1.ZIKLOKO MATEMATIKAKO EBALUAZIO IRIZPIDEAK
AUZOA
1. Eguneroko bizitzako zenbakizko testuetan zenbakiek duten balioa
interpretatzea eta adieraztea, eta kopuru txikiei (kontatzea,
irakurtzea, idaztea, eta alderatzea eskatzen duten gertaera edo
egoeretatik ateratakoak) buruzko galdera eta problema errazak
formulatzea, hiru zifra bitarteko zenbakiak ordenatzea eta haien
posizio balioa adieraztea.
1.1. Ea zuzen interpretatzen duen zenbakien balioa; esaterako, ea zentzuz
ematen duen erakusleihoetako prezioetako informazioa eta eguneroko
bizitzako testuetako zenbakizko informazioa.
1.2. Ea zenbatzen dituen zenbakiak, banaka eta multzoka (hamarnaka,
ehunaka).
1.3. Ea dakien irakurtzen eta idazten hiru zifra arteko zenbaki arruntak,
eta ea dagozkien izenekin lotzen dituen zenbakiok.
2. Eguneroko egoera ohikoetan batuketa- eta kenketa-eragiketen bidez
oinarrizko zenbakizko kalkuluak egitea; horretarako, prozedura
mentalak, algoritmoak,kalkulagailua eta nork bere estrategiak erabiltzen
dira.
2.1. Ea identifikatzen dituen batuketa- eta kenketa eragiketak egin
beharreko eguneroko egoerak.
2.2. Ea buruz erabiltzen dituen batuketa eta kenketa taulak, kalkuluak egin
behar dituenean.
2.3. Ea erabiltzen duen honako estrategia erraz hauetakorik, buruzko
kalkuluak egiterakoan: hamarreko eta ehuneko zenbaki zehatzak batu;
zenbakiak biribildu; emaitza zenbatetsi eta biribildu; edo batugaien ordena
aldatu ahala errazagoa egingo duela pentsatzen badu.
2.4. Ea zuzen egiten duen batuketaren algoritmo akademikoa, bururakorik
gabe zein bururakoekin.
2.5. Ea zuzen egiten duen kenketaren algoritmo akademikoa, bururakorik
gabe zein bururakoekin.
2.6. Ea azaltzen duen zein prozesuri jarraitu dion batuketak eta kenketak
egitean.
3. Neurketarekin zerikusia duten zenbakizko testu errazak
interpretatzea; eta ohiko objektuak, espazioak eta denborak neurtzea,
neurri-unitate ez-konbentzionalak(arrak, urratsak, lauzak …) eta
konbentzionalak erabilita (kilogramoa, metroa, zentimetroa, litroa,

eguna eta ordua); neurketa horietarako eskura dauden tresnak
erabilita, eta egokiena hautatuta kasu bakoitzerako.
3.1. Ea zuzen interpretatzen dituen neurriekin zerikusia duten zenbakizko
testu errazak eta eguneroko bizitzan ohikoak direnak.
3.2. Ea luzerak neurtzen dakien, tresna eta unitate ez-konbentzionalak
(arrak, urratsak…) eta konbentzionalak (erregela/cm eta zinta metrikoa/m)
erabiliz.
3.3. Ea masa/pisua neurtzen dakien, tresna eta unitate ez-konbentzionalak
(beste objektu batzuekin alderatu) eta konbentzionalak (balantzak eta
pisuak, gr eta kg-koak) erabiliz.
3.4. Ea edukiera neurtzen dakien, tresna eta unitate ez-konbentzionalak
(potoak eta graduatu gabeko beste ontzi batzuk) eta konbentzionalak
(litroko, litro erdiko… ontzi graduatuak) erabiliz.
3.5. Zer neurtu behar duen aintzat hartuta, ea neurri-unitate eta tresna
egokiak aukeratzen dituen, eta ea zuzen adierazten duen emaitza.
4.Eguneroko bizitzako objektuekin, gertaerekin eta egoerekin zerikusia
duten problema errazak ebaztea, problema horietarako, batuketa,
kenketa eta biderketaren kontzeptua, eragiketa errazak hautatuta, eta
horiei dagozkien oinarrizko algoritmoak edo beste ebazpen-prozeduraren
bat erabilita, kalkulagailua barne. Problema ebazteko erabili duen
prozesua ahoz adieraztea.
4.1. Ea antzematen dituen problemetako zenbakizko datuak eta oinarrizko
elementuak, eta, horiek ebazteko, ea bere erara erabiltzen dituen
estrategiak.
4.2. Ea dakien zer eragiketa egin behar den problema bat ebazteko.
4.3. Ea matematikoki adierazten dituen egin beharreko kalkuluak.
4.4. Ea dakien ebazten problemari dagokion eragiketa, dela buruz, dela
algoritmoa erabiliz, dela kalkulagailuz.
4.5. Ea egiaztatzen duen emaitza, eta ea argi azaltzen duen zer prozesu
erabili duen problema ebazteko.

5. Zenbakiei, kalkuluei, neurriei eta geometriari buruzko problemaegoera irekiak ebaztea eta matematika-ikerketa errazak egitea,
horretarako, zenbait estrategia erabilita,eta ikaskideek elkarri
lagunduta; problemok ebazteko erabilitako prozesua eta ondorioak ahoz
azaltzea, eta horiei dagozkien oinarrizko algoritmoak edo beste
ebazpen-prozeduraren bat erabilita, kalkulagailua barne.
Problema ebazteko erabili duen prozesua ahoz adieraztea.
5.1. Ea egiten duen kalkuluekin zerikusia duen ikerketa errazik, eragiketen
ezaugarriak, kalkulagailua eta bere erara antolatutako estrategiak erabiliz.
5.2. Ea egiten duen neurtzearekin eta geometriarekin zerikusia duen
ikerketa errazik.
5.3. Ea besteekin batera aritzen den lanean problema-egoera irekiak eta
ikerketak ebazteko.
5.4. Ea argi adierazten dituen erabilitako estrategiak eta lortutako
ondorioak.
6. Matematika-lanetarako jarrera ona izatea, kalkuluak txukun eta ondo
antolatuta aurkeztea ontzat jotzea, norberak dituen ahalmenetan
konfiantza izatea, eta erronkak eta ikaskuntzarekin zerikusia duten
hutsegiteak gainditzeko jarrera izatea.
6.1. Ea adierazten duen matematika-jarduerak egiteko interesik.
6.2. Ea saiatzen den ebazpideak bilatzen problema bat ebatzi behar duen
bakoitzean.
6.3. Ea ardura zaion matematika-lanak txukun eta ordenatuta aurkezten
dituen.
6.4. Ea bere buruan konfiantzarik duen matematika jarduerak egiterakoan.
6.5. Ea gai den bere kabuz aritzeko zailtasunei eta matematika-erronkei
aurre egitean.

1.ZIKLOKO MATEMATIKAKO EBALUAZIO IRIZPIDEAK
PRESTSA
1. Eguneroko bizitzako zenbakizko testuetan zenbakiek duten balioa
interpretatzea eta adieraztea, eta kopuru txikiei (kontatzea,
irakurtzea, idaztea, eta alderatzea eskatzen duten gertaera edo
egoeretatik ateratakoak) buruzko galdera eta problema errazak
formulatzea, hiru zifra bitarteko zenbakiak ordenatzea eta haien
posizio balioa adieraztea.
1.1. Ea zuzen interpretatzen duen zenbakien balioa; esaterako, ea zentzuz
ematen duen erakusleihoetako prezioetako informazioa eta eguneroko
bizitzako testuetako zenbakizko informazioa.
1.2. Ea zenbatzen dituen zenbakiak banaka eta multzoka (hamarnaka,
ehunaka).
1.3. Ea dakien irakurtzen eta idazten hiru zifra arteko zenbaki arruntak,
eta ea dagozkien izenekin lotzen dituen zenbakiok.
1.4. Zifren posizioa aintzat hartuta, ea dakien alderatzen eta ordenatzen
hiru zifra arteko zenbaki arruntak, eta ea adierazten dituen zenbakizko
zuzenean.
1.5. Ea zenbakiak deskonposatzen eta konposatzen dituen, eta dakien
biribiltzen hamarreko edo ehuneko hurbilenera arte.
1.6. Ea galderarik eta problemarik formulatzen duen, eguneroko bizitzan
zenbakiak zenbatuz, irakurriz, idatziz eta alderatuz ebazten diren egoerei
buruz.
2. Eguneroko egoera ohikoetan batuketa- eta kenketa-eragiketen bidez
oinarrizko zenbakizko kalkuluak egitea; horretarako, prozedura
mentalak, algoritmoak,kalkulagailua eta nork bere estrategiak erabiltzen
dira.
2.1. Ea identifikatzen dituen batuketa eta kenketa eragiketak egin
beharreko eguneroko egoerak.

2.2. Ea buruz erabiltzen dituen batuketa- eta kenketa-taulak, kalkuluak egin
behar dituenean.
2.3. Ea erabiltzen duen honako estrategia erraz hauetakorik, buruzko
kalkuluak egiteko: hamarreko eta ehuneko zehatzak batu; zenbakiak
biribildu; emaitza zenbatetsi eta biribildu; edo batugaien ordena aldatu
hala errazagoa egingo duela pentsatzen badu.
2.4. Ea zuzen egiten duen batuketaren algoritmo akademikoa, bururakorik
gabe zein bururakoarekin.
2.5. Ea zuzen egiten duen kenketaren algoritmo akademikoa, bururakorik
gabe zein bururakoekin.
2.6. Ea azaltzen duen zein prozesuri jarraitu dion batuketak eta kenketak
egitean.
3. Neurketarekin zerikusia duten zenbakizko testu errazak
interpretatzea; eta ohiko objektuak, espazioak eta denborak neurtzea,
neurri-unitate ez-konbentzionalak(arrak, urratsak, lauzak …) eta
konbentzionalak erabilita (kilogramoa, metroa, zentimetroa, litroa,
eguna eta ordua); neurketa horietarako eskura dauden tresnak
erabilita, eta egokiena hautatuta kasu bakoitzerako
4. Eguneroko bizitzako objektuekin, gertaerekin eta egoerekin zerikusia
duten problema errazak ebaztea, problema horietarako - batuketa,
kenketa, eta biderketaren kontzeptua - eragiketa errazak hautatuta,
eta horiei dagozkien oinarrizko algoritmoak edo beste ebazpenprozeduraren bat erabilita, kalkulagailua barne. Problema ebazteko
erabili duen prozesua ahoz adieraztea
4.1. Eguneroko bizitzako truke-, konbinazio-, berdintze-eta alderatzeegoera errazetan ea identifikatzen, ebazten eta asmatzen dituen eragiketa
bakarreko batuketa-problemak.
4.2. Ea antzematen dituen problemetako zenbakizko datuak eta oinarrizko
elementuak, eta, horiek ebazteko, ea bere erara erabiltzen dituen
estrategiak.
4.3. Ea dakien zer eragiketa egin behar den problema bat ebazteko.
4.4. Ea matematikoki adierazten dituen egin beharreko kalkuluak.
4.5. Ea dakien ebazten problemari dagokion eragiketa, dela buruz, dela
algoritmoa erabiliz, dela kalkulagailuz.

4.6. Ea egiaztatzen duen emaitza, eta ea argi azaltzen duen zer prozesu
erabili duen problema ebazteko.
5. Zenbakiei, kalkuluei, neurriei eta geometriari buruzko problemaegoera irekiak ebaztea eta matematika-ikerketa errazak egitea,
horretarako, zenbait estrategia erabilita,eta ikaskideek elkarri
lagunduta; problemok ebazteko erabilitako prozesua eta ondorioak ahoz
azaltzea errazak hautatuta, eta horiei dagozkien oinarrizko algoritmoak
edo beste ebazpen-prozeduraren bat erabilita,kalkulagailua barne.
Problema ebazteko erabili duen prozesua ahoz adieraztea.
5.1. Ea ebazten dituen honako mota hauetako problemak: datuak sobera edo
faltan dituzten problemak, ekintza hautatzeko problemak, enuntziatua
abiapuntu hartuta galdera bat asmatzekoak, galdera bat edo eragiketa
bat abiapuntu hartuta problema bat asmatzekoaK.
5.2. Ea egiten duen zenbaki-sistemarekin zerikusia den ikerketa errazik,
zenbakien ezaugarriak erabiliz.
5.3. Ea egiten duen kalkuluekin zerikusia duen ikerketa errazik, eragiketen
ezaugarriak, kalkulagailua eta bere erara antolatutako estrategiak erabiliz.
5.4. Ea egiten duen neurtzearekin eta geometriarekin zerikusia duen
ikerketa errazik.
6. Inguru hurbilean duen objekturen baten kokapena deskribatzea, eta
baita bera abiapuntu duten lekualdatzeak edo ibilbideak deskribatzea
ere; espazio erlazioei buruzko informazioa duten mezu errazak
interpretatzea; horretarako zenbait kontzeptu erabiltzen ditu:
ezker/eskuin, aurrea/atzea, gora/behera, eta gertu/urruti eta
hurbila/urruna.
6.1. Ea erabiltzen dituen ezker/eskuin, aurrea/atzea, gora/behera,
gertu/urruti eta hurbil/urrun kontzeptuak, objektu baten kokapena
deskribatzean.
6.2. Ea erabiltzen dituen aipatu kontzeptu horiek lekualdatze edo
ibilbideren bat deskribatu behar duenean (eskuinetara, ezkerretara,
gorantz…), eta ea eransten duen elementu kuantitatiborik (bost urrats
aurrerantz…).
6.3. Ea antzematen duen non dagoen azalpeneko objektua, ahozko azalpena
emanda.
6.4. Ea antzematen duen zein den azaldutako ibilbidea eta ea gai den
ibilbide hori egiteko.

7. Matematika-lanetarako jarrera ona izatea, kalkuluak txukun eta ondo
antolatuta aurkeztea ontzat jotzea, norberak dituen ahalmenetan
konfiantza izatea, eta erronkak eta ikaskuntzarekin zerikusia duten
hutsegiteak gainditzeko jarrera izatea.
7.1. Ea adierazten duen matematika-jarduerak egiteko interesik.
7.3. Ea ardura zaion matematika-lanak txukun eta ordenatuta aurkeztea.
7.4. Ea bere buruan konfiantzarik duen matematika jarduerak egiterakoan.
7.5. Ea gai den bere kabuz aritzeko zailtasunei eta matematika-erronkei
aurre egitean.
8. Inguru hurbilean forma angeluzuzenak, triangeluarrak,zirkularrak,
kubikoak eta esferikoak dituzten objektuak eta espazioak hautematea,
eta ikasleek nork bere erara deskribatzea.
8.1. Ea hautematen dituen irudi lau eta espazial ohikoenak, inguruko
objektuetan eta espazioetan.
8.2. Ea gai den forma laukizuzenak, triangeluarrak eta zirkularrak
bereizteko eta deskribatzeko hiztegi informala erabilita (lerro kurboak eta
zuzenak, aldeak).
8.3. Ea antzematen eta marrazten dituen laukizuzena, triangelua eta
zirkulua, ahozko deskripzioa adituta edota antzeko irudi bat ukituta.
8.4. Ea gai den forma kubikoak eta esferikoak bereizteko eta
deskribatzeko hiztegi informala erabilita.
8.5. Ea antzematen dituen forma kubikoak eta esferikoak, ahozko
deskripzioa adituta edota begiak itxita dituela objektua ukituta.
9. Barra-grafikoetan eta bi sarrerako tauletan adierazten diren datuen
oinarrizko interpretazioa egitea, galderak formulatuz, eta grafikoak eta
sarrera bikoitzeko koadroak irakurtzea eskatzen duten problema
errazak ebatziz.
9.1. Ea identifikatzen dituen zenbakizko testu modura eguneroko bizitzako
grafikoak eta sarrera bikoitzeko koadroak.
9.2. Ea, irakurrita, zuzen interpretatzen dituen sarrera bikoitzeko
Koadroetan eta grafiko errazetan adierazitako datuak eta informazioa.
9.3. Ea dakien ebazten grafikoei eta koadroei buruzko problema errazak.
10. Eguneroko bizitzako zenbakizko testuetan zenbakiek duten balioa
interpretatzea eta adieraztea, eta kopuru txikiei (kontatzea,
irakurtzea, idaztea, eta alderatzea eskatzen duten gertaera edo
egoeretatik ateratakoak) buruzko galdera eta problema errazak
formulatzea, hiru zifra bitarteko zenbakiak ordenatzea eta haien
posizio balioa adieraztea.

10.1. Ea zuzen interpretatzen duen zenbakien balioa; esaterako, ea zentzuz
ematen duen erakusleihoetako prezioetako informazioa eta eguneroko
bizitzako testuetako zenbakizko informazioa.
10.2. Ea zenbatzen dituen zenbakiak banaka eta multzoka(hamarnaka,
ehunaka).
10.3. Ea dakien irakurtzen eta idazten hiru zifra arteko zenbaki arruntak,
eta ea dagozkien izenekin lotzen dituen zenbakiok.
10.4. Zifren posizioa aintzat hartuta, ea dakien alderatzen eta ordenatzen
hiru zifra arteko zenbaki arruntak.
10.5. Ea zenbakiak deskonposatzen eta konposatzen dituen, eta dakien
biribiltzen hamarreko edo ehuneko hurbilenera arte.
10.6. Ea galderarik eta problemarik formulatzen duen, eguneroko bizitzan
zenbakiak zenbatuz, irakurriz, idatziz eta alderatuz ebazten diren egoerei
buruz.

