
1

MATEMATIKA DBH 2 © Ibaizabal, 2008

MATEMATIKA

DBH 2

Programazioa



4

MATEMATIKA DBH 2 © Ibaizabal, 2008

1. Zenbaki osoak

HELBURUAK
1. Zenbaki osoak erabiltzea errealitatea kuantifikatu eta adierazteko.
2. Zenbaki osoak ordenatzea, konparatzea eta adieraztea.
3. Zenbaki osoekin eragiketak egitea.
4. Zenbaki osoekin eragiketak egitea eragiketen lehentasuna eta parentesiak

erabiliz.
5. Berreketa zenbaki osoei aplikatzea.
6. Zenbaki osoen erroak ebaztea.
7. Zenbaki osoak ageri diren eguneroko bizitzako problemak ebaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Zenbaki osoak hainbat egoeratan interpretatzea.
2. Zenbaki osoekin kalkuluak egitea.
3. Zenbaki osoak grafikoki adieraztea.
4. Zenbaki osoak konparatzea eta ordenatzea.
5. Eragiketak egitea berreketekin eta erroekin.
6. Zenbaki osoak erabiltzea inguru hurbileko problemak ebazteko.
7. Eragiketen propietateak erabiltzea kalkuluak laburtzeko.
8. Eragiketak laburtzea berreketen propietateen bitartez.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zenbaki osoak.
2. Zenbaki osoen adierazpena eta ordenazioa.
3. Zenbaki osoen batuketa eta kenketa.
4. Zenbaki osoen biderketa.
5. Zenbaki osoen zatiketa.
6. Zenbaki osoen berreketa.
7. Eragiketak berreketekin.
8. Zenbaki osoen erroketa.

Prozedurak
1. Zenbaki arruntekin soilik ebatz ezin daitezkeen eguneroko bizitzako problemak

ebaztea.
2. Balio absolutua zuzen erabiltzea, zenbaki baten aurkakoa eta simetrikoa

erabiltzeko.
3. Zenbaki osoak egiazko adibideetan erabiltzea, haien ordenazio eta eraiketarako.
4. Berreketen propietateak erabiltzea zenbaki osoekin eginiko eragiketak laburtzeko.
5. Berreketak erabiltzea erroak ebazteko.
6. Eragiketa konbinatuak ebaztea, parentesiak eta eragiketen lehentasuna zuzen

erabiliz.

Jarrerak
1. Zehaztasuna eta zorroztasuna eragiketen kalkuluan.
2. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemak ebazteko.
3. Kalkulagailuaren erabileraren balorazio kritikoa.
4. Lankidetza eta oreka talde lanean eta bakarkako lanean.
5. Hedabideetako informazioa kritikoki hartzea.
6. Matematikaren bilakaera prozesuaren analisia eta balorazioa.
7. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea, inongo diskriminaziorik gabe problemak

ebazteko.
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8. Jakin-mina historiaren eta aurrerapen matematikoaren arteko erlazioaren berri
izateko.

9. Matematikak beste zientzia batzuetan duen eraginaz jabetzea eta eragin horren
balorazioa eta kritika.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zenbaki osoei dagokien terminologia bereziaz jabetzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

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

zenbaki osoak, zehazki, erabiliz.

Matematikarako gaitasuna
• Zenbaki osoak erabiltzea, neurtu eta konparatzeko.
• Interesa eta segurtasuna zenbaki osoak 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 osoak ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.
• Gaitasuna informazioaren tratamenduan eta gaitasun digitala.
• Zenbaki osoak 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
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki matematikoak

dituztenekiko, bereziki.

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

zehaztasuna eta zorroztasuna haren azalpenean.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak erabiltzea, nork bere ikaskuntza

hobetzeko.
• Autonomia eta norbanakoaren ekimena.
• Esperientziak planifikatzea, erabakiak hartzea eta helburuak eta emaitzak

konparatzea, metodo matematikoen bitartez.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, zenbaki osoen arteko

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

HELBURUAK
1. Multiploa eta zatitzailea kontzeptuak bereiztea eta haien arteko erlazioaz

jabetzea.
2. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.
3. Zatigarritasun irizpideak zein diren jakitea eta erabiltzea.
4. Zenbaki oso bat biderkagaietan deskonposatzea.
5. Bi zenbakiren edo gehiagoren z.k.h.a kalkulatzea. Euklidesen algoritmoa

erabiltzen jakitea.
6. Bi zenbakiren edo gehiagoren m.k.t.a aurkitzea.
7. z.k.h.aren eta m.k.t.aren arteko loturaz jabetzea eta lotura hori erabiltzea.
8. Buruzko kalkulurako estrategiak erabiltzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1.  “-(r)en multiploa izatea” eta “-(r)en zatitzailea izatea” adierazpenen arteko

erlazioa identifikatzea.
2. Zenbaki osoen multiploak eta zatitzaileak kalkulatzea.
3. Zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak bereiztea.
4. 100 baino txikiagoak diren zenbaki lehenak zein diren jakitea edo zenbaki horiek

nola bereizi jakitea, Eratostenesen bahea erabiliz.
5. Zatigarritasun irizpide batzuk trebetasunez erabiltzea: zatigarritasuna 2az, 3az,

5az, 6az, 10az, 11z, 25az eta 100az.
6. Zenbaki handien deskonposizio faktorialak egitea.
7. Bi zenbakiren edo gehiagoren m.k.t.a eta z.k.h.a kalkulatzea.
8. Euklidesen algoritmoa egitea.
9. Bi zenbakiren m.k.t.aren eta z.k.h.aren arteko lotura erabiltzea.
10. Aurreko kontzeptuak erabiltzen dituzten problemak ebaztea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zenbaki baten multiploak.
2. Zenbaki baten zatitzaileak.
3. Zenbaki lehenak eta konposatuak.
4. Zatigarritasun irizpideak.
5. Zenbaki oso bat biderkagai lehenetan deskonposatzea.
6. Zenbaki batzuen zatitzaile komunetan handiena.
7. Zenbaki batzuen multiplo komunetan txikiena.
8. Bi zenbakiren z.k.h.aren eta m.k.t.aren arteko erlazioa.

Prozedurak
1. Bi zenbakiren arteko zatigarritasun erlazioa interpretatzea eta erabiltzea.
2. Zatigarritasun irizpideak erabiltzea zenbaki lehen bat edo zenbaki konposatu bat

bereizteko.
3. Eratostenesen bahea erabiltzea 100 baino txikiagoak diren zenbakiekin.
4. Zenbaki osoen deskonposizio faktoriala egitea.
5. Bi zenbakiren edo gehiagoren m.k.t.a eta z.k.h.a kalkulatzea.
6. Euklidesen algoritmoa erabiltzea bi zenbaki handiren z.k.h.a kalkulatzeko.
7. Problemak ebaztea m.k.t.aren eta z.k.h.aren eta haien arteko erlazioaren bitartez.
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Jarrerak
1. Zenbakizko hizkuntzaren, m.k.t.aren eta z.k.h.aren zehaztasunaz eta

erabilgarritasunaz ohartzea, eguneroko bizitzako egoerak azaldu eta ebazteko.
2. Ebazpideak eta emaitzak argi eta txukun aurkeztea, problemetan nahiz

zenbakizko kalkuluetan.
3. Jakin-mina eta interesa zenbaki arruntaren kontzeptuaren bilakaera historikoaren

berri izateko eta zenbaki multzo hori nola joan den zabalduz jakiteko.
4. Nork bere gaitasunean konfiantza problema eta kalkulu errazak buruz ebazteko.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zatigarritasunari, zenbaki lehenei eta zenbaki konposatuei dagokien terminologia

bereziaz jabetzea.
• Hizkuntza erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, multiplo eta zatitzaile kontzeptuen bidez

adieraz daitezkeen errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.
• Aurkeztutako egoerak eta ateratako ondorioak aztertzea.

Matematikarako gaitasuna
• Zatigarritasunarekin zerikusia duten kontzeptuak erabiltzea.
• Interesa eta segurtasuna zatigarritasun egoerak ageri diren problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Fenomeno naturalen eta matematikaren arteko erlazioaren berri izatea.
• Ingurumena eta nork bere osasuna zaintzea, mundu fisikoarekin zerikusia duten eta

zenbaki lehenak eta zenbaki konposatuak ageri diren problemen analisi eta
ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.
• DERIVE programa informatikoa erabiltzea zenbaki baten zatitzaileak eta haren

faktorizazioa aurkitzeko, baita hainbat zenbakiren m.k.t.a eta z.k.h.a kalkulatzeko ere.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Gizarte portaerak interpretatzen jakitea, gizadiaren bilakaera eta gaur egungo gizartea

ulertzeko.
• Bizikidetza arauak kontuan jartzea talde lanean.

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

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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3. Zenbaki zatikiarrak

HELBURUAK
1. Zatikia zer den jakitea.
2. Zatikien multzoa bereiztea.
3. Zatiki baliokideen kontzeptua erabiltzea zatiki anplifikatuak eta zatiki sinplifikatuak

lortzeko.
4. Izendatzaile komunaz laburtzea zatikiak konparatzeko.
5. Zatikiak grafikoki ordenatzea eta adieraztea.
6. Zatikien arteko eragiketak egitea: batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa, berreketa

eta erroketa.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Zatiki bat sinplifikatzea zatiki laburtezina lortu arte.
2. Zatiki baten zatiki baliokide anplifikatua aurkitzea.
3. Zatikiak ordenatzea, izendatzaile komunera laburtuz, eta zenbakizko zuzenean

adieraztea.
4. Zatikien arteko kalkuluak zuzen egitea, kontuan izanik lehentasun arauak eta

parentesiak oinarrizko lau eragiketak, berreketak eta erroak ageri diren
eragiketetan.

5. Zatikiak eta hamartarrak egoki erabiltzea eguneroko bizitzako jardueretan.
6. Eragiketa egokiak aukeratzea problemak ebazteko eta soluzioa eta haren

esanahia aztertzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zatikiak eta hamartarrak.
2. Zatiki propioa eta zatiki inpropioa.
3. Zatiki baliokideak.
4. Zatikien sinplifikazioa eta anplifikazioa.
5. Zatikien konparazioa.
6. Ordena zatikien multzoan.
7. Zatikien batuketa eta kenketa.
8. Zatikien biderketa.
9. Zatikien zatiketa. Alderantzizko elementua.
10. Zatikien berreketa berretzaile arruntarekin.
11. Zatikien erroketa.
12. Eragiketa konbinatuak.

Prozedurak
1. Hamartar zehatzak eta zatikiak identifikatzea.
2. Zatikiak interpretatzea eta adieraztea, irudien bidez zatiki baten zenbakitzailearen

eta izendatzailearen esanahia adierazteko.
3. Zatiki propioak eta inpropioak bereiztea.
4. Zatiki baliokideen propietateak erabiltzea zatiki bat laburtzeko eta anplifikatzeko.
5. Hainbat zatiki konparatzea izendatzaile komunaz laburtuz.
6. Zatikiak ordenatzea eta zenbakizko zuzenean adieraztea.
7. Algoritmoak erabiltzea zatikien arteko batuketa, kenketa, biderketa, zatiketa,

berreketa eta erroketa egiteko.
8. Zatikien berreketak dituzten eragiketak laburtzea, berreketa horien propietateen

bidez.
9. Eragiketen lehentasuna erabiltzea parentesiak dituzten eragiketetan.
10. Zatikiekin eginiko problemak identifikatzea eta hainbat estrategia erabiltzea

datuak eta ezezagunak bereizteko eta jarraian problema horiek ebazteko.
11. Eguneroko bizitzan, zatikiek neurrietan, kontuetan edo magnitudeen

adierazpenean duten presentzia identifikatzea.
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Jarrerak
1. Zatikien multzo berriaren garrantziaz eta konpontzen dituen arazoez jabetzea.
2. Zatikiak eguneroko zereginetan eta zenbaki hizkuntzan erabiltzea.
3. Jarraikitasuna eta interesa adierazpen sinplifikatuagoak aurkitzeko eta zatiki

baliokideak erabiltzeko.
4. Problemak ebaztean estrategia egokia erabiltzeak duen garrantziaz jabetzea.
5. Zatikien erabilerak kalkuluetan eta eguneroko bizitzan duen garrantziaz ohartzea.
6. Nork bere gaitasunean konfiantza zatikien arteko eragiketak egiteko eta

problemak ebazteko.
7. Eginiko urratsak argi eta txukun aurkeztea problemak ebaztean eta lanak egitean.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zenbaki zatikiarrei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Aurkeztutako egoerak eta ateratako ondorioak aztertzea.
• Zenbaki zatikiarrak hizkuntza matematiko modura erabiltzea errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Zenbaki zatikiarrak erabiltzea neurtzeko eta konparatzeko.
• Zenbaki zatikiarrei loturiko kontzeptuak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak

ebazteko.
• Interesa eta segurtasuna zenbaki zatikiarrak 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.
• Zenbaki zatikiarrak ageri diren ingurumen arazoei buruzko informazioa eskuratzea,

aztertzea eta adieraztea.

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

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Zenbaki zatikiarrak dituen sistema demokratikoari eta hauteskundeei buruzko

informazioa ulertzea.
• Nork bere ideiak edozein testuingurutan azaltzea, kontzeptu matematikoak eta zenbaki

zatikiarrak erabiliz.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa nork bere matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
• Interesa problema bat ebazteko zenbat modu dauden jakiteko eta hura zehaztasunez

azaltzeko.

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

konparatzea, metodo matematikoen bitartez.
• Ekiteko, hobetzeko eta aurre egiteko jarrera sendotzea, zenbaki zatikiarren problemak

ebaztearen poderioz.
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4. Zenbaki hamartarrak

HELBURUAK
1. Zenbaki hamartarrak erabiltzea kopuru ez-osoak adierazteko.
2. Zenbaki hamartarrak ordenatzea, konparatzea eta adieraztea.
3. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak egitea.
4. Zenbaki osoen zenbatespena eta biribilketa egitea.
5. Edozein adierazpen hamartarri dagozkion zatikiak lortzea.
6. Berreketak zenbaki hamartarrei aplikatzea.
7. Zenbaki hamartarren erroak ebaztea.
8. Zenbaki hamartarrak ageri diren eguneroko bizitzako problemak ebaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Zenbaki hamartarrak hainbat egoeratan interpretatzea.
2. Zenbaki hamartarrekin kalkuluak egitea.
3. Zenbaki hamartarrak grafikoki adieraztea.
4. Zenbaki hamartarrak konparatzea eta ordenatzea.
5. Eragiketak egitea zenbaki hamartarren berreketekin eta erroekin.
6. Adierazpen hamartar bakoitzari dagozkion zatikiak interpretatzea.
7. Eragiketak egitea adierazpen hamartarrekin.
8. Zenbaki hamartarrak erabiltzea inguru hurbileko problemak ebazteko.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zenbaki hamartarren adierazpena eta ordenazioa.
2. Zenbatespenak, hurbilketak eta biribilketak.
3. Zatiki baten adierazpen hamartarrak.
4. Adierazpen hamartar bati dagokion zatikia.
5. Zenbaki hamartarren arteko batuketa eta kenketa.
6. Zenbaki hamartarren arteko biderketa eta berreketa.
7. Zenbaki hamartarren arteko zatiketa.
8. Zenbaki hamartarren erroketa.

Prozedurak
1. Zenbaki hamartarrak erabiltzea egoera errealak azaltzeko.
2. Zenbaki hamartarrak adibide errealetan erabiltzea, haien ordenazio eta

eraiketarako.
3. Kopuru hamartarrak zenbatestea eta biribiltzea.
4. Adierazpen hamartarretatik zatikiak lortzea.
5. Zenbaki hamartarren arteko eragiketak egitea, lehentasunak aintzat hartuz.
6. Problemak ebaztea eragiketen konbinazioa erabiliz.
7. Zenbaki hamartarrekin erroak ebaztea.
8. Kalkulagailua erabiltzea adierazpen hamartarrei dagozkien zatikiak adierazteko.

Jarrerak
1. Zehaztasuna eta zorroztasuna eragiketen kalkuluan.
2. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemak ebazteko.
3. Kalkulagailuaren erabileraren balorazio kritikoa.
4. Lankidetza eta oreka talde lanean eta bakarkako lanean.
5. Hedabideetako informazioa kritikoki hartzea, kopuru hamartarren hurbilketarako

eta zenbatespenerako.
6. Matematikaren bilakaera prozesuaren analisia eta balorazioa.
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7. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea, inongo diskriminaziorik gabe problemak
ebazteko.

8. Jakin-mina historiaren eta aurrerapen matematikoaren arteko erlazioaren berri
izateko.

9. Matematikak beste zientzia batzuetan duen eraginaz jabetzea eta eragin horren
balorazioa eta kritika.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zenbaki hamartarrei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Aurkeztutako egoerak aztertzea eta ondorioak ateratzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Zenbaki hamartarrak erabiltzea neurtzeko eta konparatzeko.
• Interesa eta segurtasuna zenbaki hamartarrak 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 hamartarrak ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.

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

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Zenbaki hamartarrak dituen sistema demokratikoari eta hauteskundeei buruzko

informazioa ulertzea.
• 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 modu desberdinen berri izateko eta zehaztasuna eta

zorroztasuna haren azalpenean.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.
• 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, zenbaki hamartarrekin

problemak ebaztearen poderioz.
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5. Proportzionaltasuna

HELBURUAK
1. Magnitude homogeneoen arteko arrazoia eta proportzioa interpretatzea.
2. Magnitude zuzenki proportzionalak gainerako magnitudeetatik bereiztea.
3. Hirukotearen erregela sinplea eta konposatua erabiltzea proportzionaltasunak

kalkulatzeko.
4. Taula eta grafiko proportzionalak eraikitzea eta erlazionatzea.
5. Kantitate bati ehuneko bat aplikatzea.
6. Banaketa zuzenki eta alderantziz proportzionalak egitea.
7. Merkataritzako kontzeptuak erabiltzea eta aplikatzea: interesa, korritua, kapitala,

etab.
8. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei aurre egiteko eta nork bere

gaitasunean konfiantza problemak ebazteko.
9. Problemak ebaztea eta emaitzak interpretatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Proportzionaltasun arrazoia edo konstantea kalkulatzea.
2. Proportzioen propietateak erabiltzea proportzioak kalkulatzeko.
3. Proportzioak erabiltzea magnitude proportzionalak gainerako magnitudeetatik

bereizteko.
4. Magnitude zuzenki proportzionalak eta alderantziz proportzionalak bereiztea.
5. Hirukotearen erregela zuzen eta alderantzizkoa eta sinple eta konposatua

erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
6. Ehunekoak egoera errealetan erabiltzea: BEZ, deskontuak, etab.
7. Interes sinplea kalkulatzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Proportzioa.
2. Magnitude zuzenki proportzionalak.
3. Hirukotearen erregela sinple zuzena.
4. Portzentajeak.
5. Banaketa zuzenki proportzionalak.
6. Magnitude alderantziz proportzionalak.
7. Hirukotearen alderantzizko erregela sinplea.
8. Banaketa alderantziz proportzionalak.
9. Proportzionaltasun konposatua.
10. Interes sinplea.

Prozedurak
1. Bi kantitateren arteko proportzionaltasun arrazoia edo konstantea aurkitzea.
2. Proportzioak erabiltzea bi magnitude noiz diren proportzionalak jakiteko.
3. Taula eta grafiko proportzionalak egitea.
4. Proportzionaltasun sinplea eta konposatua erabiltzea hirukotearen erregelarekin

problemak ebazteko.
5. Ehunekoak aurkitzea eta erabiltzea BEZa edo beste zerga batzuk ageri diren

problemak ebazteko.
6. Banaketa zuzenki eta alderantziz proportzionalak egitea.
7. Interes sinpleari buruzko problemak ebaztea.
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Jarrerak
1. Hirukotearen erregelaren erabilgarritasunaz jabetzea inguruko problemak

ebazteko.
2. Nork bere gaitasunean konfiantza zenbakizko problemak eta kalkuluak ebazteko.
3. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei aurre egiteko.
4. Lana sistematikoki egiteko eta emaitzak txukun aurkezteko gogoa.
5. Emaitza berrikusteko eta hobetzeko jarrera, edozein zenbakizko problematan.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zenbaki proportzionaltasunari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Pentsamenduaren formalizazioa, problemen ebazpenean arrazoitzean.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Proportzionaltasun ereduak lantzea (merkealdi eta deskontuei buruzko problemak),

egoera erreal baten elementu nagusiak bereizi eta hautatzeko (neurriz gaineko
kontsumoa).

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Internet erabiltzea informazio zientifikoa lortzeko.
• Hainbat programa informatiko erabiltzea (Excel) proportzionaltasun grafikoak egin eta

aztertzeko.

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

errespetua sendotzeko.
• Eskalak (zenbakizkoak nahiz grafikoak), mapak eta planoak trebetasunez erabiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Zehaztasuna eta zorroztasuna proportzionaltasun problemetan hirukotearen erregela

erabiltzean.
• Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna deskontuei eta

portzentajeei buruzko problemen emaitzak modu egokian ezagutarazteko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Estrategiak planifikatzea proportzionaltasun problemak ebazteko (hirukotearen

erregela, adibidez), eta erabakiak hartzeko prozesuen kontrola problemak ebazteko
orduan.
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6. Adierazpen aljebraikoak

HELBURUAK
1. Hitzezko enuntziatuak adierazpen aljebraiko bihurtzea eta, alderantziz,

adierazpen aljebraikoak irakurtzea.
2. Eragiketen lehentasuna eta propietateak erabiltzea adierazpen aljebraikoak

laburtzeko.
3. Hizkuntza aljebraikoaren bidez problemak ebaztea, datuen eta ezezagunaren

arteko erlazioak adierazteko.
4. Adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa lortzea balio jakin baterako.
5. Monomio baten eta polinomio baten propietateak eta ezaugarriak bereiztea.
6. Monomioekin eta polinomioekin eragiketak zuzen egitea.
7. Adierazpen aljebraiko batetik biderkagaiak bizkor eta zehatz ateratzea.
8. Berdintza nabarmenak bereiztea eta haien garapena aztertzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea eguneroko bizitzako egoerak adierazteko.
2. Adierazpen aljebraikoak laburtzea eragiketen lehentasuna erabiliz.
3. Monomioak eta polinomioak bereiztea.
4. Monomioen eta polinomioen arteko eragiketak bizkor eta zuzen egitea.
5. Errepikatutako biderkagaiak ateratzea adierazpen aljebraikoetatik.
6. Adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa kalkulatzea zenbaki jakin baterako.
7. Monomio baten eta polinomio baten maila aurkitzea, eta haien elementu nagusiak

bereiztea.
8. Berdintza nabarmenak garatzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Hizkuntza aljebraikoa.
2. Adierazpen aljebraikoak. Zenbakizko balioa.
3. Monomioak.
4. Antzeko monomioak eta monomio baten maila.
5. Eragiketak monomioekin.
6. Polinomioak.
7. Eragiketak polinomioekin.
8. Problemen ebazpen aljebraikoa.
9. Biderkagaiak ateratzea.
10. Berdintza nabarmenak.

Prozedurak
1. Hizkuntza aljebraikoaren bidez eguneroko bizitzako hainbat egoera adieraztea.
2. Adierazpen aljebraikoak irakurtzea.
3. Adierazpen aljebraiko baten zenbakizko balioa kalkulatzea.
4. Monomioa eta polinomioa definitzea.
5. Polinomioak ordenatzea gaien mailaren arabera.
6. Antzeko monomioak identifikatzea.
7. Eragiketak monomioekin eta polinomioekin.
8. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea problema errazak planteatu eta ebazteko.
9. Berdintza nabarmenak eta dagozkien baliokide geometrikoak identifikatzea.
10. Biderkagaiak ateratzea adierazpen aljebraikoak laburtzeko.



15

MATEMATIKA DBH 2 © Ibaizabal, 2008

Jarrerak
1. Hizkuntza aljebraikoak eguneroko bizitzako egoerak deskribatzeko duen

erabilgarritasuna balioztatzea.
2. Jarraikitasuna adierazpen aljebraikoak laburtzeko.
3. Interesa Aljebrak historian zer bilakaera izan duen eta zer abantaila ekarri dituen

jakiteko.
4. Hizkuntza aljebraikoak problemak planteatu eta ebazteko duen erabilgarritasunaz

jabetzea.
5. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problemei aurre egin eta ebazteko.
6. Problema baten ebazpenean eginiko urratsak eta lorturiko emaitzak argi eta

txukun aurkezteko ohitura.
7. Jarraikitasuna eta malgutasuna problemen soluzioak bilatzeko.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Hizkuntza aljebraikoari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, aljebraikoki adieraz daitezkeen

errealitateko egoerak interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Adierazpen aljebraikoak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
• Hizkuntza aljebraikoari loturiko datuak eta grafikoak interpretatzea eta adieraztea.
• Interesa eta segurtasuna hizkuntza aljebraikoaren bidez problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Adierazpen aljebraikoak ageri diren ingurumen arazoei buruzko informazioa lortzea,

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

problemen ebazpen aljebraikoaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Eskemak eta kontzeptu mapak erabiltzea unitateko edukiak antolatzeko.
• DERIVE programa informatikoa erabiltzea adierazpen aljebraikoak manipulatzeko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Beste zibilizazio batzuek (arabiarrek bereziki) matematikari eginiko ekarpenen berri

izatea.

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

dituztenekiko, bereziki.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea kultur munduaren hainbat alderdi kritikoki aztertu eta

baloratzeko.
• Ekuazioak eta ekuazio sistemak erabiltzen dituzten adierazpen artistikoak sortzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Arrazoibide eredu orokorrak garatzea hainbat trebetasun eskuratzeko.
• Motibazioa nork bere matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
• 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 erabiliz.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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7. Ekuazioak eta ekuazio sistemak

HELBURUAK
1. Identitateak eta ekuazioak bereiztea.
2. Ekuazio bat sailkatzea soluzio posibleen arabera.
3. Eraldaketa arauak erabiltzea lehen mailako ekuazioak ebazteko.
4. Problemen ebazpenean planteatutako ekuazioen soluzioek testuinguruan

zentzurik baduten egiaztatzea.
5. Estrategiak lantzea bigarren mailako ekuazioak ebazteko.
6. Bi ezezaguneko ekuazio linealez osatutako sistemak aztertu eta ebaztea, hainbat

metodoren bidez.
7. Eguneroko bizitzako egoerak lehen eta bigarren mailako ekuazioen bidez

adieraztea, baita bi ezezaguneko bi ekuazioren sistemen bidez ere.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Ekuazioen bidez ebatz daitezkeen eguneroko bizitzako problemak bereiztea.
2. Ezezagun bateko lehen mailako ekuazioak ebaztea eta sailkatzea.
3. Ekuazioak eta ekuazio sistemak ebaztean lorturiko soluzioa aztertzea eta zuzena

den egiaztatzea.
4. Algoritmo egokiena erabiltzea bigarren mailako ekuazioen ebazpenean, osoak

edo osagabeak diren kontuan harturik.
5. Metodorik egokiena erabiltzea bi ezezaguneko ekuazio linealez osatutako

sistemak ebazteko.
6. Eguneroko bizitzako problemei aurre egitea lehen mailako ekuazioak, bigarren

mailakoak eta bi ezezaguneko ekuazio linealez osatutako sistemak planteatuz eta
ebatziz, eta emaitza testuinguruari egokitzen zaion ikustea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Berdintzak, identitateak eta ekuazioak.
2. Ekuazio baten soluzioak.
3. Lehen mailako ekuazioen ebazpena. Eraldaketa arauak.
4. Bigarren mailako ekuazioen ebazpena. Ekuazio osoak eta osagabeak.
5. Bi ezezaguneko bi ekuazio linealez osatutako sistemak. Berdintze, ordezkatze eta

laburtze metodoak.
6. Problemen ebazpen aljebraikoa.

Prozedurak
1. = zeinua interpretatzea eta erabiltzea zenbakizko adierazpenetan eta adierazpen

aljebraikoetan.
2. Ekuazio errazak ebaztea, buruz edo haztamuka.
3. Eraldaketa arauak erabiltzea ezezagun bateko lehen mailako ekuazioak ebazteko.
4. Ekuazioak sailkatzea ezezagun kopuruaren, mailaren eta soluzio kopuruaren

arabera.
5. a, b eta c parametroak identifikatzea bigarren mailako ekuazioetan.
6. Formula erabiltzea bigarren mailako ekuazio osoak ebazteko.
7. Berdintze, ordezkatze eta laburtze metodoak erabiltzea ekuazio sistemak

ebazteko.
8. Ekuazioak eta ekuazio sistemak ebaztean lorturiko emaitzak aztertzea.
9. Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea problema errazak planteatu eta ebazteko.
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Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problemei aurre egin eta ebazteko.
2. Problemen ebazpenean eginiko urratsak eta emaitzak argi eta txukun aurkeztea.
3. Jarraikitasuna eta malgutasuna problemen soluzioak bilatzeko.
4. Ekuazio sistemak ebazteko metodoak erabiltzea.
5. Lehen mailako ekuazioen ebazpenean eraldaketa arauen urrats guztiak egiteko

kezka.
6. Interesa egoera bitxi eta anekdotikoak adierazten dituzten ekuazioak eta ekuazio

sistemak ebazteko.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Ekuazioei eta ekuazio sistemei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Aurkeztutako egoerak aztertzea eta ondorioak ateratzea.
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea interpretatzeko eta

ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Ekuazioak eta ekuazio sistemak erabiltzea eguneroko bizitzako problemak ebazteko.
• Hizkuntza aljebraikoa ageri den datuak eta grafikoak interpretatzea eta adieraztea.
• Interesa eta segurtasuna hizkuntza aljebraikoaren bidez problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Fenomeno naturalen ezagutzan sakontzea kontzeptu matematikoen bitartez,

eguneroko bizitzan konfiantzaz eta trebetasunez jarduteko.
• 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

problemen analisi eta ebazpen aljebraikoaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Adierazpen aljebraikoak erabiltzen 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
• Hizkuntza aljebraikoa erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta

baloratzeko.
• Ekuazioak eta ekuazio sistemak erabiltzen dituzten adierazpen artistikoak sortzea.

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 matematikoak erabiliz.
• Ekiteko, hobetzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, problemen ebazpen

aljebraikoaren bidez.
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8. Funtzioak

HELBURUAK
1. Magnitudeen arteko funtzio erlazioak identifikatzea.
2. Funtzio bat adieraztea adierazpen aljebraiko baten, balio taula baten eta grafiko

baten bitartez.
3. Funtzio linealen, funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta alderantzizko

proportzionaltasuneko funtzioen ezaugarriak aztertzea: eremua, ibiltartea, ebaki
puntuak koordenatuen ardatzekin, gorakortasun eta beherakortasun tarteak, eta
puntu maximoak eta minimoak.

4.  Funtzio lineal, funtzio afin, funtzio koadratiko eta alderantzizko
proportzionaltasuneko funtzioei loturiko magnitudeen arteko erlazioak
identifikatzea.

5. Funtzio linealen eta funtzio afinen grafikoak adieraztea eta interpretatzea, eta
funtzio koadratikoak eta alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioak era
hurbilduan interpretatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Magnitudeen arteko erlazio batek magnitudeen artean mendekotasun funtzionala

ezartzen duen ikustea; batik bat, funtzio linealek, funtzio afinek, funtzio
koadratikoek eta alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioek.

2. Funtzio linealen, funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta alderantzizko
proportzionaltasuneko funtzioen bitartez erraz deskriba daitezkeen egoerak
aljebraikoki adieraztea.

3. Edozein funtzioren grafikoaren ezaugarriak zehaztea (eremua, ibiltartea, ebaki
puntuak, gorakortasun eta beherakortasun tarteak, muturrak, simetria eta
periodikotasuna), eta bereziki, funtzio lineal, funtzio afin, funtzio koadratiko eta
alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioenak.

4. Fenomeno natural bati dagokion funtzio baten grafikoaren portaera aztertzea,
haren propietate globalak interpretatuz, informazio praktikoa lortzeko eta
planteatzen den problema ebazteko.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Funtzioa.
2. Funtzio mendekotasuna adierazteko moduak: adierazpen aljebraikoa, taula eta

grafikoa.
3. Funtzio baten propietateen azterketa grafikoa: eremua eta ibiltartea, ebaki

puntuak ardatzekin, gorakortasuna eta beherakortasuna, maximoak eta minimoak.
4. Funtzio lineala. Maldaren interpretazioa.
5. Funtzio afina. Maldaren eta jatorriko ordenatuaren interpretazioa.
6. Funtzio koadratikoa.
7. Zuzen baten, parabola baten eta alderantzizko proportzionaltasuneko funtzio

baten adierazpen grafikoa.
8. Funtzio linealen, funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta alderantzizko

proportzionaltasuneko funtzioen bidez deskriba daitezkeen egoeren (fenomeno
naturalak, eguneroko bizitzako egoerak eta informazioaren mundukoak) grafikoen
irakurketa eta interpretazioa.
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Prozedurak
1. Funtzio mendekotasuna detektatzea bi magnituderen artean.
2. Taulak, grafikoak eta adierazpen aljebraikoak lortzea haietako batetik abiatuta,

funtzio linealen, funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta alderantzizko
proportzionaltasuneko funtzioen kasuan.

3. Funtzio baten propietateak aztertzea grafiko errazetatik abiatuta.
4. Grafikoen interpretazioan eragina izan dezaketen akats edo manipulazio

arbitrarioak aurkitzea.
5. Taula modura, adierazpen aljebraiko baten bidez edo hitzezko enuntziatuen

bitartez adierazitako funtzio linealen, funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta
alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioen adierazpen grafikoa.

6. Zuzen baten adierazpen aljebraikoa lortzea, haren bi puntutatik abiatuz.
7. Funtzio koadratiko baten adierazpen aljebraikoaren forma kanonikoa zehaztea.

Jarrerak
1. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea bizitza errealeko gertakari bati

dagozkion grafikoak interpretatzeko, funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta
alderantzizko proportzionaltasuneko funtzioen grafikoak bereziki.

2. Jarraikitasuna aldagaien arteko funtzio erlazioa zehazteko soluzioak bilatzeko,
eta funtzio afinen, funtzio koadratikoen eta alderantzizko proportzionaltasuneko
funtzioen adierazpen aljebraikoa lortzeko.

3. Funtzioen hizkuntzaren erabilgarritasunaren garrantziaz jabetzea, zientziaren
munduko eta beste arlo batzuetako problemak adierazi eta ebazteko.

4. Baliabide teknologiko berriek era askotako informazioa grafikoki adierazteko
duten garrantziaren balorazio positiboa.

5. Jarrera kritikoa hedabideek eta iragarkiek era grafikoan ematen duten
informazioarekiko.

6. Funtzio afinek, funtzio koadratikoek eta alderantzizko proportzionaltasuneko
funtzioek zientziaren arloan eta beste arlo batzuetan duten garrantziaren
balorazioa.

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

ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Hedabideetan agertzen diren funtzioen grafikoak interpretatzea.
• Funtzioak erabiltzea informazioa konparatu eta erabakiak hartzeko.

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

bitartez.
• Fenomeno naturalen ezagutza funtzioen bitartez, bizitzan aurrera trebetasunez

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

funtzioak ageri diren problemen azterketaren eta ebazpenaren bidez.
• Kontsumo ohitura osasungarriak eta ekologikoak hartzea, hedabideen azterketa

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

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

funtzioak erabiliz.
• Bizikidetza arauak kontuan hartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Interesa adierazpide artistikoekiko, oro har, eta adierazpen grafikoekiko, bereziki.
• Funtzioak erabiltzea kultur munduko hainbat alderdi kritikoki aztertu eta baloratzeko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa informazioa grafikoki adieraztean nork bere gaitasunak garatzeko eta

hobetzeko.
• 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 funtzioak bereziki erabiliz.
• Ekiteko, hobetzeko eta oztopoei aurre egiteko jarrera, problemak funtzioen bidez

ebaztean.
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9. Neurriak

HELBURUAK
1. Neurriei dagokien terminologia eguneroko hizkeran erabiltzea, espazioak eta

iraupenak deskribatzeko.
2. Neurriak unitate egokietan adieraztea.
3. Sistema hirurogeitarreko unitateak bereiztea.
4. Denbora neurtzeko unitateak era konplexuan eta era bakunean erabiltzea.
5. Denbora unitateak trebetasunez erabiltzea.
6. Angeluen neurriak era konplexuan eta era bakunean erabiltzea eta interpretatzea.
7. Angeluen neurri konplexuak bakun bihurtzea, eta alderantziz.
8. Angelu neurriekin eragiketak egitea.
9. Denbora unitateak eta angelu unitateak zehaztasunez erabiltzea.
10. Kalkulagailua erabiltzea denbora eta angelu neurrietarako.
11. Zehaztasuna eta errorea kontrolatzea neurgailuak erabiltzean eta

zenbatespenak egitean.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Sistema hirurogeitarreko unitateak eta sistema hamartarreko neurriak bereiztea.
2. Denbora eta angelu neurriak era konplexuan eta era bakunean bereiztea eta

eraldatzea.
3. Kalkulagailua erabiltzea denbora eta angelu neurrien bihurketa egiteko.
4. Eragiketak egitea (batuketa, kenketa, biderketa eta zatiketa) denbora eta angelu

neurriekin.
5. Denbora eta angelu unitateak ageri diren problemak ebaztea.
6. Denbora eta angelu neurriak zenbatestea, emaitza unitate egokienean adieraziz.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Denbora eta angelu unitateak. Sistema hirurogeitarra.
2. Denbora unitateen adierazpen konplexuak eta bakunak.
3. Denbora unitateen batuketa eta kenketa.
4. Denbora unitateak zenbaki oso batez biderkatzea eta zatitzea.
5. Angeluen adierazpen konplexuak eta bakunak.
6. Angeluen batuketa eta kenketa.
7. Angeluak zenbaki oso batez biderkatzea eta zatitzea.
8. Neurgailuak. Neurketa erroreak.

Prozedurak
1. Denbora eta angelu unitateak erabiltzea.
2. Denbora eta angelu unitateak era konplexutik era bakunera aldatzea, eta

alderantziz.
3. Eragiketa aritmetikoak egitea denbora eta angelu unitateekin.
4. Denbora unitateen eta zenbaki oso baten arteko biderkadura eta zatidura lortzea.
5. Problema korapilatsuak problema errazago bihurtzea, ulerkuntza eta ebazpena

errazteko.
6. Neurketa lanak bakarka eta kolektiboki planifikatzea, aldez aurretik baliabideak

zehaztuz, eta emaitzak bateratzea.
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Jarrerak
1. Denbora eta angelu unitateen garrantziaz ohartzea inguruneari buruzko

informazio zehatzak transmititzeko.
2. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problemak eta kalkuluak sistema

hirurogeitarreko unitateekin ebazteko.
3. Jakin-mina eta interesa zenbakizko problemei aurre egiteko.
4. Lanak sistematikoki egiteko eta emaitzak argi aurkezteko gogoa.
5. Edozein problemaren emaitza berrikusteko eta hobetzeko jarrera.
6. Neurriei buruzko informazioaren balorazio kritikoa, zehaztasuna eta unitateak

aintzat harturik.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Denboraren eta angeluen zabaleraren neurketari loturiko terminologia berezia

menderatzea.
• Pentsamenduaren formalizazioa, problemen ebazpenean arrazoitzean.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Neurri ereduak sortzea (denborari lorturiko jardueretan), egoera erreal baten ezaugarri

nagusiak identifikatu eta hautatzeko.

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

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Talde lanak proposatzea, elkartasuna, tolerantzia eta besteekiko errespetua

sendotzeko.
• Denbora eta angelu unitateak trebetasunez erabiltzea.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Zehaztasuna eta zorroztasuna era bakunean adierazitako unitateak era konplexuan

adierazteko, eta alderantziz.
• Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna neurriekin zerikusia duten

problemen emaitzak modu egokian komunikatzeko.

Norberaren autonomiarako eta ekimenerako gaitasuna
• Estrategiak planifikatzea denbora unitateei eta angeluen zabalerari loturiko problemak

ebazteko, eta erabakiak hartzeko prozesuak kontrolatzea problemak ebazteko orduan.
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10. Triangeluak. Pitagorasen teorema

HELBURUAK
1. Triangelu berdinak identifikatzea.
2. Triangelu bateko puntu eta zuzen bereziak aurkitzea.
3. Pitagorasen teorema enuntziatzea eta aplikatzea.
4. Triangelu angeluzuzenak eraikitzea.
5. Hiruko pitagorikoak lortzea.
6. Zenbaki irrazionalak adieraztea Pitagorasen teoremaren bidez.
7. Triangeluak sailkatzea Pitagorasen teorema aplikatu ondoren.
8. Poligono erregular batzuetako segmentuen luzerak kalkulatzea.
9. Azalerak eta perimetroak aurkitzea Pitagorasen teoremaren bidez.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Berdintza irizpideak aplikatzea triangelu berdinak aurkitzeko.
2. Triangelu baten zuzen bereziak marraztea.
3. Puntu eta zuzen bereziak erabiltzea inguru hurbileko problemak ebazteko.
4. Pitagorasen teorema erabiltzea angeluen arabera triangeluak sailkatzeko.
5. Zenbaki irrazionalak grafikoki adierazteko gaitasuna garatzea, Pitagorasen

teoremaren bidez.
6. Pitagorasen teorema erabiltzea inguru hurbileko problemak ebazteko.
7. Pitagorasen teorema erabiltzea beste poligono erregular batzuen azalerak eta

perimetroak lortzeko.
8. Poligono erregularren luzerak lortzea eta kalkulatzea, Pitagorasen teorema erabili

ondoren.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Triangeluen arteko berdintza.
2. Puntu bereziak. Eulerren zuzena.
3. Pitagorasen teorema.
4. Pitagorasen teoremaren aplikazioak.
5. Pitagorasen teorema eta poligono erregularrak.

Prozedurak
1. Triangelu batzuk konparatzea eta sailkatzea.
2. Eulerren zuzena marraztea.
3. Pitagorasen teorema zuzen aplikatzea.
4. Pitagorasen teorema erabiltzea poligono erregular batzuetako segmentuak

lortzeko.
5. Eskala erabiltzea antzeko marrazkiak, maketak, planoak… lortzeko.
6. Poligonoen azalerak eta perimetroak lortzea Pitagorasen teoremaren bidez.
7. Hipotesiak lantzea propietate geometrikoei buruz, triangeluen azterketaren bidez.

Jarrerak
1. Talde lanaren garrantziaz ohartzea proportzionaltasun geometrikoarekin zerikusia

duten jarduerak egiteko.
2. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problemei aurre egin eta ebazteko.
3. Jarraikitasuna proposatutako jarduerak ebaztean.
4. Jakin-mina eta interesa Geometriak beste kultura batzuetan zer garapen izan

duen jakiteko.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Triangeluei eta geometriari oro har dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Geometria erabiltzea neurtzeko eta konparatzeko.
• Triangeluei buruzko edukiak erabiltzea 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

irudi lauak ageri diren problemen analisi eta ebazpenaren bidez.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Forma geometrikoei buruzko informazioa biltzea, hautatzea, prozesatzea eta

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

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Aurrerapen zientifikoa ulertzea, gizadiaren bilakaera eta gaur egungo gizartea

ulertzeko.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Arte adierazpenak lantzea geometriaren bidez.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki geometrikoak

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

baloratzeko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Motibazioa matematikarako gaitasuna garatzeko eta hobetzeko.
• Interesa problema bat ebazteko modu desberdinen berri izateko eta zehaztasuna eta

zorroztasuna haren azalpenean.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.
• Eguneroko bizitzan prozesu eta metodo matematikoak erabiltzea, ikaskuntza

hobetzeko.

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

konparatzea, metodo matematikoak erabiliz.
• Besteen ideiak onartzea, nork bere ikaskuntza aberasteko.
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11. Antzekotasuna. Talesen teorema

HELBURUAK
1. Antzeko irudiak eta irudi berdinak identifikatzea.
2. Antzeko poligonoen arteko antzekotasun arrazoia kalkulatzea.
3. Antzeko triangeluetan aldeen proportzionaltasuna erabiltzea.
4. Proportzionaltasun geometrikoa erabiltzea antzeko triangeluak aurkitzeko.
5. Justifikazioak bilatzea Talesen teoremarako.
6. Talesen posizioan dauden bi triangeluren aldeen artean dauden proportzioak

ezartzea.
7. Antzeko bi irudiren perimetroaren eta azaleraren arteko erlazioa formulatzea.
8. Antzeko irudiak eraikitzea planoan.
9. Antzekotasuna naturako kasu errazetan aplikatzea.
10. Irudi bat handitzeko edo txikitzeko eskala egokia zehaztea.
11. Adierazpen eskala erabiltzea neurri errealak aurkitzeko.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Antzekotasun arrazoia kalkulatzea antzeko poligonoetan.
2. Antzekotasun irizpideak aplikatzea triangeluak determinatzeko.
3. Talesen teorema erabiltzea triangelu baten aldeen arteko proportzionaltasuna

kalkulatzeko.
4. Talesen teorematik eratortzen den eraiketa grafikorako gaitasuna garatzea.
5. Antzekotasuna erabiltzea inguruko problemak ebazteko.
6. Antzekotasuna aplikatzea antzeko beste poligonoen azalerak eta perimetroak

lortzeko.
7. Altueraren teorema eta katetoaren teorema antzekotasunarekin erlazionatzea.
8. Luzera errealak kalkulatzea mapa, plano edo maketa baten bidez.
9. Eskala grafikoak eta zenbakizko eskalak interpretatzea.
10. Errealitateko forma geometrikoak identifikatzea eta aztertzea, eta haien azpian

dauden propietate matematikoez jabetzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Arrazoia eta antzekotasuna.
2. Talesen teorema.
3. Triangeluen antzekotasuna.
4. Triangelu angeluzuzenen antzekotasuna.
5. Antzeko irudien perimetroak eta azalerak.
6. Antzekotasunaren aplikazioak.

Prozedurak
1. Antzekotasun arrazoia kalkulatzea antzeko poligonoetan eta triangeluetan.
2. Talesen teorema zuzen erabiltzea segmentu batzuetatik beste segmentu batzuk

lortzeko.
3. Antzekotasuna erabiltzea hurbileko problemak ebazteko.
4. Erlazio eta formula errazak erabiltzea, hala nola altueraren eta katetoaren

teoremak, triangelu baten aldeak lortzeko.
5. Eskala erabiltzea antzeko irudiak, maketak, planoak… lortzeko.
6. Neurriak lortzea (distantziak, luzerak…) eskala grafikoen eta zenbakizko eskalen

bitartez.
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Jarrerak
1. Talde lanaren garrantziaz ohartzea proportzionaltasun geometrikoarekin zerikusia

duten jarduerak egiteko.
2. Zehaztasuna eta zorroztasuna neurgailuekin neurketak egitean.
3. Naturan proportzionaltasunak bilatzea eta antzekotasunak aztertzea: moluskuen

maskorrak, barraskiloak, etab.
4. Nork bere gaitasunean konfiantza izatea problemei aurre egin eta ebazteko.
5. Jakin-mina historiaren eta aurrerapen matematikoaren artean zer lotura dagoen

jakiteko.
6. Jarraikitasuna proposatutako lanak egiteko.
7. Matematikak beste zientzia batzuetan duen eraginaren balorazio kritikoa.

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 formak bereiztea, ikuspegi espaziala eta formak eta adierazpenak planoaren

eta espazioaren artean transferitzeko gaitasuna garatuz.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Internet erabiltzea geometria landu zuten hainbat matematikariren bizitza eta historia

aurkitzeko.
• Programa informatikoak erabiltzea (Cabri) antzeko formen azterketa eta eraiketarako.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Elkartasuna, tolerantzia eta besteekiko errespetua bultzatzen duten talde jarduerak

planteatzea.

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

emaitzak modu egokian adierazteko.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Arte adierazpenak lantzea geometriaren bidez.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki geometrikoak

dituztenekiko, bereziki.
• Kontzeptu geometrikoak erabiltzea kulturaren munduko hainbat alderdi kritikoki

aztertzeko eta baloratzeko.

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

konparatzea, metodo matematikoak erabiliz.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, problema geometrikoen

ebazpenaren bidez.
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12. Espazioko geometria. Poliedroak

HELBURUAK
1. Geometriaren oinarrizko elementuak zein diren jakitea.
2. Bi zuzenen, zuzen baten eta plano baten, eta bi planoren arteko posizioak

bereiztea.
3. Poliedro baten oinarrizko elementuak zein diren jakitea.
4. Eulerren formula poliedroei aplikatzea.
5. Poliedro erregularren garapena bereiztea.
6. Poliedro erregularren azalera eta bolumena kalkulatzea.
7. Prismen eta piramideen azaleren formulak aurkitzea eta ondorioztatzea, irudi

lauen azaleren bitartez.
8. Prismen eta piramideen azalerak eta bolumenak kalkulatzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Elementu geometrikoak bereiztea eta poliedroei esleitzea.
2. Hainbat motatako poliedroak eraikitzea.
3. Poliedroen azaleren formulak identifikatzea eta interpretatzea.
4. Poliedroen azalerak eta bolumenak kalkulatzea.
5. Prismaren eta piramidearen azaleraren eta bolumenaren formulak erabiltzea

eguneroko bizitzako problemen ebazpenean.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Geometriaren oinarrizko elementuak.
2. Intzidentzia eta paralelismoa espazioan.
3. Poliedroak.
4. Poliedro erregularrak.
5. Prismak.
6. Piramideak eta piramide enborrak.

Prozedurak
1. Elementu bakoitza dagokion poliedroarekin identifikatzea.
2. Poliedro erregularren garapena identifikatzea eta eraikitzea.
3. Eulerren formula kalkulatzea.
4. Poliedro erregularren azalera eta bolumena kalkulatzea.
5. Irudi lauen azalerak egitea prismen eta piramideen alboko azalera eta azalera

totala lortzeko.
6. Prismen eta piramideen azalerak eta bolumenak kalkulatzea.

Jarrerak
1. Geometriak ingurune fisikoko egoerak ebazteko duen erabilgarritasunaz jabetzea.
2. Jarraikitasuna problema geometrikoen soluzioak bilatzean eta jada aurkitutakoak

hobetzean.
3. Lanak argi eta txukun aurkezteko joera.
4. Objektuen neurriak zenbatestea edo kalkulatzea egoerak hala eskatzen duenean.



28

MATEMATIKA DBH 2 © Ibaizabal, 2008

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Gorputz geometrikoei eta haien elementu guztiei dagokien terminologia berezia

menderatzea.
• Pentsamenduaren formalizazioa, problemen ebazpenean arrazoitzean.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Forma, erlazio eta egitura geometrikoak bereiztea, ikuspegi espaziala eta formak eta

adierazpenak planoaren eta espazioaren artean transferitzeko gaitasuna garatuz.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Internet erabiltzea geometria landu zuten hainbat matematikariren bizitza eta historia

aurkitzeko.
• Programa informatikoak erabiltzea (Cabri) poliedroen azterketa eta eraiketarako.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Elkartasuna, tolerantzia eta besteekiko errespetua bultzatzen duten talde jarduerak

planteatzea.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Arte adierazpenak lantzea geometriaren bidez.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki geometrikoak

dituztenekiko, bereziki.
• Kontzeptu geometrikoak erabiltzea kulturaren munduko hainbat alderdi kritikoki

aztertzeko eta baloratzeko.

Ikasten ikasteko gaitasuna
• Zehaztasuna eta zorroztasuna poliedroen azalerak eta bolumenak kalkulatzeko.
• Autonomia, jarraikitasuna, gogoeta kritikoa eta trebetasuna geometriako problemen

emaitzak modu egokian adierazteko.

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

konparatzea, metodo matematikoak erabiliz.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko jarrera, problema geometrikoen

ebazpenaren bidez.
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13. Biraketa gorputzak

HELBURUAK
1. Ardatz baten inguruan biratzen diren gorputzek sortutako gorputzak identifikatzea.
2. Biraketa gorputzen adibideak bereiztea: zilindroa, konoa eta esfera, eta haien

elementu bereizgarriak.
3. Zilindroa, konoa eta esfera zuzen marraztea.
4. Zilindroaren, konoaren eta esferaren biraketa bidezko sorkuntzan zer elementuk

parte hartzen duten jakitea.
5. Zilindroaren, konoaren eta esferaren azalera eta bolumena kalkulatzea.
6. Lur planetaren datu nagusiak eta bi mugimendu nagusiak bereiztea.
7. Lurreko esferako puntu baten koordenatu geografikoak zehaztea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Biraketa gorputzak bereiztea; zilindroa, konoa eta esfera, bereziki.
2. Zilindroak, konoak eta esferak zer elementu dituzten jakitea.
3. Zilindroaren, konoaren eta esferaren azalera eta bolumena kalkulatzea.
4. Biraketa gorputzak ageri diren eguneroko bizitzako problemak ebaztea.
5. Lurreko hainbat puntu kokatzea, koordenatu geografikoen arabera.
6. Biraketa gorputzen ugaritasuna aztertzea.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Biraketa gorputzak sortzea.
2. Zilindroaren elementuak: erradioa, altuera, sortzailea eta oinarriak.
3. Zilindroaren azalera eta bolumena.
4. Konoaren elementuak: erradioa, altuera, sortzailea, erpina eta oinarria.
5. Konoaren azalera eta bolumena.
6. Kono enborraren elementuak.
7. Esferaren elementuak: zentroa, erradioa, diametroa, etab.
8. Esferaren azalera eta bolumena.
9. Lurra: neurriak, mugimenduak.
10. Koordenatu geografikoak Lurrean.

Prozedurak
1. Poligono sinpleetatik sortutako biraketa gorputzen marrazkiak egitea.
2. Ikasgelan eta inguruan ikus daitezkeen biraketa gorputzak aztertzea.
3. Zilindroaren, konoaren eta esferaren elementuak bereiztea, gorputz bakoitzeko

erlazio geometrikoen bidez.
4. Zilindroen, konoen eta esferen azalera eta bolumena kalkulatzea.
5. Lurraren neurriak eta beste ezaugarri batzuk ikertzea eta bilatzea, eta beste

planeta batzuekiko erlazioa ikustea.
6. Lurraren gainazalean puntuak kokatzea, koordenatu geografikoen bitartez.

Jarrerak
1. Jarraikitasuna eta arreta biraketa gorputzak zehaztasunez marrazteko; zilindroa,

konoa eta esfera, batik bat.
2. Jakin-mina ingurune fisikoan zilindroak, konoak eta esferak aurkitzeko.
3. Geometriak gure bizitzari eginiko ekarpena baloratzea.
4. Biraketa gorputzen azaleraren eta bolumenaren formulak aplikatzeko estrategia

egokien garrantziaz jabetzea.
5. Interesa biraketa gorputzen jatorria eta aplikazioak ezagutzeko.
6. Irudi geometrikoen lanak eta problemen soluzioak argi eta txukun aurkezteko

ohitura.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Biraketa gorputzei eta geometriari oro har loturiko terminologia berezia menderatzea.
• Hizkuntza matematikoa era funtzionalean erabiltzea, ahoz nahiz idatziz, errealitatea

interpretatzeko eta ulertzeko.

Matematikarako gaitasuna
• Biraketa gorputzak erabiltzea azalerak eta bolumenak neurtzeko eta konparatzeko.
• Biraketa gorputzei buruzko edukiak erabiltzea eguneroko bizitzako 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.

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

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

biraketa gorputzak erabiliz.
• Bizikidetza arauak praktikan jartzea talde lanean.

Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
• Arte adierazpenak lantzea biraketa gorputzen eta, oro har, edozein gorputz

geometrikoren bitartez.
• Zaletasuna eta interesa arte adierazpenekiko, oro har, eta eduki geometrikoak

dituztenekiko, bereziki.
• Kontzeptu geometrikoak erabiltzea kulturaren munduko hainbat alderdi kritikoki

aztertzeko eta baloratzeko.

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

zorroztasuna haren azalpenean.
• Informazioa biltzea eta erabakiak hartzea, prozesu induktibo-deduktibo baten bitartez.
• 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, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko nahia, problema geometrikoen

ebazpenaren bidez.
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14. Estatistika

HELBURUAK
1. Populazioa eta lagina bereiztea. Oinarrizko elementu estatistikoak zein diren

jakitea.
2. Ezaugarri kualitatiboak eta ezaugarri kuantitatiboak bereiztea.
3. Datu multzo txiki baten zenbaketa egitea.
4. Maiztasun taulak egitea.
5. Adierazpen grafiko nagusiak bereiztea.
6. Egoera bakoitzean adierazpen grafiko estatistiko egokiena erabiltzea.
7. Zentralizazio parametroak bereiztea eta interpretatzea.
8. Datu multzo baten sakabanaketa zer den ulertzea.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Maiztasun eta portzentajeen taulak egitea.
2. Grafiko estatistikoak interpretatzea. Datu multzo bat grafikoki modu egokian

adieraztea.
3. Datu multzo txikien zentralizazio parametro nagusiak aurkitzea eta interpretatzea:

batez bestekoa, moda eta mediana.
4. Datu multzo txikien sakabanatze neurriak aurkitzea eta interpretatzea: ibiltartea,

bariantza eta desbidazio tipikoa.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Populazioa eta lagina.
2. Ezaugarri kualitatiboak eta kuantitatiboak.
3. Maiztasun absolutuak, erlatiboak eta portzentajeak.
4. Grafiko estatistikoak: barra diagramak, sektore diagramak, maiztasunen

poligonoak, piktogramak, populazio piramideak.
5. Zentralizazio parametroak: moda, batez besteko aritmetikoa eta mediana.
6. Sakabanatze parametroak: ibiltartea, bariantza eta desbidazio tipikoa.

Prozedurak
1. Maiztasun taulak erabiltzea datu multzoak taldekatu eta aztertzeko metodo erraz

modura.
2. Grafiko estatistikoak erabiltzea datu multzoak adierazteko.
3. Datu multzoen batez besteko aritmetikoa eta moda aurkitzea maiztasun

absolutuen taulatik abiatuz.
4. Datu multzo txiki baten mediana kalkulatzea.
5. Zentralizazio neurriak interpretatzea.
6. Datu multzo txiki baten heina eta desbidazio tipikoa lortzea, taulak erabiliz tarteko

urratsak egiteko.
7. Kalkulagailu zientifikoekin egin daitezkeen kalkulu estatistikoak aztertzea.

Jarrerak
1. Hizkuntza estatistikoak eguneroko bizitzako problemak eta problema zientifikoak

adierazteko eta ebazteko duen erabilgarritasunaz jabetzea.
2. Teknologia berriek informazio estatistikoaren tratamenduan eta adierazpen

grafikoan duten garrantzia baloratzea.
3. Interesa eta balorazio kritikoa hizkuntza estatistikoak hainbat eratako

informazioetan duen zereginarekiko.
4. Talde lanak zeregin jakin batzuetan duen garrantziaz ohartzea (esperientziak

planifikatzea eta burutzea, datuak hartzea, etab.).
5. Zehaztasuna eta zorroztasuna datuen tratamenduan eta aurkezpenean, eta

behaketei, esperientziei eta inkestei buruzko emaitzetan.
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UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Estatistikari dagokion terminologia berezia menderatzea.
• Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza erabiltzea estatistikako kontzeptuen bidez adieraz

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

Matematikarako gaitasuna
• Kontzeptu estatistikoak erabiltzea datuak eta egoerak zenbatzeko, adierazteko eta

konparatzeko.
• Interesa eta segurtasuna estatistikoki erabil daitezkeen egoerei problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Fenomeno naturalen eta estatistikaren arteko erlazioaz jabetzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Taulak erabiltzea problemak ebazteko estrategia modura, problemetan informazioa

antolatzeko.
• EXCEL programa informatikoa erabiltzea datuak barra diagrametan aurkezteko.

Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
• Gizarte fenomeno edo portaera batzuk aztertzea eta interpretatzea (langabezia,

inmigrazioa…), gizartearen bilakaera ulertzeko eta gaur egungoa aztertzeko, eta era
horretan erabaki ahal izateko.

• Eginiko akatsak ikuspegi eraikitzaile batetik ikustea, besteen ikuspuntuak eta
norberarena maila berean jartzeko.

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, metodo matematikoak erabiliz.
• Ekiteko, perfekzionatzeko eta oztopoei aurre egiteko gogoa, problema geometrikoen

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

HELBURUAK
1. Zorizko fenomenoak eta fenomeno deterministak bereiztea.
2. Zorizko esperimentu baten lagin espazioa aurkitzea.
3. Gertaera motak bereiztea.
4. Gertaera baten probabilitate enpirikoa kalkulatzea.
5. Laplaceren araua aplikatzea.
6. Probabilitatea erabiltzea egoera errealak ebazteko.
7. Zuhaitz diagramak erabiltzea problemak ebazteko laguntza gisa.

EBALUAZIO IRIZPIDEAK
1. Fenomeno deterministak eta zorizko fenomenoak bereiztea.
2. Lagin espazioa definitzea.
3. Oinarrizko gertaera eta gertaera konposatua bereiztea.
4. Ezinezko gertaera eta gertaera ziurra bereiztea.
5. Gertaera baten aurkakoa aurkitzea.
6. Bi gertaera noiz diren bateragarriak eta noiz bateraezinak jakitea.
7. Gertaera baten maiztasun erlatiboaren eta haren probabilitatearen arteko erlazioa

ulertzea.
8. Probabilitateak aurkitzea Laplaceren arauaren bidez, zorizko esperimentu

errazetan.

EDUKIAK
Kontzeptuak

1. Zoriaren ustekabekotasuna esperimentalki aztertzea.
2. Zorizko esperimentuak.
3. Zoriaren hizkuntza: gertaera, gertaera ziurra, oinarrizko gertaera, ezinezko

gertaera, gertaera konposatua, aurkako gertaera, gertaera bateragarriak eta
bateraezinak.

4. Lagin espazioa.
5. Gertaera motak.
6. Probabilitatearen ideia maiztasun erlatibotik abiatuta.
7. Maiztasun erlatiboaren eta probabilitatearen propietateak.
8. Laplaceren araua.
9. Probabilitateak esleitzea hainbat motatako gertaerei eta zuhaitz diagramak

erabiltzea.

Prozedurak
1. Zorizko esperimentu eta esperimentu determinista errazak egitea.
2. Eguneroko zorizko fenomenoen berri izatea.
3. Probabilitatearen ideiara hurbiltzea zorizko esperimentu bateko gertaera baten

maiztasun erlatiboaren bidez.
4. Maiztasun erlatiboa 0 eta 1 zenbakien artean kokatzen dela egiaztatzea.
5. Lagin espazioko emaitza posibleak identifikatzea: hasteko, esperimentatuz, eta

ondoren, zorizko esperimentu errazen bidez ondorioztatuz.
6. Zoriari loturiko hizkuntza erabiltzea: gertaera, gertaera ziurra, oinarrizko gertaera,

ezinezko gertaera, gertaera konposatua, aurkako gertaera, gertaera bateragarriak
eta bateraezinak.

7. Probabilitateak oinarrizko gertaerei esleitzea.
8. Laplaceren araua aplikatzea.
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Jarrerak
1. Matematikak ziurtasunik gabeko egoerak interpretatzeko, deskribatzeko eta

aurresateko duen zereginaz ohartzea eta baloratzea.
2. Interesa zorizko egoerak aztertzeko.
3. Zehaztasuna eta zorroztasuna zorizko esperientzien behaketan.
4. Arreta eta zentzu kritikoa zorizko fenomenoei buruzko sinesmenekiko.
5. Jakin-mina eta interesa probabilitatearen aplikazioekiko, eta zentzu kritikoa

zorizko fenomenoei buruz.

UNITATEAREN EKARPENA OINARRIZKO GAITASUNEN GARAPENARI
Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
• Zoriaren eta probabilitatearen kontzeptuei dagokien terminologia berezia menderatzea.
• Ahozko nahiz idatzizko hizkuntza erabiltzea probabilitatearen kontzeptuaren bidez

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

Matematikarako gaitasuna
• Zoriari loturiko kontzeptuak erabiltzea gertaera bat jazotzeko probabilitatea neurtzeko.
• Interesa eta segurtasuna zorizko egoerak ageri diren problemak ebazteko.

Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako gaitasuna
• Fenomeno naturalen eta zoriaren munduaren arteko erlazioaz jabetzea.

Informazioa tratatzeko eta teknologia digitala erabiltzeko gaitasuna
• Zuhaitz diagramak erabiltzea problemak ebazteko estrategia modura, problemetan

informazioa antolatzeko.
• Kalkulagailua erabiltzea zorizko zenbakiak simulatzeko.

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

norberarena maila berean jartzeko.

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
• Esperimentuak egitea (txanpona jaurtitzea, dadoa...), erabakiak hartzea eta helburuak

eta emaitzak konparatzea.
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