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1. PROBLEMEN EBAZPEN OROKORRA
1.1. Problemak eta ariketak
«Eskuarki onartzen da problemen ebazpenaren helburua pentsamenduaren eta
arrazonamendu logikoaren garapena dela; baina esanguratsua da, egon badagoela,
eskolaumeen kopuru altu bat, zeinak emandako jarduera egiteko gai diren baina ez duten
erakusten proposatutako helburuarekin bat datorren garapena. Esperientzia horietatik bi gauza
deduzi daitezke: problemen ebazpenak ez du ikaslearengan pentsamenduaren eta
arrazonamendu logikoaren garapenik behartzen, ala ebazten direnak ez dira benetako
problemak»
FERNÁNDEZ BRAVO, J.A.: Técnicas creativas para la resolución de problemas matemáticos. 12. or.

Aipamen horrek balio du zer den problema bat eta zer ez den galderari erantzuteko. Liburu
berean, pixka bat aurrerago dago definizio xume eta erabatekoa: «problema bat egoera bat da,
halako moduan non aurkezten denean ez baitakigu ebazten». Argudio berari jarraituz, definizio
horretan, garrantzitsuena izango litzateke ikaslearen eta problemaren artean ezarritako
erlazioa; egoera problematikoa, den bezala, ikaslearengan emango litzateke: sei urteko
umearentzat problema dena agian ez da izango hamabikoarentzat edo nagusi batentzat.
Ordea, planteatutako egoera bat ebazteko bidea ezagutzen bada ─lehen ikasitako tresnak
erabiliz ebazten delako─, ariketa baten aurrean egongo ginateke. Problema bat ebaztea
algoritmo bat egitea baino gehiago da.
Ariketen ezaugarriak
Argi eta garbi ikusten da zer egin behar den.
Helburua algoritmoen aplikazio mekanikoa da.

Ariketa ebazteak denbora erlatiboki laburra
eskatzen du.
Ez da ariketaren eta ariketa ebazten duenaren
arteko lotura berezirik sortzen.

Oro har, soluzio bakarra dute.

Testuliburuetan oso ugariak izaten dira.

Problemen ezaugarriak
Erronka bat dira.
Helburua da ditugun ezagupenetan eta
esperientzietan sakontzea, hortik baliagarriak
direnak erreskatatzeko, itxarondako soluziora
heltzeko.
Ebazpenerako denbora gehiago eskatzen
dute.
Ebazpenari
ekiten
diona
emozionalki
inplikatzen da. Hasierako blokeoak, egoerak
nahastu egiten zaituelako, bide egingo die
soluzioa
aurkitzeko
nahitasunari
eta
pertseberantziari eta,
azkenez, ─behin
soluzioa lortuz gero─ poztasunari.
Soluzio bat edo bat baino gehiago eduki
ditzakete eta soluziobideak anitzak izan
daitezke
Testuliburuetan urriak izaten dira.
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Problemen ebazpenak duen garrantziaz ohartzeko, bi aipamen baino ez ditugu egingo:

Lehenengoa:
«Problemak planteatzeko eta ebazteko gaitasuna dago jakintza zientifiko ororen oinarrian;
gizabanakoarentzat erronka bat izaten da. Matematika-jarduera nagusia problemak ebaztea da
─edozein matematikari bat etorriko litzateke adierazpen horrekin─, nahiz eta zerikusi gutxi
duten problemaren berezko nozioak eta eskola-problemen azpian datzanak».
CHAMORRO, M.C. (2003). Lehen Hezkuntzako matematikaren didaktika. UPV-EHU. 274.-275. or.

Bigarrena:
Ez dugu hemen idatziko, baino kontsultagai dago honako web-helbide honetan:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RetosMatematicos/Problemas/Ficheros/importancia.pdf

1.2. Problema baten ebazpenerako faseak eta estrategiak
1.2.1. Faseak
Problema bat ebazteko ohikoa da bost fase desberdintzea:
• Problema ulertu
• Problema ebazteko plana garatu
• Lortutako emaitzaz hausnarketa egin
• Soluzioa idatzi
• Komunikazioa
1.2.1.1. Problema ulertu
Problema baten enuntziatua irakurtzeak garrantzi handia du; beraz, arretaz irakurri behar
da eta problemari buruz hausnartu behar da, enuntziatuan agertzen den egoeraren
irudikapenak eginez; zehatz-mehatz jakin behar da zer eskatzen den eta zer baldintza ematen
diren.
Ulermenak irudikapena aldatzea dakar. Ulermenaren bidez, problemaren irudikapen
desegoki eta osatugabe batetik irudikapen osatu eta egoki batera igarotzen da ikaslea.
Problema baten enuntziatua matematika-idatzi bat da, kode bereziak erabiltzen dituena,
eta kode horiek deszifratzeko entrenamendua behar da. Izan ere, inplizituki onartzen da
enuntziatuak ez dituela problemaren alde guztiak agerian utzi behar; alde horiek dira
problemaren xedea edo egin beharreko ataza. Beraz, problemen tradiziozko idazkera hori
oztopo da problema ebazterakoan, eta ezinezko bihurtzen du ikasleak enuntziatuaren datuak
zuzenean erabiltzea; problemaren baitako datuak deskodetu egin behar dira eta bere
irudikapenean integratu.
Adibidez: Ness lakuko munstroa
«Ness lakuko munstroaren luzera da: 20 m eta bere luzeraren erdia; baina ez da 30 m
luze. Zenbat metro luze da?»
STACEY,K./GROVES,S.: Resolver problemas: estrategias. Narcea. Madril, 1999. (51-8 STA). (57 or.)

1.2.1.2. Problema ebazteko plana garatu
Geroxeago, problemak ebazteko dauden estrategia batzuk aipatuko ditugu, nahiz eta,
jakina, aukera guztiak agortu gabe eta norberaren ekimenerako tokia utziz. Estrategia horiek
funtsezkoak izaten dira problema ebazteko eta, beraz, horien erabilera egokian datza planaren
garapena.
1.2.1.3. Lortutako soluzioaz hausnarketa egin
Soluzioa zentzuduna ote den eta probleman planteaturikoari erantzuten ote dion
egiaztatu behar da. Era berean, arreta jarri behar da jarraitutako prozesuan: prozesu horretatik
ikasi egin daiteke eta baliotsua izan daiteke beste problemetarako.
1.2.1.4. Soluzioa idatzi
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Ebazpen prozesu osoa agerian jarri behar da, prozesu bera argi eta era ordenatuan
idatziz, horrela beste edozein pertsonak ere uler dezan.
1.2.1.5. Komunikazioa
Fase honen helburua da prozesu osoaren kontrastea egitea. Ikasleek elkarri kontatzen
dizkiote eduki dituzten ideiak, bide okerrak, erabilitako estrategiak eta egindako eragiketak,eta
horrela elkarlana, ikerketarako grina, sormen- eta elkarrizketa-gaitasunak, autonomia eta
gozamena bultzatzen dituzte. Komunikazioa idatzia nahiz ahozkoa izan daiteke, eta horretan
progresiboki erabiliko da matematikako hizkuntza.

1.2.2. Estrategiak
Problemak ebazteko eredu asko daude, batzuk matematikoagoak eta beste batzuk
psikologikoagoak; lehenengoen artean ditugu Polyak-ek eta Schoenfeld-ek proposatutakoak,
eta bigarrengoen artean IDEAL metodoa, Bransford-ena eta Stein-ena edo De la Granderie-ren
kudeaketa mentaleko proposamena. Ebazpen-eredu asko daude: Mason, Burton eta Staceyren eredua, edo Lehen Hezkuntzarako Fernández Bravorena.
Eredu eta metodo horientzat guztientzat komunak diren estrategiak funtsezkoak ditugu.
Estrategia bat da, azken finean, balizko bide bat problema ebazteko; hori bai, estrategiak
emankorrak izan ohi dira, ezen baliagarriak baitira problema askoren ebazpenean.
Estrategien bidezko problemak ebazteak albo-pentsamendua (pentsamendu dibergentea)
garatzen du, pentsamendu sortzailea sustatzen du, eta oroimenari etekin handiagoa ateratzen
laguntzen du.
Hauexek ditugu problemak ebazteko estrategia batzuk:
■ Informazioa ondo antolatu. Irudikapen grafikoa edo sinbolikoa egin (eskema, irudi, taula edo
diagrama)
Problemak ebaztean garrantzitsua da antolaketa; batzuetan, funtsezkoa izaten da
emaitza on batera heltzeko eta, sarritan, ebazpen egokiaren gakoa izaten da.
Adib.: «Zure poltsikoan honako bost txanpon hauek dituzu: 10 zentimokoa, 20 zentimokoa, 50
zentimokoa, 1 € eta 2 €. Zenbat diru kopuru desberdin era daitezke?»

Laguntza: egin zuhaitz-diagrama bat; txanpon bakoitza egongo da, ala ez, zuhaitzaren adar
bakoitzean.
■ Aztertu gerta daitezkeen kasu guztiak. Egin kontaketa.
Adib. «Xake-taulan 204 karratu omen daude. Egia al da?»
■ Aukeratu idazkera egokia. Kodifikatu:
Adib. «Hiru kutxa berdin ditugu, eta ezker eskuko bost eskularru, denak berdinak. Zenbat
modutara bana daitezke eskularruak hiru kutxa horietan?»
Laguntza: eskularruak A hizkiarekin irudikatuz eta kutxak B hizkiarekin, BAABABAA
sekuentziak esaten digu lehenengo kutxan bi eskularru ditugula, bigarrenean eskularru bat, eta
hirugarrenean bi.
■ Kontuan hartu kasu konkretuak. Hasi errazenetik. Ebatzi problema samurrago bat.
Deskonposatu problema errazagoetan.
Adib.: «Teniseko 16 jokalari zozketa batean sartzen dira, txapelketa baten lehenengo faseko
bikoteak egiteko. Zenbat modutara antola daitezke bikote horiek?»
Laguntza: bi jokalarirekin aukera bakarra dago; lau jokalarirekin:
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12
13
14
23
24
34
Sei jokalarirekin 15 modutan egin daiteke.
■ Erabili problemaren erregulartasunak (indukzioa).
Indukzioa eta dedukzioa dira, zientzian, eta baita matematikan ere, erabilitako bi metodo
ahaltsuak.
Indukzioa: biz P(n) baieztapen bat n zenbaki arrunt bati lotua.
Adibidez: domino-fitxen ilara batean: P(n) = «n. fitxa erortzen da»
P(1) = «1. fitxa erortzen da»
P(2) = «2. fitxa erortzen da»
P(3) = «3. fitxa erortzen da»
……………………………
P(k) = «k. fitxa erortzen da»
……………………………
Jende ilara batean: P(n) = «n. lagunak sekretu jakin bat daki»
P(1) = «1. lagunak sekretua daki»
P(2) = «2. lagunak sekretua daki»
P(3) = «3. lagunak sekretua daki»
……………………………
P(k) = «k. lagunak sekretua daki»
……………………………

Adib.: «Botilako jenioa. Itsasoan noizean behin aurkitzen diren botila horietako batean, geure
apeta guztiak aseko dituen jenioa dago. Botila hori erosteko aukera daukagu, baldintza bakar
bat beteaz: “prezioa guk jarriko dugu, baina behin botila erabilita saldu egin behar da, eta
bigarren prezioa lehenengoa baino txikiagoa izango da”. Zenbat ordainduko genuke botila
horren truke?»
Izan ere, ezin da zentimo 1 ordaindu, gutxiagogatik ezin izango baikenuke saldu.
Ezta 2 zentimo ere. Prezio horretan erosiko bagenu, ez genuke inor aurkituko botila zentimo
1ean erosteko prest, prezio horretan ezin izango bailuke saldu.
Arrazonamendu berari jarraituz, 3 zentimoan ere ezin izango genuke erosi, ezta 4, 5 edo 6
zentimoan ere… Ondorioz, matematikako indukzioak botilako jenioa ez erostera garamatza.
Haatik, nik neuk egingo bainuke, ziur 1.000 euroan botila erosteko prest egongo zinatekeela.
Noiz uzten dio sinesgarri izateari botila erostearen aurkako argudioak?
■ Deduzitu eta atera ondorioak (dedukzioa)
Adib.: «Bi zenbaki arrunt ditugu: lehena 2 baino handiagoa da, eta bigarrena 3 baino
handiagoa. Lehenaren bikoitza gehi bigarrenaren hirukoitza eginez, beste zenbaki bat lortuko
dugu. Zein da azken zenbaki hori baino txikiagoa den zenbakirik handiena?»
Lehen zenbakia
3
3
4
4
Bigarren zenbakia
4
5
4
5
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Hirugarren zenbakia
2x3+3x4=18
2x3+3x5=21
2x4+3x4=20
2x4+3x5=23
Hortik deduzi daiteke 17 dela hirugarren zenbaki hori baino txikiagoa den zenbakirik handiena.
Beste era batera: lehenengo zenbakia x≥3, bigarren zenbakia y≥4, beraz, hirugarren zenbakia
z=2x+3y≥2·3+3·4=18; beraz, hori baino txikiagoa den zenbakirik handiena 17 da.
Zein da erantzuna, zenbakiak edozein izanda?
■ Jo haztamuz (hainbestean) (saio-erroreak)
Adib.: «Aurki ezazu 6rekin biderkatzean eta 7 gehituz 55 ematen duen zenbakia».
■ Egin atzetik aurrera problema
Adib.: «Hiru pertsona txanponekin jolasten ari dira. Txanpon bana jaurti dute; bik emaitza bera
lortzen badute eta hirugarrenak ez, azken horrek beste biei une horretan duten beste diru eman
behar die. Hiru jokaldiren ondoren, hauxe da egoera: bakoitzak behin galdu du eta 240na euro
dituzte. Zenbat zituen bakoitzak hasieran?»

■ Atera probetxua simetriari
Adib.: «Kalkulatu zein den beheko irudian agertzen den zati ilunduaren azalera, karratu
handiaren aldeak l = 9 cm neurtzen duela jakinda. A, B, C, eta D karratuaren aldeen erdiguneak
dira».

■ Absurdora eraman
Zerbaiten bila bagabiltza, bere egiazkotasuna frogatzeko, batzuetan errazagoa da ez dela egia
suposatzea eta aieru horretatik zerbait absurdoa ondorioztatzea. Horrela, kontraesan batera
ailegatuko gara.
Adib.: «Froga ezazu multzo hutsa
edozein beste X multzoren azpimultzoa dela».
Horrela ez balitz,
multzoaren elementu bat existitu beharko luke, X multzokoa ez dena.
Baina
multzoan ez dago inolako elementurik, beraz, egin dugun aierua absurdoa da, eta
X multzoaren parte da.
Adib.: «Xake taula bat daukagu (8x8). Bere laukitxo guztiek 1 cm x 1 cm neurria dute. Horrez
gain, 2 cm x 1 cm diren domino-piezak ditugu. Horrelako pieza batekin xake-taulako bi laukitxo
estal daitezke. Hori eginez, xake-taula osoa estal daiteke (ez dago piezarik zati bat xaketaulatik kanpo duena). Xake-taulako izkina bateko laukitxoa kenduz, oso-osorik estal liteke
dominoko piezekin? Eta aurkako bi izkinetako laukitxoak kenduz? Iritsi absurdo batera».
2
Adib.: «Frogatu n bikoitia bada, orduan n bikoitia dela».
■ Usategiaren printzipioa
Honako ideia honetan oinarritzen da: «20 uso 19 zulotan sartzen badira, halabeharrez, zuloren
batean uso bat baino gehiago egongo da».
Adib.: «Zenbat aldiz jaurti behar da dado bat, gutxienez birritan puntuazio bera lortzeko?»
Kasu posibleak (zuloak) 6 dira (1, 2, 3, 4, 5, 6) eta, horrenbestez, jaurti beharreko gutxieneko
kopurua 7 izango da.
■ Jolasak eta problema logikoak
Adib.: «Artzain bat ibai batera ailegatzen da, aza, ardi eta otso handi banarekin; ibaia
zeharkatzeko txalupa ñimiño bat baino ez dago, eta txalupan bera eta bere gauzetako bakarra
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baino ez da kabitzen. Otsoa eta ardia bakarrik utzita, otsoak ardia jango luke. Ardia eta aza
utzirik, ardiak aza jango luke. Hori bai, otsoa ez da barazkijalea. Gauza guztiak eraman nahi
ditu ibaiaren beste aldera. Nola lortuko du?»
■ Egoera irekiak
Adib.: «Zenbat zenbaki daude 1.000 baino txikiagoak, beren zifren batura 7 izanik?»

Dena dela, estrategiak ezagutzeko beharra dagoen arren, egon badaude aipatutakoak
baino gehiago, eta problemetan ez dira modu gardenean azaltzen. Horrek esan nahi du
problema bat ebazterakoan estrategia-bide bat baino gehiago egon daitekeela edo, batzuetan,
problema bat ebazteko estrategia anitz erabili behar direla batera. Gainera, problemak ez dira
aurkezten taldekaturik, beren ebazpenerako erabilgarri diren balizko estrategien arabera,
estrategia erdiestea problema ulertzeko eta ebazteko parte delako.
1.3. Proposatutako jarduerak
1. «Artzain batek 5 metroko aldea duen hexagono erregular tankera duen itxitura bat egiten du
bere larrean. Artzainak, egunero, itxituraren erpin desberdin batean lotzen du ardia, 2,5 m luze
den soka batez; eta 7. egunean, soka berarekin, zentroan lotzen du. Ardiak, egunero, bere
irismenean dagoen belar guztia jaten du. Zer eskatzen da: egunero zenbat larre-azalera jaten
du? Zein izango da, 7 egunak igaro ostean, jan gabe geratu den eremuaren azalera?» (Antolatu
ondo informazioa. Egin irudikapen grafikoa edo sinbolikoa. Eskema, irudi, taula edo diagrama).
2. «Kartoizko bi fitxa ditugu, eta bakoitzaren aurpegian zenbaki bat idatzi dugu. Airera jaurtiz eta
bistan gelditzen diren zenbakiak batuz, honako emaitzak hauek lor daitezke: 36, 41, 50, 55.
Jaurtiketa bat egin da eta 25 eta 30 zenbakiak gelditu dira bistan. Zein dira ezkutaturik
gelditutako bi zenbaki?» (Aztertu gerta daitezkeen kasu guztiak. Egin kontaketa).
3. «Patrika batean 5, 20 eta 50 zentimotako txanponak ditugu. Guztira 12 txanpon, eta 2,85 €.
Mota bakoitzeko zenbat txanpon dago?». (Jo haztamuz. Saio-erroreak)
4. «Zenbaki bat karratura jasoz eta emaitza hori zenbakiarekin batuz 132 lortzen da. Zein da
zenbakia?». (Jo haztamuz. Saio-erroreak)
5. «Asmatu honako ekuazio honen bidez ebazten den problemaren bat. Problema horrek
zentzua eduki behar du; testuinguru batean kokatua eta ikaslearengandik hurbila izan behar da.
Aska ezazu ekuazioa» (Egin problema bat atzetik aurrera)

x −1
−1
2
=1
3
6. «Lau gizonezkok (horietako bat hilketa baten egilea) ertzainen galdeketari erantzun diote, eta
honako baieztapen hauek egin dituzte:
- Arturok:
Davidek egin zuen.
- Davidek:
Antoniok egin zuen.
- Gustavok:
Nik ez nuen egin.
- Antoniok:
Davidek gezurra esan zuen ni nintzela egilea esatean.
Baieztapen horietatik bakarra balitz egia, nor izango zen erruduna? Eta bakarra balitz faltsua?»
(Jolasak eta problema logikoak)
7. Zenbakidun fitxa batzuk ditugu, 1etik 999ra zenbakituta. Bi kaxetan banatu nahi ditugu, baina
ez edonola, baizik eta kaxa bakoitzean dauden fitxa guztien batura berdina izanda. Egin
daiteke?
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8. Froga ezazu ezinezkoa dela zenbakiak idaztea, hamar digituetako bakoitza behin erabiliz,
halako moduan non zenbaki horien batura 100 den (Absurdora eraman).

2. ESKOLA-PROBLEMAK
Ikasleei galdetuta ea zer den problema bat, honako erantzun hauek jaso ditugu:
-

Eragiketen bidez ebazten dena.
Zenbakiak eta galderak dituzten esaldiak asmatzeko zenbaki bat.
Ebatzi beharreko zerbait zaila eta pentsatzen laguntzen duena.

Eskola-problemek bi ezaugarri garrantzitsu dituzte: enuntziatua, eta ebazpenean sartzen
den matematikako egitura. Enuntziatuak egoera bat deskribatzen du, eta agerikoa da
ulermenerako duen garrantzia; ebazpeneko egitura matematikoaren arabera, problema mota
batekoa edo bestekoa izango da. Baina eskola-problema edozein dela, kontuan hartu behar da
adin horretako haurrek problemak ebazteko ez dituztela soilik gaitasun kognitiboak mobilizatu
behar, baizik baita motibazioa eta osagai afektiboak ere.
2.1. Protokoloa
Egon badaude problemak ebazteko eta aurkezteko hainbat protokolo; antzekoak dira eta
helburu dute ikasleek gauzak modu sistematiko batean egin ditzatela. Guk bi aurkeztuko ditugu,
biak erabil errazak eta oso ezagunak.
Lehenengoa. Alde batetik aurkezten dira problemaren datuak; beste aldetik, egin beharreko
eragiketa adierazten da; ondoan, horri dagokion kalkulua egiten da, eta ondoren erantzuna
idazten da. Honako modu honetan:
Datuak:
Adierazpena

Kalkulua

Erantzuna:

Bigarrena. Eskola-problema baten ebazpenean, honako hiru urrats hauek emango dira:
-

Eskema
Planteamendua – Antolaketa – Eragiketak
Emaitzaren egiaztapena
Eskema

Planteamendua

Emaitzaren egiaztapena

- Datu ezagunak
- Zer eskatzen dute?
- Problema ulerrarazten duen
marrazki bat egin dezaket?

Nola
antolatzen
ditut
datuak?
- Zein urrats eman ditzaket
emaitzak lortzeko?
- Kalkuluak
- Azpimarratu emaitza

- Soluzioa osorik dago?
- Soluzio gehiago egon
daitezke?
- Egindakoa eta lortutakoa
zentzuzkoa da?

Protokoloak jarraituz, ebatz ezazu honako eskola-problema honen adibidea:
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Adib.: «Brotxen fabrikatzaile batek 24ko kutxetan ontziratzen ditu brotxak. 15 kutxa eskatu
dizkiote; brotxa baten prezioa 7 € bada, zenbat kostatuko da mandatua?»
Ataza didaktikoa. Konparatu bi protokoloak eta azpimarratu bakoitzak indartzen dituen
alderdiak.
2.2. Problema motak Lehen Hezkuntzan
2.2.1. Problema aritmetikoak
Problema aritmetiko batean egoera edo gertakari arrunt bat deskribatzen da, alderdi
kuantitatiboak dituen enuntziatu baten bidez. Problema ebazteko inferentziak egin behar dira,
matematika-hizkuntza erabiliz.
Matematikak, hizkuntza bat den heinean, bere mintzairan itzuli behar ditu problema baten
datuak, enuntziatuak adierazten duen egoeratik zenbaki-egitura batera igaroz.
■ Lehen mailakoak
 Batuketak eta kenketak
Lehen mailako deritze, beren ebazpenean egitura batukorreko eragiketa bakarra behar
dutelako. Mota honetakoak izan daitezke:
- Aldaketa. Hasierako egoera batetik abiatuta, eta aldaketa positiboa edo negatiboa emanda,
amaierako egoera batera helduko da. Egoera dinamikoa da, eta erreferentzia egiten dio unitate
bakar bati.

Hasierako
egoera

aldaketa

Amaierako
egoera

Ezezaguna hiru tokitan ager daiteke:
hasierako egoera = x

aldaketa = x

amaierako egoera = x

Ezezaguna non agertzen den, eta aldaketaren izaera gorakor edo beherakorraren
arabera, sei problema mota sortzen dira.
1. adib.: «Apirilaren lehen egunean itsulapikoan neukan dirua zenbatu nuen eta 17 € ziren.
Gaur hilaren azken eguna da eta 28 € ditut. Zenbat diru aurreztu dut hil honetan?»
Hasiera = 17 €, aldaketa = x, amaiera = 28. Egitura: A − H = x
2. adib.: «Mirenek 4 madari ditu eta Jonek beste 2 eman dizkio. Zenbat madari ditu Mirenek
orain?»
Hasiera = 4 madari, aldaketa = 2 madari, amaiera = x. Egitura: H + A = x
- Konbinazioa. Aldatzen ez diren bi elementuen multzoak elkartu egiten dira. Bi neurri
konbinatzen dira, hirugarren bat lortzeko. Egoera estatikoa da.

Totalari buruz edo osagaietako bati buruz galde daiteke, eta horrela bi kategoria sortuko
dira. Kategoria bakoitzean eragiketa desberdina da.
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1. adib.: «Hiri bateko autobusak bi kolorekoak izan daitezke: horiak ala berdeak. Autobusgeltokian egondako denboran, 7 autobus berde eta 6 hori ikusi ditugu igarotzen. Guztira zenbat
autobus igaro dira?»
2. adib.: «Zinema-saio batera 153 pertsona joan ziren. Aretoak 185 eserleku baditu, horietako
zenbat zeuden hutsik?»
- Konparazioa. Bi kantitateren konparazioa egiten da, «gehiago baino» edo «gutxiago baino»
adierazpideen bidez. Konparazio motaren arabera (positiboa ala negatiboa) eta aldagaiaren
kokapenaren arabera (kantitaterik handiena, txikiena edo konparazioa bera), sei azpimota
sortzen dira. Egoera estatikoa da.
1. adib.: «Miren eta Xabier animalien bilduma egiten ari dira. Mirenek 187 kromo ditu, Xabierrek
baino 46 gehiago. Zenbat kromo ditu Xabierrek?»
2. adib.: «Mirenek 4 madari ditu eta Jonek 7. Zenbat madari gutxiago ditu Mirenek Jonek
baino?»
 Biderketak eta zatiketak
Batzeko eta kentzeko problemetan, mota bakarreko elementuak agertzen dira.
Biderketako problemetan bi elementu desberdin daude: poltsak eta puxtarriak, esne-botilak eta
prezioa, apalak eta jostailuak…
- Arrazoi-problemak.
Bi magnituderen arteko proportzionaltasun-problemak dira. Biderketa, zatiketa edo
proportzio baten bidez edo hiruko erregelaren bidez ebazten dira. Lau zenbakik hartzen dute
parte.
1. adib. «Zazpi poltsa puztarri ditugu eta poltsa bakoitzean bost puztarri daude. Zenbat puztarri
ditugu?»
2. adib. «3 kiloko patata-poltsa batek 4,5 € balio du. Zenbat balioko dute 5 kilo patatak?»
3. adib. «6 botila esne erosi nituen 4,80 € ordainduta. Zenbat balio du botila bakoitzak?»
4. adib. «Urdaiazpiko oso bategatik 152 € ordaindu ditugu. Mota horretako urdaiazpikoaren
prezioa 19 €/kilo bada, zenbat kilo pisatzen ditu erosi dugun urdaiazpikoak?»
Problema horiek guztiak taulen bidez adieraz daitezke:
Poltsa
kopurua
7
1

Puztarri
kopurua
?
5

Patata kiloak

Prezioa

3
5

4,5
?

Esne-botilak

Prezioa

Prezioa

1
6

?
4,80

Urdaiazpiko
kiloak
1
?

19
152

1. adibidea hartuta, bi modutara ebatz daiteke:
- 5 puztarri x 7 = 5 puztarri + 5 puztarri + 5 puztarri + 5 puztarri + 5 puztarri + 5 puztarri + 5
puztarri = 35 puztarri.
- 7 poltsa x 5 puztarri/poltsa = 35 puztarri
Bi prozedura baliokideak dira, baina lehenengoan eragilea (poltsa kopurua=7) eskalarra da eta
batukorra; bigarrenean, eragilea (5 puztarri/poltsako) dimentsioduna da.
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4. adibidea hartuta, ebazpenik sinpleena da ondoz ondoko kenketak egitea:

Urdaiazpiko kiloak
1
2
3
4
5
6
7
8

Prezio hondarrak
152-19 = 133
133-19 = 114
114-19 = 95
95–19 = 76
76-19 = 57
57-19 = 38
38-19 = 19
19-19 = 0

- n biderkagaia. Arrazoi-problemen kasu berezia dira. Konparazioak biderketa-koefiziente bat
(arrazoia) erabiltzen du.
Adib.: «Zapata batzuk 72 € balio dute. Saskibaloiko baloi batek zortzi aldiz gutxiago. Zenbat
balio du baloiak?»
- Konbinazio-problemak (Biderkadura kartesiarra)
Bi neurri-eremu ditugu, eta konbinatu egiten dira beste bat osatzeko, biderkadura
kartesiarraren bidez.
Adib.: «Nire alkandorak eta prakak konbinatuz 24 modutara jantz naiteke. Lau praka pare ditut.
Zenbat alkandora ditut?»
■ Bigarren mailakoak
Problema mota hauek ebazteko, eragiketa bat baino gehiago egin behar dira; gainera,
eragiketak kontzeptuzko egitura desberdinetakoak izan daitezke (kenketak eta biderketak kasu)
1. adib.: «Emakume batek 300 € daramatza bere diru-zorroan. Arropa-denda batean sartu da
eta hiru praka pare erosi ditu, bakoitza 72 euroan, eta bi alkandora, bakoitza 15 euroan. Zenbat
diru balio dute hiru praka parek? Zenbat ordaindu ditu alkandorak? Zenbat diru gastatu du
dendan? Zenbat diru geratuko zaio dendatik irtetean?»
2. adib.: «Merkatari batek erosita zeuzkan 300 botila olio saldu zituen. Botila bakoitzeko 1,10 €
ordaindu zuen. Salmentan 140 € irabazi zituen. Zenbatean saldu zuen botila bakoitza?»
3. adib.: «Txahalki-solomoaren ¾ kiloko pieza batek 21 € balio du. Zenbat ordainduko dugu
okela horren bi kilo?»

2.2.2. Problema geometrikoak
Geometria estatikoa erabiltzeak eragozpen didaktikoak sortzen ditu eta, gaur egun,
geometria dinamikoa inposatzen da. Dela materialekin, dela Geogebrarekin, irudiek
mugimendua dute eta, horrela, errazagoa da irudien propietateak egiaztatzea eta orokortzea.
- Geoplanoa. Adib.: 5 x 5 neurriko geoplano horretan, eraiki ahalik eta karratu gehien. Erabili
Geogebra programa.
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Honako helbide honetan duzu «Geoplano Inteligente» deituriko jarduera:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
- Poliminoak
Oinarrizko irakaskuntzan Geometriak beti eduki du izaera deduktiboa. Baina geometria
dinamikoari esker, eta materialei eta Geogebrari esker, indartu daiteke Geometriaren eite
induktiboa. Poliminoak karratuetatik abiatuta eraikitzen dira; karratu bikoei domino deritze, hiru
karratukoei trimino, lau karratukoei tetramino… Poliminoak 1954an sortu zituen Golomb jaunak,
«Chester Board and Polyominoes» artikulua idatzi zuenean.

Eraiki itzazu trimino guztiak. Horietatik abiatuta eta oinarrizko beste osagai bat gehituz,
eraiki itzazu tetramino guztiak. Azken horietatik abiatuta, eraiki itzazu pentamino guztiak (12
dira). Hexaminoak eraikitzea dezente zailagoa da, denetara 35 direlako.
Mota horretako problemekin geometriaren izaera induktiboa lantzeaz gain, problema
irekia eta dibergentea planteatzen zaie ikasleei. Irudien familia bat manipula daiteke; mugitu,
biratu, islatu eta irudiak erabili lurzorua harlauzatzeko. Irudiak konposatuz, buruhausteak ere
egin daitezke.
Pentaminoekin jarduera asko egin badaitezke ere, horietako batzuk eskaintzen ditu
honako helbide honek:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
2.2.3. Arrazonamendu logikoaren problemak
Adib.: «Amparo eta Koldo Olgaren aitona-amonak dira, amaren partetik. Mario, Enriqueren aita,
Alvaroren anaia eta Soniaren senarra da. Diego eta Markel Susanaren osabak dira. Miren eta
Andoni Soniaren ama-aitaginarrebak dira. Datu horiekin guztiekin, irudika ezazu familiaren
zuhaitz genealogikoa».
2.2.4. Zenbaketa sistematikoaren problemak
Adib.: «Zenbat bloke daude eraikin bakoitzean? Azal ezazu zure ebazpidea»
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2.3. Eskola-problemen zailtasuna
Problema baten zailtasuna aldagai askoren menpe dago eta kontzeptu erlatiboa da.
Baina ikerketek frogatu dutenez, badira problema bat zailago bihurtzen duten ezaugarri batzuk.
Lehenengo zailtasuna izan daiteke problema ez ulertzea, planteatutako egoera (ez da
hurbila) edo erabilitako hizkuntza ikasleek ezagutzen ez dituztelako.
Adibidez, ikerketek frogatu dutenez, konbinaziozko problemak errazagoak dira
aldaketazkoak eta konparaziozkoak baino.
Era berean, «a + b = ?» egitura duten problemak errazagoak dira «? + b = c» egitura
duten problemak baino.
Ataza didaktikoa: zein izan daitezke baieztapen horiek berresten dituzten zioak?
Honako hauek ditugu problema baten zailtasuna baldintzatzen duten beste aldagai batzuk:
- Problemaren tamaina
- Gramatika-konplexutasuna
- Datuak eta beren kokapena enuntziatuan
- Eragiketa kopurua
Ikus ditzagun horien artean garrantzitsuenak.
• Problemaren tamaina
«Enuntziatuaren esaldi kopuruaren eta bere tamainaren araberako zailtasun gorakorra»
Hots, hiru esaldi dituen enuntziatua errazagoa da bi dituena baino, eta azken hori
errazagoa da esaldi bakar bat duena baino.
Hiru esaldi labur
Erraza

→

→

Bi esaldi labur

→

→

Esaldi bat

→

zaila

1. adib. «Hirurogeita hamar ume jarri dira ilaran. Ilara bakoitzean zazpi ume daude. Zenbat ilara
daude?»
2. adib. «Hirurogeita hamar ume zazpiko ilaratan eseri dira. Zenbat ilara daude?»
3. adib. «Zenbat ilara daude, hirurogeita hamar ume zazpiko ilaratan jarriz gero?»
• Gramatika-konplexutasuna
«Enuntziatuaren hitz-gako (izenondoak eta aditzak, eragile semantikoak) kopuruaren eta
motaren araberako zailtasuna»
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Matematikako hitz-gakoak agertzen badira, ikasleak eragiketa batekin lotzen ditu eta, horrela,
problema errazago bihurtzen da.

Matematikako terminoak: gehitu,
bildu, kendu, gutxitu, errepikatu, zatitu
Erraza

→

→

Eguneroko mintzaira (ez matematikako
terminologia): bete, sartu, hartu, erosi, galdu,
merkatu
→
→
→
zaila

1. adib.: «Ekainek 20 puxtarri zituen. 7 kendu dizkiote. Zenbat ditu?»
2. adib.: «Ekainek 20 puxtarri zituen. 7 galdu ditu. Orain zenbat ditu?»
3. adib.: «Liburu-saltzaile batek 48 liburu jaso ditu. Berdinak diren zazpi ataletan banatu nahi
ditu. Zenbat liburu jarriko lituzke apal bakoitzean?»
4. adib.: «Liburu-saltzaile batek 48 liburu erosi ditu. Apaletan jarri nahi ditu, eta apal guztietan
liburu kopuru bera, gainera. Zenbat liburu jarriko ditu apal bakoitzean?»
• Datuak aurkezteko hurrenkera
«Datuak eragiketetan erabiltzen diren hurrenkera berean agertu ala ez, horren araberako
zailtasun gorakorra»
Eragiketetan duten hurrenkera bera
Erraza

→

→

→

Hurrenkera desberdina

→

→

zaila

1. adib.: «Ane zinemara joan da 30 eurorekin, eta orain 18 euro ditu; zenbat diru gastatu du?»
2. adib.: «Anek orain 18 € ditu, eta lehen 30 € zituen. Zenbat gastatu du?»
Hots, ikasleek zailtasun gutxiago dute, enuntziatuaren egoerak denboran ordenatuta
daudenean.
Zailtasun horietatik guztietatik errore batzuk eratortzen dira, eta hauexek dira ikasleek
usuen egiten dituztenak:
- Emaitza bat lortu, edozein eragiketa eginda, nahiz eta absurdoa izan.
- Eragiketak eragile semantikoen (hitz-gakoak) aplikazio automatikoaren arabera egin.
- Datu guztiak erabili, beharrezkoak ez badira ere.
- Klasean ikasitako azken prozedura edo eragiketa erabili.
Aipa dezagun Bernardo Atxagaren Obabakoak eleberrian pertsonaia batek eragiketei
ematen dien zentzu bitxia: «Harrisen arabera, batuketak amaiera zoriontsua duten ipuinen
sorburu dira. Haatik, kenketek eragindakoek amaiera tragikoak izan ohi dituzte».
Ikerketa asko daude errore horiek arrunt direla berresten dutenak; adibidez, Suitzan Lehen
Hezkuntzako 101 haurrekin egindako ikerketa batean, honako problema hau jarri zieten:
«Artzain batek 125 ardi eta 5 txakur ditu. Zein da artzainaren adina?»
Ikasle bakar batek esan zuen problema ebatzi ezina dela; gainerakoek zenbakizko emaitza bat
eman zuten. Horien artean, bazen bat datuen arteko oinarrizko eragiketa posible guztiak egin
zituena eta, ilogikoenak baztertuz, emaitza aukeratu zuen. Honako modu honetan:
125 x 5 = 625, ez
125 + 5 = 130, ez
125 – 5 = 120, ez
125 : 5 = 25, hau bai
Badirudi ikasleek sinesmen bat dutela, hots, testuliburuetan ageri diren eskola-problemak
kalkulu-eragiketa baten bidez askatu behar direla. Edota zenbakirik gabeko erantzunak txarto
daudela.
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Problema horren tankerako asko daude, baina aurrekari ezaguna da Flaubertek arreba
Carolineri jarri ziona.
«Geometria eta trigonometria ikasten duzunez, problema bat proposatuko dizut: Itsasontzi bat
ozeanoan zehar ari da nabigatzen. Bostonetik artilezko kargarekin abiatu zen. Bere kargaren
pisua 200 tona dira. Bere helmuga Le Havre da. Masta nagusia puskatu egin zen; kabinako
marinela zubian dago; itsasontzian 12 bidaiari daude. Haizeak EIE norabidean jotzen du.
Erlojuak hirurak eta laurden markatzen ditu. Maiatzean gaude. Zein da kapitainaren adina?»
Puig, L. eta Cerdán, F.: Problemas aritméticos escolares. (1988). Madril. Síntesis. 39. or. (sig. 511 PUI)

Problema hori «kapitainaren adina» izenarekin ezagutzen da, eta soberako datu asko
(erredundanteak) testuinguru batean edukitzeaz gain, haietako bakar batekin ere erlaziorik ez
duen galdera egiten du, eta problema ezin ebatzizko bihurtzen du.
«Matematikaren esentzia arrazonamenduetan dago, eta ez zenbakietan»
2.4. Enuntziatuen lanketa
Atal honetan, eskola-problemak ikasterakoan dauden zenbait teknika agerraraziko
ditugu. Teknika horien bidez problemak ebaztea ez da mekanismo automatikoa, ez da
mugatzen prozedurak erabiltzera, baizik eta ikasleari pentsarazi egiten zaio, dela enuntziatua
ondo ulertzeko eragile aktibo bihurtzen delako, dela sormena erabili duelako osatugabeko
egoerak birplanteatzeko, dela testuinguruan jarritako problemak ulertu, irudikatu eta hausnartu
egin behar dituelako. Halaber, tresna didaktikoak dira, eta mailakatutako beren aplikazioaren
bidez problemak ebazteko lagungarri.
2.4.1. Enuntziatuak landu
Enuntziatuak landuz ulermenean sakondu nahi dugu. Hori ez da lortzen enuntziatuaren
irakurketa hutsarekin, edo datuak eta galderak ateratzearekin. Horrek guztiak laguntzen du,
baina hemen lan sistematikoa proposatzen da, enuntziatuaren ulermen aktiboa eta sakona
lortzeko. Horretarako, problema osatugabeak planteatuko dira, eta osatzea izango da lana.
Baina falta diren osagaiak era askotakoak izan daitezke. Falta daitezke datuak, edo galderak,
edo enuntziatua ukatu behar da, edo baldintza batzuei dagokien enuntziatu osoa eraiki.

- Zenbakirik gabeko egoera kualitatiboak
Lehendabiziko egoerak dira; horietan ikaslea problema ireki baten aurrean jartzen da eta,
hasieran zerbait falta zaiola iruditu arren, helburua da problemaren ulermen anitzak lantzea eta,
kasua bada, problema osatzea.
Adib.: «Koaderno batek errotuladore batek baino gehiago balio du. Bi errotuladore erosteko
adina diru baduzu, koaderno bat eros dezakezu?»
Ataza: zein dira interpretazio posible batzuk? Noiz eman daiteke soluzio bat? Egin problemaren
aldaera bat.
- Jarri enuntziatuari dagozkion datuak
Alde batetik, enuntziatua osatu gabe dago, eta berridatzi egin behar da emandako datuak
txertatuz; baina hori modu koherentean egin behar da eta, beraz, arrazonamendua erabiliz.
Adib.: «Koaderno bat eta errotuladore bat erosi ditut; errotuladorea merkeagoa da. Zenbat diru
itzuli didate? (Datuak: 7 €, 3 €, 4 €; zeuk ipini enuntziatuaren barruan)».
Ataza: jarri beste adibide bat, beste testuinguru batetik aterata.
- Eraiki enuntziatua, galderak emanda
Berriz ari gara enuntziatua berridatzi nahian, edo problema, neurri batean, atzetik aurrera egin
nahian. Sormena, hizkuntza eta komunikazioa landu behar dira problema irekia delako.
Adib.: «Zenbat minutu gehiago itxaron zuen Anderrek Jaionek baino? Eta zenbat minutu
gutxiago itxaron zuen Jaionek Irenek baino?»
Ataza: idatzi gutxienez bi enuntziatu desberdin.
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- Egin galderak, enuntziatu batetik abiatuta
Hemen ere enuntziatua osatu gabe dago, galderak enuntziatuaren parte direlako. Atal honek
aldaera asko eduki ditzake, galderak jartzeko unean bete beharreko baldintzak anitzak izan
daitezkeelako.
Adib.: «Prezio bereko bi liburuk kalkulagailu batek baino 8 € gehiago balio dute. Bi liburuak eta
kalkulagailua erosi ditut; ordaintzeko 50 €-ko billetea erabili dut eta 6 € itzuli dizkidate».
a)
? (emaitza: 44 €)
b)
? (emaitza: 26 €)
c)
? (emaitza: liburua)
d)
? (emaitza: Ez)
Ataza. Ezer egin aurretik, aztertu proposatzen diren emaitzak eta lotu galdera motarekin eta
eragiketekin. Galderak planteatu aurretik ebatzi al duzu problema? Aurki itzazu atal honetako
beste aldaera posible batzuk eta proposatu jarduera bana.
-

Lotu enuntziatuan agerturiko adierazpideak juntagailu logikoen bidez eta berreraiki
problema.
Logikaren eragiketen bidez juntagailuak alda daitezke, halako moduan non enuntziatuaren
esanahia guztiz desberdina izango baita. Horrek beste ebazpen zeharo diferente batera
eramango gaitu, eta ulermen sakon baterako beste urrats bat izango da.
Adib.: Andreak Araitzek baino diru gehiago xahutu zuen. Araitzek Anek baino diru gehiago
xahutu zuen. Zeinek xahutu zuen diru gehien?
Ataza: berridatzi enuntziatua, enuntziatuaren ukapena eginez.
- Zaindu enuntziatuaren ahozko adierazpena
Problemak ebazteko azken fasea da komunikazioa. Komunikazioa izan daiteke bai idatzia bai
ahozkoa. Problemaren soluzioa eta jarraitutako prozesua idazterakoan, komunikazioaren
lehenengo arloa lantzen da; baina matematikan, prozesuak, irudikapenak, blokeoak eta azken
finean ebazpidean gertaturiko guztia ahoz adierazteak komunikazio-gaitasuna garatzen
laguntzen du. Horretarako oso aproposak dira geometriako problemak, irudiak deskribatu egin
daitezkeelako, edo plano batean dortoka batek, puntu batetik beste batera joateko, egindako
ibilbidearenak.
Ataza: Norberak plantea dezala egoera didaktiko bat non plano baten gainean eskema bat
irudikatu behar den, eta eskema horren barruan ibilbide bat marraztu. Ondoren, adierazi
taldekideei ahoz, agindu zehatzak emanez, zein den problema eta nola egin irudikapena.
Konparatu besteek egindako irudia eta jatorrizkoa. Hortik aztertu ahozko komunikazioan
egondako akatsak, ea erabilitako aginduak argiak izan diren, eta igorlearen eta hartzailearen
arteko distantziak eragindako zehaztapen-beharra
2.4.2. Landu ebazpenaren eta enuntziatuaren arteko erlazioa
- Ebazpen bati dagokion problema enuntziatzea
Ataza: Honako ebazpen hau duen problema bat asmatzea: 3 x (16 - 4) : 4 = zaldi
Ebatzi problema bat atzetik aurrera estrategiaren parekoa da. Testuingurua bilatu behar da;
agian ez da beharrezko eragiketen ordena errespetatzea, baina ezinbestekoa da ebazpena eta
enuntziatua aldi berean eraikitzea. Askotan, ikasleek, eragiketen bihurketa hutsa eginez,
enuntziatua eraikitzen dute, eta, hori dela eta, funtsezkoa izaten da ez eraikitzea zentzurik
gabeko ariketa huts bat.
- Enuntziatuaren datuak aldatu, baldintza batzuk bete daitezen
Datuen garrantzia azpimarratzen da egoera hauen bidez; datuak aldatu baino lehen
problemaren ebazpena egin behar da eta, datuak aldatuta, modu sakonagoan ulertuko da
ebazpenaren eta datuen arteko erlazioa.
Ataza: Larak 25 € ditu eta aitonak beste 12 € eman dizkio. Larak kromotan 7 € gastatu ditu.
Zenbat diru edukiko du orain? Alda itzazu enuntziatutik bi datu, emaitza aldatu gabe. Emaitza
mantenduz, aldatu enuntziatuaren datu guztiak. Enuntziatuaren datu bakar bat alda al liteke
emaitza aldatu gabe?
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- Problema batzuen artetik, aurkitu emandako ebazpen bati dagokion problema
Ataza: Honako problema hauetatik, zeinetan egin behar da 25 – 9 + 4 eragiketa, ebazpena
lortzeko?
1. problema. Nire anaia zaharrak 25 urte ditu, eta nik bederatzi. Ni jaio nintzenean, nire
etxean beste lau anai-arreba ziren. Zenbat urte dauzkagu guztion artean?
Proposa itzazu beste hiru problema; haietako bat, ebazpenarekin bat datorrena. Kontrola itzazu
problema bakoitzeko datuak, eta ebazpeneko eragiketak
- Ebazpenetik abiatuta, osatu enuntziatuan falta diren datuak.
Beste aldaera bat da enuntziatuaren eta ebazpenaren arteko erlazioa ulertzeko lagungarri gerta
daitekeena. Komenigarria da ebazpeneko zenbakiak aldatzea, enuntziatuaren datuak modu
berean aldatzen direla.ikusteko.
Ataza: Urtzi litxarreriak erostera joan da. Bananak ______ko poltsatan datoz. ______poltsa
erosi ditu, baina horietako ____ hutsik zeuden. Zenbat banana ditu?
4– 1 = 3
3 x 6 = 18;
18 banana
Jar itzazu beste bi ebazpen posible, eta egokitu horiei enuntziatua.

- Emandako zenbait ebazpenen artetik aukeratu ebazpen zuzena
Ataza:
Mazedonia egiteko errezeta, 4 lagunentzat:
- 6 madari
- 2 sagar
- kg erdi marrubi
- 3 muxika
- banana 1
Mazedonia sei lagunentzat izango balitz, zenbat erabili beharko litzateke bakoitzetik?
1. ebazpena
2. ebazpena
3. ebazpena
6–4=2
6 + 6 = 12 madari
6 x 3/2 = 9 madari
6 + 2 = 8 madari
2 + 2 = 4 sagar
2 + 6 = 8 madari
2 x 3/2 = 3 sagar
kg erdia seirentzat = 3 kg
0,5 kg x 3/2 = 0,75 kg marrubi
kg erdia x 2 = 1 kg marrubi
3 + 6 = 9 muxika
3 x 3/2 = 4,5 muxika
3 + 2 = 5 muxika
1 + 6 = 7 banana
1 x 3/2 = 1,5 banana
1 + 2 = 3 banana
Zein da ebazpen zuzena?
Ataza egiteko, arrazoizko urrats batzuk jarrai daitezke, hala nola: ebazpen bakoitzeko datuak
kontrolatu eta zentzurik gabeko ebazpenak alboratu. Ebazpenen arteko konparazioa eginez,
zentzurik gabeko datuak atzeman. Matematika-logikaren ikuspuntutik, inkongruentziak
seinalatu. Horrela, saia zaitez ebazpen bakoitzaren azpian dagoen logika ulertzen, eta idatzi
zein izan daitezkeen logika oker horiek erabiltzeko egon daitezkeen eredu didaktikoak.
- Sormena landu
Eskola-problemen ulermenerako hainbat egoera plantea daitezkeenez, beren artean aldaera
gutxirekin, ia infinituraino luza genezake hemen proposatutako aukeren zerrenda. Baina egoera
batzuk itxiagoak dira besteak baino, eta modu bakar batean ebatz daitezke, nahiz eta ebazpena
lortzeko pentsamenduari eragin behar; eta atal honetan sormenari bidea ireki nahi diogu,
enuntziatuak anitzak izan daitezen. Guk bat proposatzen dugu eta zuk beste hiru egoera ireki
planteatu behar dituzu. Hona hemen gurea:
Asma ezazu egoera bat, jakinik soluzioa 45 dela, galdera honetatik abiatuta: zenbat puztarri
dituzte hiru lagunen artean?

2.4.3. Testuinguruan jarritako problemak
Ikaskuntza esanguratsua izan dadin, problemak ikaslearen egoera hurbiletik, eguneroko
bizitzako egoeretatik edota matematikaren aplikazioetatik atera behar dira. Hots, problemak
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ariketa huts ez izateaz gain, zentzua eduki behar dute ikaslearentzat. Ikasleak ikusi behar du
problemaren praktikotasuna.
Adibidea. Pertsona batek jogurtak erosi behar ditu. Astean zehar 14 jogurt jaten ditu.
Supermerkatuan bi eskaintza daude: zortzinaka jarritako jogurtak, zeinetatik gutxienez 5 kaxa
eraman behar baitira, eta launaka jarritako jogurtak, zeinetatik ez baitago eraman beharreko
kopuru minimorik. Jogurtek berdin irauten dute. Lehenengoen zortziko kaxa batek 3 € eta erdi
balio ditu; bigarrengoen lauko paketeak 2 euro eta 20 zentimo. Pertsona horrek ahalik eta diru
gehien aurreztu eta ahalik eta denbora gehien egon nahi du supermerkatura joan gabe. Zer
jogurt mota erosi beharko luke?
Ataza didaktikoa. Testuinguru edo aurkezpen desberdinetan aurkeztea. Testuingurua alda
daiteke, eta antzeko beste enuntziatu bat osatu, ikaslearengandik hurbilago edo urrutirago egon
daitekeena. Adibidez, jogurtak izan ordez plantea liteke farmazia bateko medikamentuak izatea,
edo paper-denda bati egindako eskaera bat. Aurkezpen formala alda daiteke; adibidez,
manipula daitekeen materiala sartuz (jogurtak eta kaxak), irudikapen ikonikoak eginez (jogurtak
eta kaxak), irudikapen grafikoa eginez (diagrama bat) eta, azkenik, irudikapen sinbolikoaren
bidez (matematikako mintzaira, sinboloak).

2.5. Proposatutako jarduerak
2.5.1. Problema aritmetikoak
1. Santurtziko antzerki-jardunaldietan, erositako bi sarrerako beste bat oparitzen dute.
Eskaintza hori kontuan hartuz, bete ezazu honako taula hau:
Ordaindu 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Eraman
Nola sailkatuko zenuke didaktikoki ariketa hau? Zein matematikako kontzeptu indartzen da
ariketa honen bidez?
2. Bi herritan ohitura da txapliguak jaurtitzea; lehenengoan egunero hamar jaurtitzen dira, eta
bigarrenean egunero hamabi. Abuztuaren lehenean bi herriotan bota baziren txapliguak, noiz
gertatuko da berriz egun berean txapliguak botatzea?»
Matematikako kontzeptu baten aplikazioa da. Zein da kontzeptu hori? Aproposa litzateke taula
bat egitea?
3. Lehen Hezkuntzako ikasgela batean jarduera hau proposatzen da: Idatzi hexagono
bakoitzean falta den zenbakia.
- Egin ezazu jarduera, zenbakiak nola aurkitu dituzun azalduz.
- Zure ustez, zein da jarduera honen helburua?

4. «Ikasgela batean neskak mutilak baino gehiago dira. Nesken eta mutilen artean 15 daude.
Zenbat neska egon daitezke gela horretan? Zer gehituko zenioke enuntziatuari, erantzuna
bakarra izateko?». (landu enuntziatuak)
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5. «Idatz ezazu honako datu hauek dituen problema baten enuntziatua: beharrezko datuak,
beharrezkoak ez direnak, datu inplizituak eta esplizituak, zuzeneko eta alderantzizko eragile
semantikoak, galdera. Ebatz ezazu problema. Alda ezazu enuntziatua laburragoa izan dadin.
Alda ezazu enuntziatua testuinguru batean jartzeko, nahiz eta enuntziatua luzeagoa izan»
(landu enuntziatuak)
6. «Bi zenbaki batuz emaitza 11 da; zein izango da hiru zenbaki batuz lortuko dugun emaitza?»
Ariketa baten enuntziatua izan daiteke hori; hausnartu erantzuna eta jarri beste holako bi
adibide. Finkatu problema horien helburu didaktikoa. (egoera kualitatiboak)
7. «Ikastetxera janaria ekartzen duen kamioiak egunero hiru joan-etorri egiten ditu bere
egoitzatik ikastetxera. Jantokiaren egoitza ikastetxetik 12 kilometrora dago. Lehenengo bidaian
200 ogitarteko eta 50 l esne ekartzen ditu. Bigarren bidaian 250 pertsonentzako janaria. Eta
hirugarren bidaian, eguneko soberakinak eta ontziak eramaten ditu. Joan-etorri bakoitzak 80 €
balio ditu»
Enuntziatu horretatik abiatuta, egin galdera batzuk eta osatu enuntziatua beharrezkoa balitz.
Galderen artean batek ez du ebazpenik eduki behar, eta beste batek jada erantzunda egon
behar du enuntziatuan bertan. Beste galderak logikoak izan behar dira. (egin galderak
enuntziatu batetik abiatuta)
8. «Sevillako katedrala 1402. urtean hasi ziren egiten, eta 1519an bukatu zuten. Oin
laukizuzena du. Santiagoko katedrala 1075ean hasi ziren egiten, eta 1128an bukatu zuten».
Bila itzazu Bilboko katedralari dagozkion datuak. Planteatu zenbakizko erantzunak dituzten hiru
galdera, eta hitzezko erantzunak dituzten beste hiru.
(274 urte, 4.692 hilabete, Ez, Santiagoko katedrala, Ditugun datuekin ezin da jakin)
(Egin enuntziatuari eta emandako eragiketei dagozkien galderak)
9. «Fruta-dendara joango naiz eta bi kilo laranja erosiko ditut; eta baita kilo bat sagar edo hiru
kilo madari ere. Laranja kiloa 1,20 euroan dago; sagarra 0,90 euroan, eta madariak 1,99
euroan. Zenbat diru gastatuko dut?» (aldatu konjuntzioa disjuntzioagatik eta alderatu emaitzak)
10. «15 € ditut. Panpina bat 8 € kostatzen da, bigarren eskuko jolasa 7 €, eta hondeamakinajostailua 24 €. Bi gauza erosi ditut eta soberakinak eduki ditut. Zer erosi dut?» (okerreko tokian
daude enuntziatuaren datuak)
11. «Jonek 6 lagun gonbidatu ditu bere urtebetetzera. Denen artean 42 bonboi jan dituzte.
Zenbat bonboi jan ditu bakoitzak? Emaitza: 7»
(atzeman enuntziatuaren datu okerra eta aldatu berau emaitza zuzena izan dadin)
12. Eraiki enuntziatua, galderak eta dagozkien emaitzak emanda
(Zenbat litro ardo daude hiru upeletan? 290 l. Zenbat litro ardo gehiago dago A upelean C
upelean baino? 10 l. Upel horietako bitan zenbat litro ardo daude? 200 l)
13. «Proposa ezazu lau eragiketa dituen problema bat, jada emanda datorren ebazpen batetik
abiatuta, eta zehaztu ezazu testuingurua» (ebazpen bati dagokion problema enuntziatzea)
14. Lau gelaxka dituen taula jarriko dugu. Gelaxka bakoitzean, emandako eragiketa bakar bati
dagokion ezaugarri bat deskribatu behar da. Idatz itzazu problemaren ezaugarriak; ebatzi
problema, eta finka ezazu bere helburu didaktikoa.
19 x 6
Ezaugarria:
Emaitza zenbaki bat da.

9 x 25

36 x 6

11 x 7

Ezaugarria:
Ezaugarria:
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15. «Asma ezazu problema bat, + eta – eragiketekin ebazten dena, jakinik emaitza 340 dela eta
enuntziatuan agerturiko datu bat ez dela beharrezkoa ebazpenerako. Jarri beste halako bi
adibide. Finkatu problema hauen helburu didaktikoa»
16. «Asma ezazu problema bat, “bikoitz, berogailu, maiatz” hitzak dituen enuntziatuarekin, eta
galderan “hilabetea, eguna, elektrizitatea” dituenarekin. Jarri beste halako adibide bat. Finkatu
problema horien helburu didaktikoa»
17. Demagun egoera hau daukagula: «Ikastaldeko tutoreek eguneko txangoa antolatu nahi dute
goi-zikloko ikasleekin. Ziklo horretan hamar gela daude, eta gela bakoitzean honako ikasle
kopuru hauek:
1. maila
2. maila

25
24

23
23

24
24

20
25

18
12

Txango horretarako autobusak kontratatu behar dira, eta bi motatakoak izan daitezke: txikiak,
20 ikaslerentzat; eta handiak, 50 ikaslerentzat (irakasleak ez dira zenbatzen, aurreko bi
eserlekuetan baitoaz). Hauxe da autobusen alokairua egun osorako: txikiena 150 €, eta handia
200 €. Ezin dira nahastu maila desberdinetako ikasleak».
- Proposa itzazu problema horri egin dakizkiokeen galderak.
- Erabili problemaren ulermenerako lagungarri izan daitezkeen bi irudikapen mota.
- Ebatz ezazu problema, erabilitako irudikapen sinbolikoa adieraziz.
- Berregituratu enuntziatua, beste problema bat eginez.
(Testuinguruan jarritako problemak)

18. «Ikastetxean, atsedenaldian, ikasle batzuek jolaserako erabiltzen dituzten kromoak
―futbolarienak eta “etorkizuneko ibilgailuak” izenekoak―, gehi ikasleek eskuz egindako
eskumuturrekoak eta belarritakoak trukatzen dituzte. Egunero desberdina izaten da trukea.
Gaur, truke-tasa horrela zegoen:
Kromo-trukea
3 futbolari-kromoren truke, etorkizuneko
ibilgailuen 4 kromo

Eskulanak
Bi pare belarritakoren truke, eskumuturreko
bat

Alaitzek 8 eskumuturreko ditu, eta nebak emandako 12 futbolari-kromo. Zenbat belarritako eta
etorkizuneko ibilgailuren kromo lortuko ditu?»
Ataza. Egin ebazpen manipulagarria, eszenaratu egoera, egin ebazpen grafikoa, egin ebazpen
sinbolikoa. Alda ezazu enuntziatua eta jarri beste truke-tasa batzuk, plantea itzazu galdera
berriak, eta eraman egoerak muturrera. (testuinguruan jarritako problemak)
19. «Txango batean, Kepak lehendabiziko hiru egunetan 24 argazki atera zituen egun
bakoitzean. Horietatik 6 kalitate eskasekoak. Ondorengo bi egunetan, 12na argazki atera
zituen, horietako 3 oso ilunak, balio gutxikoak. Kepak nahi du egun bakoitzeko 5 argazki
onenak aukeratu eta horiekin muntaia egitea. Argazkiak sarean zintzilikatu ditu aplikazio
batean. Aplikazio horrek baditu muga tekniko batzuk: orrialde bakoitzean 6 argazki besterik ezin
dira zintzilikatu, eta gehienez 10 orrialde erabil daitezke. Argazki guztiak aplikazioan
zintzilikatzerik izango al du?»
- Egoera horretatik abiatuta egin beharreko atazak.
- Datu inplizituak esplizitu bihurtu.
- Beharrezko ez diren datuak ezabatu.
- Zenbaki-datuak berregituratu, datu gutxiago emateko.
- Eragile semantikoak eta problemaren galdera birlandu.
20. «Frutazko eta txokolatezko 50 pastel erosi ditut. Frutazkoak 2 euroan daude, eta
txokolatezkoak 3 euroan. Guztira 133 € gastatu baditut, klase bakoitzeko zenbat erosi ditut?»
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Ebatz ezazu problema modu askotara. Erabili irudikapen grafikoak eta sinbolikoak. (saioerrorea)
21. «Anek eta Ekaitzek oihalezko 16 m dituzte inauterietako mozorroa egiteko. Anek Ekaitzek
baino 6 m gehiago beharko ditu. Zenbat metro oihal beharko ditu bakoitzak? Egin ezazu
irudikapen grafikoa eta arrazoitu irudiaren gainean».
22. «Merkatura noa. Arrandegian diru osoaren 1/3 gastatzen dut, fruta-dendan 2 €, okindegian
gelditzen zaidanaren erdia, eta barazki-dendan 4 €. Orain 2 € baino ez ditut. Zenbat diru nuen
etxetik irtetean? Zein estrategiarekin lotuko zenuke problema aritmetiko hau?»
23. Lehen Hezkuntzako ikasgela batean jarduera hau proposatu dute: Idatzi hamargarren
tokian egongo den zenbakia.
- Egin ezazu jarduera, eta azaldu nola aurkitu duzun zenbakia
- Zure ustez, zein da jarduera horren helburua?
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…

24. Batuketaren eta kenketaren adierazpen grafikoa. Behean dauden bi batura horietan falta
diren zifrak osatu behar dira.
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Mendi-zenbakiak. Aurkitu lau zifrako zenbakia, 5.000 baino handiagoa, 5ean bukatua eta
ehunekoen eta hamarrekoen zifrak 5 baino handiagoak dituena. Marraztu ezazu zenbaki hori
halako moduan non mendi-kera ikusten baita.
Haran-zenbakiak. Aurkitu lau zifrako zenbakia, 3an bukatua, 5.000 baino txikiagoa, ehunekoen
eta hamarrekoen zifrak 3 baino txikiagoak dituena. Marraztu ezazu zenbaki hori halako moduan
non haran-kera ikusten baita.
2.5.2. Problema geometrikoak
1. Zenbat triangelu zuzen eraiki daitezke 4 x 4 geoplano baten gainean?

2. Polideltak
«Triangelu aldekideetatik abiatuta, polideltak eraikitzen dira. Triangelu bikoei bidelta deritze,
hiru triangelukoei tridelta……»
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Irudika itzazu pentadelta eta hexadelta bat, eta kalkula itzazu dauden hexadelta guztiak.
Gehiago jakiteko eta jarduera gehiago egiteko, kontsultagai duzu honako helbide hau:
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html
3. «Osatu karratu bat bost karratu berdinekin»:
11
22

33

44

55

4. «Marraztu itzazu honako irudi hauek, marrazketako tresnak edo Geogebra erabiliz.

5. «Kalkula ezazu honako irudi honen azalera»:
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6. Tangrama:
Tangrama da irudi laua zatitzerakoan lortzen den puzzlea. Pieza desberdinak elkartu eta
jatorrizko irudia edo beste batzuk egitean datza jolasa. Tangram desberdin asko daude; txinatar
jatorrikoa da ospetsuena eta lehena, karratu batetik lortzen da, karratua 7 piezatan
deskonposatuz: karratu bat, paralelogramo bat, eta azalera desberdineko 5 triangelu zuzen.
Jolasaren funtsa da zazpi osagaietatik abiatuta azalera bereko irudiak sortzea.

Aurki itzazu pieza horien ezaugarriak eta beren arteko antzekotasuna. Jolas hau, atsegina
izateaz gain, balekoa da pertzepzioa eta irudimena lantzeko. Eraiki goiko eskuineko irudiaren
lehenengo 15 marrazkiak, tangrameko 7 piezak erabiliz.
7. «Irudiak diktatzea. Hizkuntza geometrikoa garatzeko, bi ikasleren arteko jarduera didaktiko
bat planteatuko da, non batek irudi bat marraztuko baitu eta horrek irudiaren deskribapen
zehatza egingo baitio besteari; azken hori gai izango da irudia berreraikitzeko. Ondoren,
alderaketa egingo da igorritako eta jasotako irudien artean».
Adibidea: deskriba ezazu honako irudi hau, oinarrizko hizkuntza geometrikoa erabiliz:
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8. «Perimetroa eta azalera. Poliminoak azaleraren eta perimetroaren arabera sailka daitezke.
Hori egin ondoren, azalera perimetroarekin erlaziona daiteke. Honako irudi hauetan, A eta B
poliminoak azalera bera baina perimetro desberdina dute, eta A eta C poliminoek perimetro
bera eta azalera desberdina».

Har itzazu tetramino guztiak eta sailkatu azaleraren eta perimetroaren arabera. Bila ezazu
erlazioa azaleraren eta perimetroaren artean.

9. Azalera eta bolumena
- Egun hotz batean, kalean daude pertsona nagusi bat eta haur bat. Biak daude modu berean
jantzirik. Zeinek edukiko du hotzik handiena? Zergatik? (kontuan hartu gauza guztiek beroa
igortzen dutela beren azaleraren bidez)
- Suposa dezagun 2 cm-ko aldea duen kubo bat dugula, kilo bateko pisua duena. Material
berdinez egindako beste kubo bat edukiko bagenu, neurri guztiak aurrekoaren erdiak izanda,
zein izango litzateke haren pisua?
- Irakurri ezazu Gulliverren istorioa:
«Gulliverren bidaietan ―Jonathan Swift-ek XVIII. mendearen hasieran idatzitako lana― Samuel
Gulliver da protagonista: hondoratze baten ondoren, Liliputera heltzen da. Herri horretako
biztanle guztiak bera baino 12 aldiz txikiagoak dira, beraz, Gulliverren luzera 1,80 m bada,
liliputiar baten batez besteko luzera 15 cm da. Gainera, animalien eta landareen artean ere
proportzio bera mantentzen da, halako moduan non zaldi baten altuera 12 cm baita, ardi batena
4 cm, eta abar.
Bigarren bidaia batean, Gulliver berriz hondoratuko da, eta Brobdingnag-eko kostaldera
helduko da. Herri horretako biztanle guztiak bera baino 12 aldiz handiagoak dira eta, beraz,
Gulliver ipotxa da.
Ia bi mende lehenago (XVI. mendean) Galileok baieztatu zuen ez zirela posible gizakiaren
eredu zabalduak edo murriztuak. Ikus dezagun arrazoia:
Soka, haria edo zutabe bat apurtzearen kontrako erresistentzia bere sekzioarekiko
proportzionala da. Hezurrekin gauza bera gertatzen da. Brobdingnageko erraldoiekiko, Gulliver
antzekoa da, bai sekzioan bai forman. Beren altueren arteko erlazioa 12/1 da. Haatik, beren
zangoetako hezurren erresistentzia-arrazoia bere zuzeneko sekzioaren azalarekiko
2 2
proportzionala da, hots 12 /1 , edo gauza bera dena, 144/1. Beste alde batetik, zangoek
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eutsitako pisua proportzionala da materiaren kantitatearekiko, hots, bolumenarekiko; hau da,
3 3
pisuen arteko arrazoia 12 /1 da, edo gauza bera dena, 1728/1.
Horrela, erraldoiaren erresistentzia Gulliverrena baino 12 aldiz txikiagoa da; beste modu batean
esanda, beren pisuari eusteko egin beharreko ahalegina litzateke guk geuk, geure bizkarrean
11 pertsona eramanda, ibiltzeko egin beharko genukeena. Egokitzapenaren adibide franko
ditugu naturan: elefantearen zango lodi-lodiak, edo balearenak; soilik uretan bizi daitezke, hortik
kanpo beren pisuaren azpian harrapaturik geldituko bailirateke. Eraikinek ere gero eta material
erresistenteagoak dituzte; hala ere, ezin izango da 6 km luze den bat eraiki, mendi bat
bezalakoa, azken horiek trinkoak baitira. Pelikuletako amaraun erraldoiak ere ez dira posible.
Eta alderantzizko kasuan, liliputiarrenean, odol beroko edozein animaliak beroa jaregiten
duenez, duen elikatzeko beharra jaregite horrekiko proportzionala da eta, beraz, beren
gorputzeko azalerarekiko ere proportzionala. Horrela, Gulliverrek egunean oilasko bat beharko
balu elikatzeko, liliputiar batek bere azalarekiko proportzionala den elikagai kopurua beharko
luke, hots, Gulliverrek baino 144 aldiz gutxiago. Baina Liliputeko oilasko baten pisua 1.728 aldiz
txikiagoa litzateke, eta, beraz, liliputiar nanoak eguneko 12 oilasko beharko lituzke gosea
asetzeko.
Eta zer esanik ez liliputiar bat itsasoan bainatzeari buruz; larruazalean aterako lukeen ura
geruza uniformea da, eta, beraz, bere gorputzeko azalarekiko proportzionala. Honako
proportzio hauek edukiko genituzke:
Gulliverren pisua / Liliputiarraren pisua = 1 / 1.728
Gulliverrek ateratako uraren pisua / Liliputiarrak ateratako uraren pisua = 1 / 144
Liliputiarrak aldean daraman uraren pisua / Liliputiarraren pisua = 12 / 1
Hots, Gulliverrek aldean daraman ura eta bere pisuaren arteko erlazioa 1/1 dela joz, liliputiarrak
aldean eramandako urak hark baino hamabi aldiz pisu handiagoa izango luke. Horretarako ere,
naturako adibide bat: euli batek, bustitzen denean, urak harrapaturik dagoela dirudi.
Haatik, izaki horiek beste aukera batzuk zertuko lituzkete; hala nola, gainean berek baino pisu
hainbat aldiz handiagoari eutsi; edota, altuera handi batetik erori minik hartu gabe (beren masa
hain txikia da, ezen grabitazio-erakarpena minimoa izango baita)».

2.5.3. Beste jarduera batzuk
1. «Tomasi osabak urrezko txanpon bat eskaini dio, baldin eta honen berdinak diren brontzezko
beste 23 txanponen artean aurkitzen baldin badu. Brontzezko txanponek zertxobait gutxiago
pisatzen dute, baina beste ezaugarri guztiak berdinak dituzte. Balantza bat erabiliz eta hiru
pisaldi eginez, nola aurki daiteke urrezko txanpona?»
2. Makinak eta balantzak
Oso jarduera interesgarriak plantea daitezke bai balantzekin bai makinekin. Alde batetik,
diagramarekin edo irudiarekin lagunduta datozelako eta, bestetik, aproposak direlako
aritmetikan eta logikan eragiketak lantzeko eta logikako arrazonamenduak irudikatzeko.
- Makinak bi motatakoak izan daitezke: eragileak eta kontrolatzaileak.
Eragileek lotura dute aritmetikako eragiketekin eta, beraz, kalkuluen irudikapen sinbolikoa dira.
Hau da beren egitura:
Sarrera

eragiketa

irteera

Kontrolatzaileek eragiketak edo beste zenbait kontzeptu barnera ditzakete, baina beti
emandako irizpide baten araberako konparazioa egin behar da eta, erantzunaren arabera, bide
desberdinetatik joaten da. Hau da beren egitura:
Sarrera

konparazioa

irteera
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Adib.:
Sarrera

X=3

Bai

>10?

-6

Bai

Ez

+4

Bikoitia?

Ez

+1
Irteera

Irteera

Ataza didaktikoa. Eraiki mota bakoitzeko makina bana eta aipatu zein helburu didaktiko duten.

- Balantzak edo mugikariak

36

18

x?

Zer kalkulatu behar da? Zer baldintza bete behar du x zenbakiak? Zer eragiketa egin behar da x
zenbakia kalkulatzeko? Nola irudikatu aurreko balantzaren egoera ekuazio sinbolikoaren bidez?
Zein da balantza horren helburu didaktikoa? Eraiki beste bi balantza desberdin.

27

3. Problemen ebazpenak eta oinarrizko gaitasunen garapena
Matematika-gaitasuna da zenbakiak erabiltzeko eta beren arteko eragiketak erlazionatzeko
trebetasuna; baita arrazonamendu matematikoaren adierazteko erak, ikurrak, eta informazio
mota desberdinak interpretatzeko eta ekoizteko trebetasuna, edota errealitatearen eite
kuantitatibo eta espazialen gaineko ezagupena zabaltzeko ere; eta, baita eguneroko bizitzatik
edo lan-mundutik ateratako problemak ebazteko trebetasuna ere.
Atal honetan, testuliburuen bildumetatik oinarrizko gaitasunak garatzeko baliozkoak izan
litezkeen adibideak jarriko ditugu. Adibideak gaitasunez gaitasun azalduko ditugu.
• Zientzia, teknologia eta osasun-kulturarako gaitasuna
Gaitasun hau lortze aldera, aproposak izan daitezke kalkulagailuen erabilera edo
higienea, medikuntzarekin erlazionatutako adibideak, edo zientziari buruzko informazioa
ematen duten jarduerak.
Adib.: «Ba al zenekien? Jaioberriek 350 hezur dituzte, baina helduek 206, gutxi gorabehera.
Izan ere, jaiotzen garenean hezur asko bananduta izaten ditugu. Ba al dakizu zein den gure
gorputzeko hezurrik luzeena?»
Jarduera honen inguruan informazio osagarria bila daiteke, sailkapenen bat egin, eta
hezurretako neurriak konparatu. Matematikaren erabilera txikia bada ere, ikasleak konturatuko
dira Natur Zientzian ere zenbakiak eta sailkapenak lagungarri direla ezagupen sakonagoa
lortzeko.
Ataza didaktikoa. Bila edo asma itzazu gaitasun hori garatzen lagundu dezaketen
matematikako beste jarduera batzuk, hala nola nutrizioarekin edo denbora neurtzearekin
(egutegiak) erlazionatuta egon daitezkeenak (edo beste batzuk). Esan zertan eta nola
laguntzen duten gaitasuna lortzen.
• Ikasten ikasteko gaitasuna
Logikako ariketak dira gaitasun honi gehien egokitzen zaizkionak. Hortaz gain, eskemak,
diagramak eta makinak dituzten ariketak ere bai. Makinetako ariketetan, aurreko hiru kategoriak
biltzen dira, diagramak, eskemak eta logika baitaraturik dituztelako.
Adib.: «Makinak: eragileak eta kontrolatzaileak dira. Makina eragileek eragiketak egiten dituzte
eta honako egitura hau dute: sarrera-eragiketa-irteera. Makina kontrolatzaileek baldintza batzuk
betetzen diren aztertzen dute eta honako egitura hau dute: sarrera-konparazioa-bi irteera (bai
ala ez)».
Jar ezazu mota bakoitzeko adibide bat, eta azaldu nola laguntzen duten gaitasun hori garatzen.
Ataza didaktikoa. Jarri gaitasun hori lortzera bideratutako beste jarduera batzuk, hala nola
logikakoak edo eskemak, eta diagramak barnean dituztenak (edo beste batzuk). Esan zertan
eta nola laguntzen duten gaitasuna lortzen.
• Matematikarako gaitasuna
Gaitasun hau da errazena, «ariketa guztien bidez» lantzen omen delako. Egia izan arren,
adibideak jartzerakoan, oro har, aritmetikako ariketetara jo ohi da.
Adib.: «Zer neurtuko zenuke zentimetrotan? etxe baten altuera, paperontzi baten altuera, liburu
baten zabalera, bi hiriren arteko distantzia».
Estimazioak egitean, aplikazioetarako matematikak duen erabilera praktikoa balioesten da.
Ataza didaktikoa. Bila itzazu aritmetikakoak ez diren beste jarduera batzuk, gaitasun hori
jorratzeko lagungarri direnak. Ez bilatu edozein, baizik eta esanguratsuak direnak.
• Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna
Hasiera batean, pentsa daiteke gaitasun hau zaila dela lantzen matematikan.
Matematikan, egiten jakitea izan da garrantzitsua, eta tradizionalki ariketak egin izan dira; baina
betidanik horixe leporatu izan zaio matematikako irakaskuntzari, ikasleek ez zutela aukerarik
izaten egindakoa berbaz adierazteko. Egoera hori guztiz gaindituta dago gaurko irakaskuntzan
eta, oro har, ariketa askotan, egindakoa adierazteko eskatzen zaio ikasleari, denen aurrean edo
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talde txikian. Tankera askotako adibideak ditugu; batez ere, komikiak edo antzerkia, edo
planoen irakurketari dagozkionak. Adibidez, honako hauek:
- Dortokei aginduak eman.
- Komikiak.
- Testu baten hutsuneak bete proposatutako hitzekin eta irudi baten aginduak jarraituz.
- Antzerkia.
Adib.: «Azaldu ahoz nola emango zenukeen erantzuna kilometrotan eta metrotan», «Azaldu
ahoz zergatik izan daitekeen lagungarri marrazki bat egitea, problema batean», «Deskribatu,
plano batean, turistak oinez egingo duen ibilbidea», «Asmatu problema baten enuntziatu
bererako bi galdera».
• Informazioa tratatzeko eta teknologia digitalak erabiltzeko gaitasuna.
Gaitasun hau hasiera-hasieratik lantzen da, hainbat jardueraren bidez; testuinguru batetik
ateratako grafiko estatistikoak erabiltzean, kalkulagailuaren erabilera adimentsua helburu duten
jarduerekin, edo Interneteko web-orrialde baten erabilerarekin loturiko ariketetan.
Adib.: «Irudika itzazu, puntuen grafiko batean, eskolako jantokian jan diren mota bakoitzeko
postreak edo dentista batek astebetean hartzen dituen bisitak».
Ataza didaktikoa. Aurki ezazu jarduera bat informazioa tratatzeko gaitasunarekin lotura duena,
eta beste bat teknologia digitalak erabiltzearekin lotura duena. Azter itzazu teknologia
digitalaren erabilera indartzeko egon daitezkeen jarduera motak eta aipatu Interneteko baliabide
batzuk.
Ataza didaktikoa. Oro har, salbuespenak salbuespen, kalkulagailuaren erabilera burutsua egin
behar da. Aipa itzazu lau jarduera mota, kalkulagailuaren erabilera honetarako. Non eta
zertarako erabiliko zenuke kalkulagailua modu sistematikoan?
• Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna
Hau ere erraz topa daiteke ariketa askotan. Eguneroko bizitzatik ateratako jarduera
askoren bidez lantzen baita gaitasun hau. Zenbakikuntza-sistemaren antzinako aurrekariak
aipatzean, moneta-sistema edo egutegia erabiltzean, neurriak eta pisuak ikastean, edo mapak,
planoak eta orientazioa lantzean, ikaslearen gizarteratzea bultzatzen ari da.
Adib.: «Amsterdamek 743.086 biztanle ditu, Luxenburgok 84.832 eta Berlinek 3.404.037.
Zenbat pertsona bizi dira Amsterdamen? Eta Berlinen? Zeinek du biztanle gehien? Eta
gutxien?»
Ataza didaktikoa. Bila itzazu gaitasun hau garatzeko lagungarri izan daitezkeen Lehen
Hezkuntzako ziklo bakoitzerako bi jarduera; jarduera horiek aukera askoren adierazgarri izan
behar dira eta ikaslearengandik hurbilak.
«»«»«».Giza eta arte-kulturarako gaitasuna
Gaitasun honetan geometriako ariketa gehien-gehienak sar daitezke, eta, batez ere,
hirietako edo naturako formetatik eratorritakoak.
Adib.: «Margotu Gabonetako apaingarri batzuk, baina kontuan izan margotutakoan simetrikoak
izan behar dutela bi aldeek».
Ataza didaktikoa. Aurreko adibidean adierazitako jarduera zein ziklotarako izan daiteke
aproposa? Bila itzazu forma geometrikoak dituzten eraikin edo objektu ezagunak, eta prestatu
horiekin bi jarduera.
• Norberaren autonomia eta ekimenerako gaitasuna
Hemen azpimarratu nahi ditugu ikasleen elkarlana eta informazioaren aurkezpena
eskatzen duten jarduera irekiak. Jarduera horiek «ikertu-sortu» eskemari dagozkie. Adibidez,
honako hauek:
- Ordulariak: hainbat ikerketa bidera daitezke ordulariekin (ikus Gauss proiektua).
- Kalera joan eta jendeari galdeketa bat egitea (2. maila).
- Matematikako aldizkaria.
- Nola egin irudiak erregelarekin eta konpasarekin?
Ataza didaktikoa. Eraiki esparru horietatik edo beste batzuetatik ateratako jarduera bat. Idatzi
jardueraren testua, eta zehaztu helburua; ikasleak informazioa bilatu eta egituratu behar du lan
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bat aurkezteko. Erabilitako iturriak jarriko dira. Denen aurrean egingo da jardueraren
aurkezpena.
Ataza didaktikoa. Bila itzazu «albo-pentsamendua», «pentsamendu dibergentea» eta
«pentsamendu konbergentea»ren definizioak. Zergatik da problemen ebazpena lagungarri
pentsamendu dibergentea lantzeko? Nola lantzen da pentsamendu konbergentea?
4. Lan praktikoa
Aurkeztu Lehen Hezkuntzako zikloka jarritako eskola-problemen bilduma, honako aldagai
hauek kontuan harturik:
- Problema mota guztiak agertu behar dira.
- Problema horien bidez, gaitasun guztiak garatu behar dira.
- Estrategia batzuen adibide izan behar dute.
- Baten bat protokolo bati jarraituz ebatzi.
- Baten bat enuntziatu bat baino gehiagorekin, enuntziatu motaren arabera problemaren
zailtasuna gutxitzen doala ikusteko.
- Lanaren ahozko komunikazioa zaindu eta prestatu.
Beste ezaugarri batzuk: lau pertsonako lan-taldeak eratuko dira, eta lana 5 edo 6 orrialdekoa
izan behar da; lana bukatutakoan, aurkeztu egin beharko da klase guztiaren aurrean.

30

BIBLIOGRAFIA
Abrantes, P., Barba, C., Batlle, I. eta beste batzuk (2002): La resolución de problemas en
matemáticas. Graó. Bartzelona.
Alsina, C. eta beste batzuk (1998): Enseñar matemáticas. Graó. Bartzelona.
Arribas, C. eta Román, J.A. (2007): Matematika. “i.blai” proiektua. Ibaizabal. Zornotza.
Callejo, M.L. (1994): Un club matemático para la diversidad. Narcea. Madril.
Castelló, M.J., Codina, R. eta López, P. (2010): «Cambiar las actitudes hacia las matemáticas
resolviendo problemas. Una experiencia en Formación del Profesorado de Educación
Primaria». Unión. Revista Iberoamericana de Educación Matemática. Mexiko.
Corbalán, F. (1995): La matemática aplicada a la vida cotidiana. Graó. Bartzelona.
Corbalán, F. (2011): Mates de cerca. Graó. Bartzelona.
Chamorro, M.C. (2003): Lehen Hezkuntzako matematikaren didaktika. UPV-EHU. Leioa.
Fernández Bravo, J.A. (2008): Técnicas creativas para la resolución de problemas
matemáticos. Wolters Kluwer. Madril.
Goñi, J.M. (2003): “Baga Biga” matematikako “txanela” proiektua. Elkar. Donostia.
Juidías, J. eta Rodríguez, I. (2007): «Dificultades de aprendizaje e intervención
psicopedagógica en la resolución de problemas matemáticos». Revista de Educación. MEC.
Madril.
Luceño Campos, J.L. (1999): La resolución de problemas aritméticos en el aula. Aljibe. Malaga.
Pereda, L. (2003): Problemak ebazteko tailerrak. 1., 2. eta y 3. zikloak. Erein. Donostia.
Puig, L. eta Cerdán, F. (1988): Problemas aritméticos escolares. Síntesis. Madril.
Rizo, C. eta Campistrous, L. (1999): «Estrategías de resolución de problemas en la escuela».
Relime. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa. Mexiko.
Stacey,K. eta Groves,S. (1999): Resolver problemas: estrategias. Narcea. Madril.
Segarra, L. (2001): Problemates. Colección de problemas matemáticos para todas las edades.
Graó. Bartzelona.
Schoenfeld, A. H. (1985): Mathematical problem solving. Academic Press. San Diego.

Helbide elektronikoak:
http://divulgamat.ehu.es/weborriak/RetosMatematicos/Problemas/Ficheros/importancia.pdf
http://ntic.educacion.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2009/problematic/menuppal.html

31

