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GIZARTE ZIENTZIETAN APLIKATUTAKO MATEMATIKA II 

OHARRAK: (1) A, B, C eta D taldeetako bakoitzetik ariketa bana aukeratu eta ebatzi behar da. (2) A eta B taldeetako 
ariketak O eta 3 puntu artean balioetsiko dira eta C eta D taldeetakoak 0 eta 2 puntu artean. (3) Kalkulagailu 
zientifikoen erabilera onartuta dago, programagarriak izan ezik. (4) Atzean, banaketa normal laburtuaren 
(estandarraren) taula dago. 

A MULTZOA 

A.l ariketa. 9 tonako kamioi batek bi motako merkantziak garraiatu behar ditu: A eta B. A motako 
merkantzia-kantitatea ezin da 4 tona baino txikiagoa izan ezta B motako kantitatearen bikoitza baino handiagoa ere. 
Garraiolariak A motako kg bakoitzeko 0,03 euro irabazten badu eta B motako kg bakoitzeko 0,02 euro, nola kargatu 
beharko du kamioia irabazia maximoa izan dadin? Zenbatekoa izango litzateke irabazi hori? 

A.2 ariketa. Aurkitu A X B  = 2 B A  berdintza betetzen duen X matrizea, ondokoak datuak jakinik: 
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B MULTZOA 

B.l ariketa. Aurkitu ondoko baldintzak betetzen dituen funtzioa: bere bigarren deribatua 2 konstantea da eta bere 
grafikoak (1,2) puntuan minimo erlatiboa du. 

B.2 ariketa. Adierazi grafikoki O(0,0), A(l,0), B(2,l) eta C(0,2) erpinetako eskualdea eta bere azalera kalkulatu 
ondoko datuak erabiliz: OA, OC eta BC aldeak zuzenak dira; AB aldea y = 1x −  kurbaren arkua da. 

C MULTZOA 

C.l ariketa. U1 kutxan 4 bola zuri daude, 1etik 4ra zenbakituak, eta 2 bola beltz, 1etik 2ra zenbakituak. U2 kutxan 
berriz, 2 bola zuri daude, 1etik 2ra zenbakituak, eta 4 bola beltz, 1etik 4ra zenbakituak. Zoriz kutxa bakoitzetik bola bana 
ateratzen bada, kalkulatu: (a) Bi bolek zenbaki berdina izateko probabilitatea. (b) Bi bolak kolore berdinekoak izateko 
probabilitatea. 

C.2 ariketa. Pertsona batek lanera joateko %30eko maiztasunaz autobusa hartzen du eta metroa %70ekoaz. Bestalde, 
autobusez doanean, %40ko maiztasunaz berandu heltzen da eta metroz doanean aldiz, %20koaz. Egun jakin batean 
berandu heldu zen, zein da autobusa hartu izanaren probabilitatea? 

D MULTZOA 

D.l ariketa. Saskibaloiko A Jokalariak egiten dituen jaurtiketa libreen %60 saskiratzen du eta B jokalariak %70. 
Jokalari bakoitzak 300 jaurtiketa egiten baditu, zein probabilitate izango da handiagoa, A jokalariak 193 saskiratze 
baino gehiago lortzekoa ala B jokalariak 196 baino gutxiago lortzeko? 

D.2 ariketa. Hauteskunde aurreko inkesta baten arabera, alderdi politiko jakin batentzako boto-asmoa %42tik %48ra 
bitartean dago. Konfiantza tarte bat dugu aurrekoa, baina fitxa teknikoan ez da ageri laginaren tamaina ez eta erabilitako 
konfiantza-maila ere. (a) Laginaren tamaina 1056 gizabanako izan dela suposatuz, zein da konfiantza-maila? (b) Lagina 
txikiagoa izango balitz, konfiantza-maila aurrekoa baino handiagoa ala txikiagoa izango litzateke? Erantzuna justifikatu. 


