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ALJEBRA 

EKUAZIOAK ETA EKUAZIO SISTEMAK 
1. Ebatzi honako ekuazio hau: 
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2. Ebatzi honako ekuazio hau: 
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3. Ebatzi honako ekuazio-sistema hau: 
⎧
⎨
⎩

3 5 3
4 2 4

x y
x y

− + =
+ = −  

a. Aljebraikoki 
b. Grafikoen bitartez 

4. Ebatzi grafikoen bitartez honako ekuazio-sistema hauek: 
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5. Ebatzi honako sistema hau: 

( )

⎧
⎪⎪
⎨
⎪
⎪⎩

3 2 2 6
5 2 5

3 1 175
2 2

x y x y

x
y

+ +
− =

− −
+ − =

 
6. Ebatzi honako sistema hau: 
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7. Ebatzi honako ekuazio-sistema hau: 
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a. Aljebraikoki 
a. Grafikoen bitartez 

8. Ebatzi honako sistema hau: 
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9. Ebatzi honako ekuazio-sistema hau: 
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a. Aljebraikoki 
b. Grafikoki 
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10. Ebatzi honako ekuazio-sistema hau: 
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a. Aljebraikoki 
b. Grafikoki 

11. Aurkitu laukizuzen baten aldeen neurriak, jakinda oinarria altueraren bikoitza 
baino 3 cm handiagoa dela, eta  azalera 14 cm2-koa duela. 

12. 13,8€/kg-an dagoen 4kg kafe 9,6€/kg-an dagoen beste kafe mota batekin 
nahastu dugu, eta 12€/kg-an dagoen kafea lortu dugu. Bigarren kafe mota 
horretako zenbat kilo erabili ditugu nahastea egiteko? 

13. Laukizuzen baten perimetroa 22 cm-koa da, eta oinarria altuera baino 5 cm 
luzeagoa da. Kalkulatu laukizuzenaren neurriak. 

14. Bi likido mota nahastu ditugu: lehenengoak 0,94€/litro balio du, eta bigarrenak 
0,86€/litro. Horrela, 0,89€/litro balio duen nahastearen 40 litro lortu ditugu. 
Hasierako likido horietako bakoitzetik zenbat litro erabili ditugu? 

15. Triangelu batean, badakigu angelu ertaina txikiaren bikoitza dela, eta, horrez 
gain, angelurik handiena ertaina baino 5º handiagoa dela. Zenbateko neurria 
dute angeluek? 

16. Automobil bat A hiritik B hirirantz irten da, goizeko 9etan, 110 km/h-ko 
abiaduran. Ordu berean, B-tik A-rantz beste automobil bat irten da  70 km/h-ko 
abiaduran. A  eta  B hirien artean 450 km daudela jakinda, kalkulatu zer 
ordutan gurutzatuko diren bi automobilak eta A-tik zenbatera gertatuko den 
hori. 
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FUNTZIOAK 
1. Kalkulatu honako zuzen hauen maldak, ordenatuak jatorrian eta ekuazioak: 

 
2. Kalkulatu maldak, ordenatuak jatorrian (esanahi geometrikoa azalduz) eta idatzi 

honako zuzen hauen ekuazioak: 

 
3. Kalkulatu maldak, ordenatuak jatorrian (esanahi geometrikoa azalduz) eta 

adierazi grafikoki honako zuzen hauek: 
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b. -4x + 5y =-5 
4. Kalkulatu honako zuzen hauen maldak eta ordenatuak jatorrian: 
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b. -2x + 3y =-4 
Azaldu kontzeptu horien esanahi geometrikoa.  
Adierazi grafikoki zuzenak. 

5. Idatzi honako zuzen hauen ekuazioa, eta irudikatu: 

a. Malda 
3
2

− da, eta ordenatua jatorrian 5 

b. P(3,2) puntutik pasatzen da, eta malda 4 
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6. Tren bat 110 km/h-ko abiaduran irten da  A  hiritik  B  hirirantz. Aldi berean,  B  
hiritik A hirirantz merkantzia-tren bat irten da, 58 km/h-ko abiaduran. Bi hirien 
artean 420 km  daude. Adierazi grafiko batean honako funtzio hauek: 
a. A-tik irten den trenak B-raino zenbateko distantzia duen igarotako 
denboraren arabera. 
b. B-tik irten den trenak igarotako denboraren arabera egin duen distantzia. 
c. Bi trenak bide paraleloetatik doazela pentsatuz, kalkulatu non eta noiz 
gurutzatuko diren. 

7. Akademia batean, ingeleseko eskoletan, 10 euro ordaindu behar dira matrikula 
egiteko; eta hortik gora, 15 euro hilean. 
a. Zenbat ordaindu behar da ikasturte batean, irailetik ekaineraino? 
b. 80 eurekin, zenbat hilabete ordaindu dira? 
c. Idatzi funtzio honen adierazpen analitikoa: 

Hilabete kopurua → kostu guztira 
d. Adierazi grafiko batean 

8. Depositu batek 240 litro ur ditu eta 9 litro minutuko ematen dituen txorrota 
baten emaria hartzen du. Beste depositu batek 300 litro ditu eta minutuko 4 
litro ematen dituen txorrota baten emaria hartzen du. Zenbat denbora igaroko 
da depositu biek ur kopuru bera izan arte? Adierazi bi funtzioak eta idatzi 
soluzioa. 
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PROGRESIO ARITMETIKO ETA GEOMETRIKOAK 
1. Progresio aritmetiko baten bosgarren gaia 7 da, eta diferentzia 3. Kalkulatu 

lehenengo gaia, eta lehenengo 20 gaien arteko batura. 
2. Progresio geometriko bateko hirugarren gaia 0,8 da, eta arrazoia 4. Kalkulatu 

lehenengo hamar gaien arteko batura. 

3. Progresio geometriko baten arrazoia 
4
3

 da, eta bigarren gaia 2. Kalkulatu 

segida horretako infinitu gaien arteko batura. 
4. Etxe-multzo batean, 1999 urtean etorri ziren gas-instalazioa egitera. Urte 

horretan bertan, lehenengo ikuskapena egin zuten. Hurrengo ikuskapenak 3 
urterik behin egin behar direla kontuan izanda, erantzun: 
a. Zer urtetan egingo dute hamargarren ikuskapena? 
b. Zenbatgarren ikuskapena egingo dute 2035 urtean? 

5. Makina batek hasieran 10.480 € balio zuen. Handik urte batzuetara, jabeak 
prezio erdian saldu zuen. Urte batzuk geroago, bigarren jabe horrek ere saldu 
egin zuen, berriro ere prezio erdian, eta horrela jarraitu dute hurrengoek. 
a. Zenbat kostatu zitzaion makina bosgarren jabeari? 
b. Guztira 7 jabe egon badira,  zenbat ordaindu dute guztira makina erosten? 

6. Kalkulatu progresio aritmetiko bateko lehenengo 25 gaien arteko batura, a3 = 1  
eta  a7 = 7  direla jakinda. 

7. Progresio geometriko batean,  a1 = 3  eta a4 = 24 dira.  Kalkulatu arrazoia eta 
lehenengo hamalau gaien arteko batura. 

8. Kalkulatu hurrengo segida honetako gai guztien arteko batura: 
15; 3; 0,6; 0,12; 0,024; … 

9. DBHko 3. mailako ikasle batek irailaren 1ean erabaki hau hartu du: hamabost 
egunez matematikak errepasatuko ditu, egun bakoitzean aurreko egunean 
baino 2 ariketa gehiago eginez. Badakigu lehenengo egunean ariketa bat 
bakarrik egin zuela: 
a. Zenbat ariketa egin beharko ditu irailaren  15ean? 
b. Zenbat ariketa egingo ditu guztira? 

10. Euli populazio bateko hasierako kopurua 50 da, eta hiru egunik behin euli 
kopurua bikoizten da.  
a. Zenbat euli izango dira 30 egun barru? 
b. Eta 3 hilabete barru? 

11. Progresio aritmetiko batean, badakigu  a2 = 1  eta  a5 = 7  direla. Aurkitu gai 
orokorra eta kalkulatu lehenengo 15 gaien arteko batura. 

12. Progresio geometriko baten arrazoia  3 da,  eta hirugarren gaia,  45.  Kalkulatu 
lehenengo zortzi gaien arteko batura. 

13. Kalkulatu hurrengo segida honetako gai guztien arteko batura: 
20; 2; 0,2; 0,02; 0,002; ... 

14. Eraikin batean, lehenengo solairua lurretik  7,40  metrora dago, eta hortik gora, 
solairu batetik hurrengora  3,80  metro daude. 
a. Zenbateko altueran dago  9.  solairua? 
b. Aurkitu n solairua zenbateko altueran dagoen jakiteko balio digun formula 
bat. 

15. Herrialde bateko biztanleria % 1 hazten da urtean, batez beste. Gaur egun 3  
milioi biztanle dituela jakinda: 
a. Zenbat biztanle izango ditu  10  urte barru? 
b. Eta  20  urte barru? 
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GEOMETRIA 
1. Kalkulatu ilunduta dagoen zatiaren azalera: 

 
2. 12 cm-ko ertzeko kuboaren barruko piramidearen oinarria aurpegi bat da, eta 

piramidearen erpina, oinarriaren aurkako aurpegiaren zentroa. Kalkulatu 
piramidearen azalera eta bolumena. 

 
3. Kalkulatu gorputz geometriko honen bolumena: 

 
4. Kalkulatu igerileku honen bolumena. 
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5. Kalkulatu ilunduta dagoen zatiaren azalera: 

 
6. Kalkulatu oinarri karratuak dituen beheko piramide-enbor honen bolumena eta 

azalera: 

 
7. Kalkulatu irudi honen bolumena: 

 
8. Zilindro itxura duen sukaldeko ontzi batek 21 cm-ko altuera du eta oinarriaren 

diametroa 12 cm-koa da. Ontzi horren hiru zazpirenak zopaz beterik daude. 
Horrelako batean, barrura, 16 cm-ko koilara erori zaigu. Arrazoitu zopak goraino 
estali duen ala ez. 
Irudikatu eta arrazoitu. 

  


