

maila berean jartzeko.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Sorkuntza, pentsamendu dibergentea, autonomia eta estetikarekiko interesa lantzea.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak dituztenekiko,

bereziki.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Arrazoibide eredu orokorrak garatzea eta hainbat trebetasunez jabetzea.
• Jarraikitasuna, sistematizazioa eta gogoeta kritikoa nork bere lanean eta soluzioetan.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak konparatzea.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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13. Probabilitatea

HELBURUAK
1. Zorizko fenomenoak edo aleatorioak eta fenomeno deterministak bereiztea.
2. Esperimentu aleatorio sinpleak eta konposatuak bereiztea.
3. Gertaera motak bereiztea eta haiekin eragiketak egitea.
4. Gertaeren probabilitate enpirikoa aurkitzea esperimentu sinpleetan.
5. Probabilitatearen propietateak ondorioztatu eta erabiltzea.
6. Laplaceren araua erabiltzea.
7. Esperimentu konposatuak identifikatzea. Biderkaduraren erregela erabiltzea.
8. Probabilitate baldintzatuak kalkulatzea. Gertaera askeak eta mendeko gertaerak

identifikatzea.
9. Baturaren erregela erabiltzea.
10. Probabilitatea erabiltzea egoera errealak ebazteko.
11. Zuhaitz diagramak eta kontingentzia taulak erabiltzea problemen planteamenduan laguntza

modura.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Lagin espazioa zehaztea esperimentu sinpleetan edo konposatuetan.
2. Esperimentu sinpleei edo konposatuei lotutako gertaerak zehaztea eta interpretatzea.
3. Laplaceren araua erabiltzea.
4. Probabilitateak kalkulatzea, esperimentu sinpleetan eta konposatuetan.
5. Kontingentzia tauletatik datuak lortzea.
6. Problemak ebaztea zuhaitz diagramak edo kontingentzia taulak erabiliz.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zoriaren ezin aurreikusizko izaeraren ezagutza esperimentala.
2. Zorizko esperimentuak. Lagin espazioa. Oinarrizko gertaerak.
3. Probabilitatea gertaera bat jazotzeko posibilitate mailaren neurri modura.
4. Maiztasun erlatiboa eta probabilitatea. Propietateak.
5. Laplaceren araua.
6. Probabilitatea esperimentu sinpleetan eta konposatuetan.
7. Biderkaduraren erregela.
8. Probabilitate baldintzatua.
9. Baturaren erregela.

Prozedurak
1. Zorizko esperimentu eta esperimentu determinista sinpleak egitea.
2. Zoriari loturiko fenomenoak ezagutzea.
3. Probabilitatea maiztasun erlatibotik abiatuz lantzea, maiztasun horien egonkortasuna

egiaztatuz.
4. Maiztasun erlatiboa 0 eta 1 arteko balioak hartzen dituela egiaztatzea.
5. Lagin espazioko emaitza posibleak identifikatzea; lehenbizi, esperimentatuz, ondoren,

ondorioztatuz.
6. Laplaceren araua aplikatzea.
7. Hainbat teknika konbinatorio erabiltzea probabilitate sinpleak eta konposatuak esleitzean.
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Jarrerak
1. Matematikak egoera lausoak interpretatzeko, azaltzeko eta aurresateko duen ahalmena

balioestea.
2. Jakin-mina eta interesa zorizko arazoei aurre egiteko eta erlazioak eta erregulartasunak

ikertzeko.
3. Zehaztasuna eta zorroztasuna zorizko esperientziei edo esperientzia aleatorioei behatzeko.
4. Jarrera kritikoa zorizko fenomenoei buruzko uste eta sinesmenen aurrean.
5. Edozein zenbaketa, kalkulu edo zenbakizko problemaren emaitza berrikusi eta hobetzeko

jarrera.
6. Jakin-mina eta interesa probabilitatearen aplikazioekiko, eta ikuspegi kritikoa zorizko

fenomenoen aurrean.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• “Probabilitateri” (a priori - a posteriori) loturiko terminologia berezia menderatzea.
• Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza erabiltzea probabilitatearen bidez landu daitezkeen

errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.
• Aurkeztutako egoerak aztertzea eta ondorioak ateratzea.

Matematikarako gaitasuna
• Probabilitatea erabiltzea zorizko gertaerak neurtzeko.
• Interesa eta segurtasuna zorizko egoerak ageri diren problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Fenomeno naturalek zoriarekin duten erlazioa hobeto ezagutzea.
• Lan zientifikoan trebatzea, aurrerapen zientifikoaren ondorioak eta gaur egungo munduan duten

eragina baloratu eta aztertu ahal izateko.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta zorizko

egoerak ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Zuhaitz diagramak erabiltzea probabilitate kalkuluko problema sinpleak eta baldintzatuak

planteatu eta ebazteko.
• Kontingentzia taulak erabiltzea probabilitate problemak ebazteko.
• Programa informatikoak (EXCEL) erabiltzea ausazko zenbakiak sortzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Zoriari buruzko emaitzak ezagutzea eta interpretatzea, jokoarekin lotutako problemak

saihesteko.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Sorkuntza, pentsamendu dibergentea, autonomia eta estetikarekiko interesa lantzea.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak dituztenekiko,

bereziki.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Arrazoibide eredu orokorrak garatzea eta hainbat trebetasunez jabetzea.
• Jarraikitasuna, sistematizazioa eta gogoeta kritikoa nork bere lanean eta soluzioetan.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko nahia, probabilitateko problemen

ebazpenaren bidez.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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