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Seguruenik entzungo zenuen halako egunean munduaren amaiera iritsiko dela, meteorito batek 
Lurra joko duelako, edo ikaragarrizko lurrikara batek Lurra erditik zatituko duela, edo ezerezetik 
energia amaigabea lortuko dugula, edo itsasoko ura edanez gaitz guztiak sendatuko zaizkigula. 
Batzuetan, horrelako gauzak zientzialari batek esan dituela entzungo duzu, nahiz eta zer uniber-
tsitatetan espezializatu zen jakin ez. Egia dela sinetsi behar al dugu?
Askotan, kazetari batek txarto interpretatzen du jatorrizko albistea. Batzuetan, albistea trebeta-
sun handiz manipulatzen da, jendeak norbaiti interesatzen zaiona sinets dezan. Eta beste batzue-
tan, asmo oneko pertsonek besteek ez dakiten zerbait dakitela uste dute eta jakinarazi egin nahi 
dute.
Edonola ere, zuk, herritarra zaren aldetik, jarrera kritikoz aztertu behar dituzu informazio horiek. 
Zerbait Interneten, telebistan edo aldizkari batean azaltze hutsagatik, ezin da esan egia denik.
Nola izan dezakezu jarrera kritiko hori? Erraza da. Hiru gauza baino ez dituzu behar: informazioa 
leku fidagarrietan bilatzen ikastea, zientziari buruzko oinarrizko ezagutzak izatea eta, batez ere, 
zure kabuz pentsatzen ikastea. Voltairek (1694-1778) esan zuenez: 
Ezjakintasunak irmotasunez baieztatzen edo ezeztatzen du, zientziak zalantza egiten du.

JARDUERA ZIENTIFIKOA˜
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Unitate honetan, fisikaren eta kimikaren mundu lilura-
garrian murgilduko zara. Oso ikasgai zaila dela pentsa-
tuko duzu agian, zenbakiz eta formulaz beteta dagoela, 
baina hori ez da egia. 

Aitzitik, zientzia dibertigarria eta bitxia dela ikusiko 
duzu, eta ohartuko zara askotan zenbakiak ez direla 
interesgarriak; hain zuzen ere, haiekin lortzen dena da 
interesgarria.

Adibide gisa, irakurri galdera hau:

Azukre kantitate bera disolbatzen al da beti ur kantita-
te jakin batean?

Aztertu nola aldatzen den azukrearen disolbagarrita-
suna uraren tenperaturaren arabera.

Horretarako, hartu hiru edalontzi eta bete urez erdi-
raino: bat, hozkailutik ateratako ur hotzez; beste bat, 
txorrotako ur epelez; eta azkena, ur beroz (urak irakin 
gabe).

Ondoren, bota koilarakada txiki bat azukre edalontzi 
bakoitzean eta eragin, azukrea disolbatu arte. Jarraitu 
edalontzietan azukrea botatzen, koilarakadaz koila-
rakada, azukrea disolbatzen ez dela ikusten duzun 
arte. Idatzi zenbat koilarakada azukre bota dituzun 
edalontzi bakoitzean.

Ahal baduzu, neurtu termometro batekin zer tenpera-
tura duen edalontzi bakoitzeko urak.

Zein edalontzitan disolbatu da ondoen azukrea? Zei-
netan disolbatu da azukre gehien?
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Baietz ondo egin!

Aurkibidea 
1   Zure lehen esperimentua  Zure lehen esperimentua

2   Metodo zientifikoa  Metodo zientifikoa

3  Funtzio motak Funtzio motak

4  Magnitudeak eta haien neurketa Magnitudeak eta haien neurketa

5  Laborategiko lana Laborategiko lana

6  Zientziak eta IKTak Zientziak eta IKTak
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8 1. UNITATEA

˜°Zure lehen esperimentua
Beharbada, arriskutsua irudituko zaizu. Oraindik ez duzu ezer berririk ikasi, eta 
lehen esperimentua egingo duzu? Nola liteke? Oraindik ez zara zientzialaria! 

Karrera zientifiko bat ikasi duten edo mantal zuria jantzita duten guztiak ez dira 
zientzialariak. Aztertzeko metodo jakin bat erabiltzen duen oro da zientzialaria. 
Metodo hori metodo zientifikoa da, eta zuk dagoeneko badakizu zertan den.

Seguru asko, pendulu bat zer den badakizu: hari batetik zintzilik dagoen eta, 
orekagunetik (bertikala) aldentzen badugu, oszilatzen duen gorputz bat. Iker-
tzaile izan zaitezen eta pendulu baten portaera azter dezazun proposatzen 
dizugu:

 Zer faktorek du eragina pendulu baten oszilazio-periodoan? 

Hasteko, zer egin behar duzun azalduko dizugu, baina zuk zeuk egin beharko 
duzu ikerketa; erantzuna ez duzu hemen aurkituko.

Prestatu zure taldea

Zientzian, beharrezkoa da ikertzaileak elkarlanean aritzea. Hori dela eta, 
ikaskide batekin edo birekin lantalde bat osatzea proposatzen dizugu, es-
perientzia guztiak taldean egiteko.

Taldekide bakoitzak laborategiko koadernoa izan behar du. Hartan, ikerke-
tan egiten duzuen guztia jaso beharko duzue: materiala, prozedura, neu-
rriak… Agian, apunteak kontsultatu beharko dituzue informazio bila, eta 
informazioak koadernoetan egon behar du.

• Lehenik, behatu

Muntatu pendulua eta utzi oszilatzen. Oszilazio horiek, joan-etorriak, errit-
mikoak direla ikusiko duzu. Probatu penduluari oszilarazteko beste modu 
batzuk, baina ez jaurti; askatu egin behar duzu, besterik ez.

• Orain, pentsatu

Orain arte dakizuna kontuan hartuta, zer faktorek dute eragina oszilazio-
periodoan, zure ustez? Oszilazio-periodoa zer parametro aldatuta aldatuko 
da?

Eztabaidatu zuen artean eta idatzi ondorioak zuen koadernoetan. Ez dituzue 
egiaztatu behar, pentsatzen duzuena idatzi baizik. Esate baterako: parame-
tro jakin bat handitzen bada, oszilazio-periodoa handitu edo txikitzen da.

• Neurtzeko unea da

Zure ideiak zuzenak al dira? Egiazta dezagun. Seguruenik, faktore asko 
pentsatuko zenituen, baina batzuek ez dute inolako eraginik izango perio-
doan; hala nola, zure kamisetaren koloreak.

Hiru faktore aztertuko ditugu: hariaren luzera, jaurtiketa-angelua eta 
penduluaren masa.

 GARRANTZITSUA

Gogoratu taldean lan 
egitea elkarlanean 
aritzea dela, eta ez 
norberak egin beharreko 
lana beste baten esku 
uztea.
Talde guztia taldekide 
bakoitzak egiten 
duenaren erantzulea da.

 BA AL ZENEKIEN?

Oszilazio-periodoa 
penduluak oszilazio bat 
egiteko behar duen 
denbora da; hau da, 
mutur batean 
dagoenetik mutur 
horretara itzuli arte 
behar duen denbora. 

Oszilazio bat
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91. UNITATEA

Zientzian, oso zaila da aldi berean bi faktore baino gehiago aztertzea, eta gure 
esperimentuan, lau faktore daude: luzera, angelua, masa eta periodoa. Erraza-
goa izan dadin, faktore horietako bi konstante mantenduko ditugu, beste baten 
eragina aztertzen dugun bitartean. Beraz, hiru esperimentu egin ditzakegu:

1. esperimentua: luzeraren eragina
Faktore konstanteak: masa eta jaurtiketa-angelua.

• Hartu pendulu bat eta neurtu haren masa.

• Aukeratu jaurtiketa-angelu bat eta neurtu angelu-garraiagailuarekin. 

Faktore aldakorra: luzera. Aukeratu luzera bat eta kalkulatu oszilazio-periodo 
baten balioa. 

Prozedura:

a) Taldekide guztiok oszilazio baten denbora neurtu behar duzue. 

 Ikusiko duzunez, oso zaila da denok balio bera lortzea. Baina hau egin 
dezakezue: neurtu penduluak zenbat denbora behar duen hamar oszila-
zio egiteko, eta zatitu hamarrez, oszilazio baten denbora zehazteko.

 Ohartuko zinenez, neurketak egiten ditugun bakoitzean, akatsak gerta-
tzen dira. Akats horiek ahalik txikienak izateko, egin neurketa bera bi al-
diz gehiago, eta oszilazio-periodoaren hiru balio izango dituzue. Ondoren,  
kalkulatu balioen batezbestekoa.

b) Egin gauza bera beste 
lau luzerarekin, bost iza-
teko, eta egin honen mo-
duko taula bat.

2. esperimentua: jaurtiketa-angeluaren eragina
Faktore konstanteak: masa eta luzera.

Faktore aldakorra: jaurtiketa-angelua. Jaurti pendulua hiru angelutatik.

Prozedura: 1. esperimentuan bezala, baina angelua aldatuta.

3. esperimentua: masaren eragina
Faktore konstanteak: jaurtiketa-angelua eta luzera.

Faktore aldakorra: masa. Nahikoa izango da pendulu pare bat erabiltzea.

Prozedura: 1. esperimentuan bezala, baina masa aldatuta.

ZIENTZIA 2.0

Esperimentu horiek 
esteka honetan ikus 
ditzakezu:
goo.gl/eHHtHk

masa

angelua

luzera

B

C

A

Jaurtiketaren angelua: Masa:

Luzera t1 (s) t2 (s) t3 (s) tbb (s)

• Aztertu zure emaitzak

Alderatu emaitzak aldez aurretik zenituen ideiekin. Denak zuzenak al ziren?

Idatzi ondorio bat, aztertutako faktoreek periodoan duten eragina labur-
biltzen duten esaldiak erabiliz.

• Orain, argitaratu beharko duzu

Ziur asko, ez zenekien zerbait ikasi duzu. Ohartuko zinen aldez aurretiko 
ideia okerrak ditugula, egiaztatu gabe egiazkotzat hartzen ditugunak. Ge-
roago, atera dituzun ondorioak nola idatz azalduko dizugu. Zure oharrak 
zuzenak badira, ez zaizu apur bat itxarotea axola izango.
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10 1. UNITATEA

˛°Metodo zientifikoa
Zure inguruan gertatzen diren fenomeno askoren arrazoiak ezagutuko dituzu, 
seguruenik. Baina nola berma dezakegu arrazoi horik zuzenak direla? 

Charles Darwinen Espezieen jatorria liburua argitaratu arte, baita gaur egun 
ere, pertsona askok uste zuten eta uste dute gizakia ez dela animalia bat, eta 
hortaz, ez dela primate eboluzionatu bat. Egungo zientziak ez du eboluzioaz 
zalantza egiten, baina nola lortu da teoria hartan sinestea? 

PENTSATU ETA ARRAZOITU

Metodo zientifiko bat baino gehiago daude, baina denek dituzte honako etapa 
hauek:

2.1. Behaketa
Metodoaren lehen etapa da. Hartan, ahalik eta informazio gehiena lortu behar 
dugu inolako arrazoiketarik egin aurretik. Horretarako, datuak sailkatu, magni-
tudeak neurtu eta tresna egokiak erabili behar ditugu.

Baliagarriak izateko, behaketak honelakoak izango dira:

• Arretatsuak: ahalik eta akats gutxien egin behar da.

• Sakonak: neurketa zenbait aldiz egingo da, ahalik eta akats gutxien izateko.

• Zehatzak: benetako balioa lortu behar da, ahal dela.

Metodo zientifikoa arau multzo bat da, eta arau horien bidez lortutako eza-
gutzek konfiantza-maila handia dutela bermatzen du.

Behatzea fenomeno bat aztertzea da, baina hartan esku hartu gabe. On-
doren, galdera bat proposatu, eta fenomeno horretan eragina duten fakto-
reen arteko loturak ezartzen dira.

 ZIENTZIA 2.0

Ikusten duzuna baino ez 
duzu sinesten?
Lerro paralelo hauek 
paraleloak al dira?

Karratu bat ikusten al 
duzu?

Esteka hauetan, gure 
pertzepzioaren 
hutsegiteen hainbat 
adibide ikusiko dituzu:
www.ilusionario.es
www.illusionspoint.com
goo.gl/wHIIKv
Gure zentzumenez fida 
gaitezkeela sinesten 
jarraitzen al duzu?

Behaketa Hipotesia Esperimentua

Matematika 
erabiliz

Emaitzen azterketaLegeak eta teoriakArgitalpena

Berriro 
hastera

Galdera bat 
proposatzea

Proba 
egitea

Haien 
ondorioz

Eta 
amaieran

1. Esperimentu batean, A taldeko ikasleek grabita-
teak 9,4 ± 0,2 m/s2-ko balioa duela kalkulatu dute, 
eta B taldekoek, berriz, 10 ± 1 m/s2-koa duela. Es-
painian grabitatearen balioa 9,81 m/s2-dela jakin-
da, zer taldek suspenditu zuen? Zergatik?

2. Zure ikasgelako neska-mutilen gorputz-masaren in-
dizea (GMI = pisua/altuera2) kalkulatu behar duzu. 
Horretarako, berokia jantzita jarri dituzu baskulan, 
eta oinetakoak kendu gabe neurtu duzu haien al-
tuera. Ondo egin al duzu? Zer akats egin dituzu?

JARDUERAKj www.m
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111. UNITATEA

2.2. Hipotesia
Behaketan lortutako informazioak sailkatu ondoren, proposatutako galderari 
erantzuteko moduan egongo gara. Hori hipotesia da. Baina zer baldintza bete 
behar ditu gure erantzunak, hipotesia izateko? 

Eguzki-eklipseek gizakia liluratu dute betidanik. Antzina, Txinan, dragoi batek 
Eguzkia jaten zuela pentsatzen zuten, eta orduan, jendea kaleetara irten, eta 
zarata handia egiten zuen dragoia uxatzeko, eta Eguzkia berriro azaltzen zen.
Behinola, bekatuen zigor bat zela uste zuten. Orduan, jendea elizetara joaten 
zen otoitz egitera, eta handik gutxira, Eguzkia berriz azaltzen zen.
XIII. mendetik aurrera, Ilargia Lurraren eta Eguzkiaren artean igarotzen zela 
arrazoitu zuten, eta orduan, Eguzkia estaltzen zuela.
Hiru arrazoi horiek eguzki-eklipseak azaldu dezakete, baina, zure ustez, zein da 
zentzudunena? Zergatik?

PENTSATU ETA ARRAZOITU

Honezkero, badakizu zientzia esperimentazioan eta baieztapenak ezeztatzeko 
aukeran oinarritzen dela. Horren arabera:

Baieztapen batek aurreko ezaugarriak betetzen baditu, hipotesia izango da. 
Hala ere, horrek ez du esan nahi egia denik derrigorrez. Hipotesiak okerrak 
izan daitezke; kasu horretan, hipotesi faltsuak dira.

Hipotesi bat erantzun posible bat da, behaketetan eta datu esperimentale-
tan oinarritua, eta ezaugarri hauek izan behar ditu:

• Benetako egoera edo egoera egingarri bati buruzkoa izatea.

• Enuntziatua, aldagaien bidez emana, argia eta zehatza izatea.

• Aldagaien arteko lotura behagarria eta neurgarria izatea.

3. Metalak beroaren eraginez nola dilatatzen diren az-
tertuko duzu, tenperatura eta metalaren luzera al-
dagaiak erabilita. Eman hipotesitzat har daitezkeen 
hiru baieztapen eta hartu ezin diren beste hiru.

4. Hipotesi batek inoiz behatu eta neurtu ezingo den 
partikula bat dagoela adierazten du, eta horretan, 
oinarrituta, teoria berri bat proposatu dute. Zer 
iruditzen zaizu?

JARDUERAK

BA AL ZENEKIEN?

Espainiarrek eguzki-
eklipseak erabili zituzten 
Amerika aurkitu 
zutenean. Blog honetan, 
horri buruzko zenbait 
istorio irakur ditzakezu:
goo.gl/LUu40u

Penduluaren esperimentuan, hau 
pentsatu zenuen, agian:

• Pendulu baten oszilazio-periodoa 
jaurtiketa-angeluaren mendean 
dago. Hipotesi faltsua.

Ondoren, hori okerra zela 
egiaztatu zenuen:

• Pendulu baten oszilazio-periodoa 
ez dago jaurtiketa-angeluaren 
mendean. Egiazko hipotesia.
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12 1. UNITATEA

2.3. Esperimentua
Metodo zientifikoaren etapa adierazgarriena da, eta hartan, ikertzaileak irudi-
men handiz jokatu behar du.

Hipotesi bat egiaztatu nahi bada, hartan eragina duten faktoreak zein diren 
zehaztu behar da. Ondoren, aldagaiak eta kontrolak bereizi behar dira. 

• Aldagaiak: prozesuan zehar balioetan aldaketak dituzten faktoreak dira. Bi 
motatakoak izan daitezke:

 – Aldagai askeak: guk nahita aldatzen ditugun edo prozesua gorabehera 
aldatzen direnak.

 – Mendeko aldagaiak: aldagai askeetan gertatzen diren aldaketen ondorioz 
aldatzen direnak.

• Kontrolak: emaitzan eraginik izan ez dezaten, esperimentuan zehar kons-
tante mantentzen ditugun faktoreak dira.

Penduluari buruzko hasierako lehen esperimentuan (luzeraren eragina), masa 
eta jaurtiketa-angelua kontrolak ziren. Luzera aldagai askea zen, eta denbora, 
mendeko aldagaia.

Beharbada, behaketa eta esperimentazioa antzeko prozesuak direla pentsa ze-
nezake; azken batean zenbait faktorek (aldagai askeak) beste batzuetan (men-
deko aldagaiak) duten eragina aztertzen da, bi-bietan. Dena den, desberdinak 
dira: behaketan, faktoreak ez dira kontrolatzen (esku hartu gabe behatzen 
dugu, besterik ez), eta esperimentuetan, berriz, faktoreak nahi bezala alda 
ditzakegu.

5. Pasa den ikasturtean, gasak aztertu zenituen. Orain, gasekin lotutako zer-
bait proposatu nahi dizugu: gas baten tenperatura (T), presio  (p) eta bolu-
men (V) magnitudeen arteko loturak kualitatiboki aztertzea (zenbakizko 
daturik gabe).

 Hiru magnitude direnez, bat kontroltzat erabiliko dugu, eta beste biak, 
aldagaitzat.

a) Zer kontrol/aldagai konbinazio egin behar ditugu?
b) Konbinazio horietako bakoitzerako, asmatu esperimentu bat, aldagaien 

arteko loturari behatzeko. Esan zein aldagai den askea.
c) Egin esperimentua eta saiatu ondorioak ateratzen.
d) Idatzi artikulu bat, egin duzun azterketa guztia azaltzeko.

JARDUERAK

Proposatutako hipotesiak egiazkoak edo faltsuak diren egiaztatzeko era-
biltzen den azterketa-prozedura da esperimentua. Hartan, behatzaileak 
hipotesi horretan eragina duten faktore guztiak kontrolatzen ditu.

 GARRANTZITSUA

Esperimentuetan, ohikoa 
da neurketak egitean 
akatsak egitea, eta ezin 
da saihestu.
Iturrien arabera, akatsak 
honelakoak izan 
daitezke:
• Ustekabekoak: ausaz 

gertatzen dira eta ezin 
dira iragarri. Esate 
baterako, kronometro 
bat gelditzean, 
batzuetan, lehenago 
sakatzen dugu, eta 
beste batzuetan, 
geroago.

• Sistematikoak: zentzu 
berean eta proportzio 
berean gertatzen dira 
beti. Adibidez, behar 
baino azkarrago doan 
kronometro bat.
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131. UNITATEA

2.4. Datuen azterketa
Ikusi duzunez, esperimentu batean, datu asko lortzen dira. Informazioa antola-
tu behar da, eta horretarako, taulak eta grafikoak erabiltzen dira.

Taulak
Informazioa antolatzeko modu 
errazena taula, ilara edo zutabe-
tan ipintzea da. Horri esker, oso 
erraz ikus ditzakegu magnitudeen 
arteko loturak. 

Taula batek goiburua eta zenbait 
datu ditu, eta datu horiek hori-
zontalean eta bertikalean idatz 
daitezke.

Eskuarki, idazten den lehen da-
tua aldagai askearena da.

Grafikoak
Taula batean mendekotasunei behatzea zail samarra da. Horretarako, ikertzai-
leak taulako datuen adierazpen grafikoa egiten du. 

Jarduera-heina: aldagaiak erabilitako balioak

V (cm3) p (atm)

4 20

5 16

8 10

10 8

16 5

20 4

Goiburua: 
magnitudea eta 
unitatea adiera-
zi behar dira.

Datu multzoa: 
pare bakoitzak 
(V , p) datu 
esperimental bat 
adierazten du.

Mendeko aldagaia

Aldagai askea

BA AL ZENEKIEN?

Grafiko bat manipulatuz 
gero, pertzepzio okerrak 
eragin daitezke.
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Goiko bi grafikoak datu 
multzo berari buruzkoak 
dira, baina bilakaeraren 
pertzepzioa oso 
desberdina da.

EBATZITAKO JARDUERA

1. Adierazi grafiko bidez 2.4. epigrafeko taulako datuak.
Ebazpena 
a) Adierazi zein den aldagai askea eta zehaztu haren jarduera-

heina:
V (cm3) ⇒ [ 0 , 25 ]

b) Esan zein den mendeko aldagaia eta zehaztu haren jarduera-
heina:

p (atm) ⇒ [ 0 , 25 ]
c) Kokatu taulako puntuak ardatzetan.
d) Lotu puntu guztiak trazu bateko lerro batekin.

p (atm)

(10,8)

V (cm3)

25

20

15

10

5

0
0 5 10 15 20 25

Mendeko aldagaia 
ordenatu-ardatzean 
(bertikala) adierazten da.

Puntuak ondo 
ikusi behar dira.

Aldagai askea 
abzisa-ardatzean 
(horizontala) 
adierazten da.

6. Adierazi taula hau grafiko baten bidez.

JARDUERAK

t (s) 0 1 2 3 4 5 6 7

e (m) 300 295 280 255 220 175 120 55

j
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14 1. UNITATEA

2.5. Legeak eta teoriak
Behin datuak aztertu ondoren, proposatutako hipotesiak zuzenak diren ala ez 
egiazta dezakegu. Hipotesi bat okerra izatea ez da porrot bat: hobe da zerbait 
betetzen ez dela jakitea ezer ere ez jakitea baino.

Hala ere, hipotesia okerra bada, lehen urratsera itzuli behar dugu: emaitzak 
aztertutakoan, beste behaketa bat egin behar dugu. Metodo zientifikoa hasie-
rara beti itzultzen den zirkulu itxi bat da.

Hipotesi bat zuzena dela egiaztatzen badugu, bi tresna erabil ditzakegu:

• Legeak: fenomenoa gertatu den eta beti gertatuko den bezala deskriba-
tzen dute. Hitzez zein matematikoki adieraz daitezke. Egiazkoak eta zehatzak 
izan behar dute, salbuespenik gabe.

• Teoriak: fenomeno ezagun asko erlazionatu, aldagaien arteko beste lotura 
batzuk proposatu eta iragarpen berriak egiteko aukera ematen dute.

Lege zientifikoak esperimentu bidez egiaztatutako hipotesiak dira.

Teoria zientifikoek fenomeno baten zergatia eta hura eragiten duten kau-
sak azaltzen dituzte. Kausa horietatik, legeak ondorioztatzen dira.

EBATZITAKO JARDUERA

2. Arrazoitu eta justifikatu teoria geozentrikoaren eta teoria heliozentrikoaren arteko bilakaera.

Lurra Kosmosaren zentroa da, 
eta haren inguruan, planetak, 
Ilargia eta Eguzkia orbitan daude.
Gizakia zentroa da.

1609an, teleskopioa erabiliz, 
Galileok Jupiterren inguruan 
gorputz batzuk (haren ilargiak) 
biraka zeudela ikusi zuen.

Kopernikoren sistema 
heliozentrikoa onartu zuten.
Gizakia ez da Unibertsoaren 
zentroa.

7. Ikertu lege hauen definizioa eta adierazpena, eta 
egiaztatu legeak izateko baldintzak betetzen dituz-
tela: Hookeren legea eta Newtonen dinamikaren 
hiru legeak.

8. Ikertu Newtonen grabitatearen teoria eta Einstei-
nen erlatibitatearen teoria, eta azaldu haien arte-
ko aldeak horma-irudi batean. 

JARDUERAK

 BA AL ZENEKIEN?

Zientziak aurrera egin 
ahala, lege berriek lege 
zaharrak ordezten 
dituzte, fenomenoa 
zehatzago deskribatzen 
baitute. Hala ere, 
batzuetan, lege zaharrak 
erabiltzen jarraitzen 
dugu, errazagoak baitira 
eta gutxi gorabeherako 
emaitza onak ematen 
baitituzte.
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151. UNITATEA

2.6. Argitalpena: txosten zientifikoa
Esperimentu baten ondorioz lege bat lortu edo teoria bat proposatzen bada, 
beharrezkoa da komunitate zientifiko osoak emaitzen berri izatea. Horretarako, 
argitalpen zientifikoa erabiltzen da. 

Argitalpen zientifikoari esker, beste zientzialari batzuek egiazta dezakete iker-
keta. Esperimentua egin eta emaitzak ezezta ditzakete, edo teoriei dagokie-
nez, haietako arrazoiketen kontra egin.

Txosten zientifikoak informazioa era ordenatuan ematen du, zenbait puntu-
tan. Txostenaren helburuaren arabera alde txikiak egon badaitezke ere, ho-
nako hauek dira puntuok: 

Argitalpen zientifikoa oso testu mota espezializatu bat da, eta haren hel-
burua da talde jakin batek lortutako aurkikuntzak eta ideiak partekatzea.

BA AL ZENEKIEN?

Kimikaren aurrekotzat 
hartua, alkimiak ez ditu 
metodo zientifikoaren 
urrats asko betetzen. 
Esaterako, alkimistek 
ez zuten inoiz beren 
aurkikuntzen berri 
ematen, edo gutxi 
batzuek ezagutzen zuten 
klabe batean egiten 
zuten.

Portada

Hauek izango ditu:

Izenburua (laburra eta 
deskribatzailea).

Egileak.

Ikerketaren data.

Lekua.

Laburpena

Ikerketaren xedeari, 
egindako esperimentuei 
eta lortutako emaitzei 
buruzko laburpena.

Laburpenaren ingelesezko 
kopia bat egin behar da, 
txostena zer hizkuntzatan 
egiten den ere.

Sarrera

Zer ikertuko dugu eta zergatik?

Deskribapen argi eta zehatz batean, heldutako arazoa, egiaztatu behar diren hipotesiak, egindako esperimentua (aurrerapen bat) eta emaitza nagusiak azaldu behar dira.

Metodologia
Bi zati ditu:
• Materiala: erabilitako materialaren zerrenda egin behar da. 

Zer erabili dugu?
• Prozedura: ikerketan egindako bidea 

deskribatu behar da. Nola egin dugu?

Emaitzak

Zer lortu dugu? 

Esperimentuaren 

emaitzak azaltzen dira, 

taula eta grafiko bidez.

Emaitzen azterketa

Zer interpretatu dugu?

Lortutako datuen azterketa 

kuantitatiboa egiten da. 

Sarreran proposatutako 

hipotesiak eztabaidatzen 

dira, lege bihurtzeko edo 

bertan behera uzteko.

Ondorioak

Zer ondorio atera dugu?

Ikerketaren puntu 
nagusiak laburbiltzen dira, 
lortutako emaitzetan eta 
ateratako ondorioetan 
arreta jarriz.

Bibliografia

Zertan oinarritu gara?

Ikerketa oro kanpoko 
iturrietan oinarritzen da. 
Kontsultatutako 
materialak sartuko dira:

• Liburuak.

• Webguneak.

• Aldizkariak.

9. Orain, penduluaren hasierako esperimentuari buruz hartutako apunteak 
erabiliko dituzu, zure ikerketei buruzko txosten zientifikoa egiteko. Irakas-
leak esango du banaka edo taldeka egin behar duzuen.

JARDUERAKj
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16 1. UNITATEA

˝°Funtzio motak
Esperimentu baten datuak aztertzeko, aldagaien artean zer lotura dagoen jaki-
teko tresna nagusietako bat grafikoak dira, eta egiaztatuko zenuen grafikoak 
askotarikoak izan daitezkeela eta itxura asko izan ditzaketela. Itxura horietako 
bakoitza funtzio matematiko bati dagokio.

Funtzio matematikoa erlazio bat da, aldagai askeari (x) emandako balio 
bakoitzeko mendeko aldagaiaren (x) balio bat ematen duena, adierazpen 
matematiko baten bidez.

EBATZITAKO JARDUERA

3. y = 3 · x + 2 funtzio matematikoa emanda, kalkulatu:

a) y-ren balioa x = 4 denean. b) x-ren balioa y = 4 denean.

Ebazpena
a) x = 4 balioa funtzioan ordeztu eta y-ren balioa zehaztu behar da:

= + = + = + = =y x y y3 · 2; 3 · (4) 2 12 2 14; 14

b) y = 4 balioa funtzioan ordeztu eta x-ren balioa zehaztu behar da:
y x x= + = +3 · 2 4 3 · 2  ; 2 ezkerraldera pasatu eta kenduko dugu:

x x− = =4 2 3 · 2 3 · ; 3 beste aldera pasatu eta zatituko dugu: = x
2
3

Zorionez, naturako fenomenoei behatuta lortzen ditugun grafiko gehienak oso 
antzekoak dira eta funtzio gutxi batzuetan bil daitezke. Haietatik guztietatik, 
zuk lau ikasiko dituzu. Prozedura oso erraza da:

• Datuak taula batean jarri eta haien adierazpen grafikoa egingo dugu.

• Grafikoaren itxuraren arabera, aldagaiak erlazionatzen dituen funtzio mate-
matiko bat proposatuko dugu.

• Aldagai horiek erlazionatzen dituen adierazpen matematikoa emango dugu.

Orain, funtzio matematiko horiek zein diren ikusi behar dugu. 

x

y

10. y = x – 5 funtzioa emanda, kalkulatu:

a) y-ren balioa x = 2 denean. 
b) x-ren balioa y = 2 denean.

11. Gas batek atmosferatan duen 
presioaren (p) eta litrotan duen 

bolumenaren (V) arteko erlazioa 
80

=p
V

funtzioari dagokio. Kalkulatu:

a) Zer presio izango du gasak bolu-
mena 25 litrokoa bada?

b) Zer bolumen izango du gasak pre-
sioa 20 atmosferakoa bada?

JARDUERAK

p

V

x sarrera batetik y emaitza bat 
lortzeko aukera ematen duen 
erlazio bat da.
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171. UNITATEA

Orain, datuen portaera 
deskribatzen duen funtzioaren 
balio zehatza idatz dezakegu:

·=y k x

Horretarako, beste zutabe bat 
gehituko diogu taulari, pare 
bakoitzaren konstanterako:

x y k = y/x

x1 y1 k1

x2 y2 k2

··· ··· ···

xN yN kN

Eta k-ren balioa zehaztuko 
dugu, balioen batezbestekoa 
eginez:

k
k k k

N
N= + + +1 2

Hura kalkulatzeko, adierazpena 
bakandu eta hau lortuko dugu:

·=y k x  "  =k
y
x

Baina zer balio hartu behar 
dugu x-rako eta y-rako?

k-k izan ditzakeen balio guztiak 
kalkulatu behar dugu, eta haien 
guztien batezbestekoa zehaztu.

3.1. Funtzio proportzionala 
Haren adierazpen grafikoa jatorritik igarotzen den zuzen bat da.

y  
 
 
 
 
 
 
 

x  

Adierazpen matematikoa:

·=y k x

k zehaztu behar den 
konstante bat da; funtzio 
proportzionalaren kasuan, 
zuzenaren malda da.

EBATZITAKO JARDUERA

4. Taula honetan, substantzia baten masa/bolumena 
erlazioa ageri da. Idatzi erlazio hori ondoen adie-
razten duen funtzio matematikoa.

Ebazpena
a) Datuak grafiko bidez adieraziko ditugu. Jatorritik 

igarotzen den zuzen bat lortzen dugunez, funtzio 
proportzional bati dagokiola ondoriozta dezakegu.

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0
m (kg)

V (cm3)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

b) Funtzioa gure problemako magnitudeetara ego-
kitu eta k konstantea nola kalkulatu behar dugun 
zehaztuko dugu:

  hor:
≡
≡

= ⋅ =
m x
V y

V k m k
V
m

  

c) Datu pare bakoitzerako kalkuluak egin eta k-ren 
batez besteko balioa lortuko dugu:

m (kg) 2 3 6 8

V (cm3) 9 13 28 36

k = V / m 4,5 4,33 4,67 4,5

k = 4,5 cm3/kg
d) Funtzio matematikoa idatziko dugu: 

= ⋅V m4,5

m (kg) 2 3 6 8

V (cm3) 9 13 28 36

·=y k x
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18 1. UNITATEA

3.2. Beste funtzio batzuk
Beste funtzio matematiko asko daude, datuen adierazpen grafikoarekin erraz 
lotu ditzakegunak. Ikasturte honetan, hiru gehiago landuko ditugu:

Izena kuadratikoa edo parabolikoa hiperbolikoa edo alderantzizkoa lineala edo afina

Deskribapena jatorritik igarotzen den kurba ardatzekiko kurba asintotikoa jatorritik igarotzen ez den zuzena

Adierazpen grafikoa

 

 

 

 

 

 

 

  y 
 
 
 
 
 
 
 
 
    x  

y 
 
 
 
 
 
 
 
 
    x  

y  
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    x  

y  
 
 
 
 
 
 
 
    x  

Funtzio matematikoa y k x2= ⋅ y
k

x
= = ⋅ +y k x n

Konstantearen 
kalkulua

k
y

x2= = ⋅k y x
Hurrengo ikasturteetarako 
utziko dugu haren balioak 

kalkulatzeko modua.

1. Igogailu bat zer erritmotan igotzen den zehaztuko duzu. Horretarako, solairu baten altuera neurtu behar duzu. 
Eskailera-buru bateko lurretik goiko eskailera-buruko lurreraino. Ondoren, igo beheko solairutik azken solai-
ruraino eta neurtu zenbat denbora behar duzun solairu bakoitzetik igarotzeko. Solairu bakoitzean noiz zauden 
jakitea zaila da; beraz, egin ibilbidea hiru aldiz eta kalkulatu solairu bakoitzerako neurtutako denboren batez-
bestekoa. Egin denbora/altuera grafi koa eta lortu funtzioa. Konstantea igogailuaren abiadura izango da.

ESPERIMENTATU  Zer abiaduratan igotzen da igogailu bat?

12. Egin adierazpen grafikoa eta esan zer funtziok deskribatzen dituen taula hauek.

l (m) F (N) t (s) e (m) V (cm3) p (atm) l (m) t (s)

0,00 0 0,00 0 50,0 1,0 10 45

0,40 25 1,00 1,4 26,0 2,0 30 105

1,21 79 2,00 5,8 12,5 4,0 15 60

2,05 125 3,00 13,7 9,5 5,0 25 90

2,81 182 4,00 23,8 6,0 8,0 23 84

3,50 227 5,00 37,5 5,0 10,0 32 111

4,00 260         34 117

JARDUERAKj
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191. UNITATEA

3.3. Interpolazioa eta estrapolazioa
Datu esperimentalak ez dira aztertzen diren aldagaiek izan ditzaketen balio 
guztiak, gutxi batzuk baizik. Tauletan ez dauden balioak ezagutu nahi baditugu, 
grafikora edo funtziora jo behar dugu.

Grafikoan
Adierazpen grafikoan, datu gisa eman digu-
ten magnitudeari dagokion ardatzetik hasten 
gara.

Adierazpen-lerroei jarraitu behar zaie, funtzio-
ra iritsi arte.

Gero, beste ardatzetik amaitzen da, eta mag-
nitude ezezagunaren balioa lortzen da.

Adibidez, ondoko grafi koak tenperatura 
konstantean dagoen gas baten presioa/
bolumena erlazioa erakusten du. Kalkulatu 
presioaren (p) balioa bolumena 13 cm3 denean.

Funtzioan
Behin dagokion funtzio matematikoa zehaztutakoan, datu gisa eman diguten 
magnitudea bakandu behar da. Ondoren, magnitude ezezaguna bakandu be-
har da.

Zehaztu beharreko balioak non dauden, hauek bereizten ditugu:

• Interpolazioa: zehaztu beharreko datuak datu esperimentalen balio-heinaren 
barruan daudenean. Kasu horretan, akatsik egiten badugu, akats txikia izan-
go da.

• Estrapolazioa: zehaztu beharreko datuak datu esperimentalen balio-heinetik 
kanpo daudenean. Kasu horretan, zenbat eta gehiago urrundu hein esperi-
mentaletik, orduan eta handiagoa izango da akatsa.

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25

p (atm)

V (cm3)

Función  

V = 13 cm3

p = 6 atm

Horizontalean joaten 
gara beste ardatzeraino. Bertikalean 

igotzen gara 
funtzioraino.

13. Lasterketa-moto bat irteeratik abiatu da, eta azelerazio-
zuzeneko zenbait puntutatik igarotzeko zenbat denbora 
behar duen neurtu dugu. Balio hauek lortu ditugu:
a) Egin adierazpen grafikoa eta zehaztu zer funtzio matematikok deskribatzen duen.
b) Non zegoen motoa abiatu eta lau segundora?
c) Noiz egon da irteeratik 126 metrora?
d) Irteeratik zer distantziara zegoen abiatu eta hamabi segundora?
e) Aurreko zer ataletan interpolatu duzu? Eta zeinetan estrapolatu duzu?

JARDUERAK

t (s) 2 3 5 7 8 10

e (m) 14 32 88 170 220 350
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20 1. UNITATEA

˙°Magnitudeak eta haien neurketa
Lehenago azaldu dugu zientzian behatzailearen subjektibotasuna saihestu be-
har dela. Horretarako, guztiz zehatza den hizkuntza bat erabili behar dugu, eta 
hizkuntza hori hizkuntza matematikoa da.

a) Eguzki-eklipse osoetan, Ilargiak erabat estaltzen du Eguzkia. Horrek adie-
razten du Ilargiaren eta Eguzkiaren tamainak oso antzekoak direla zeruan. 
Beraz, haien diametroa oso antzekoa dela esan dezakegu. Zure ustez, hori 
egia al da? Zer egin beharko zenuke diametro desberdina dutela jakiteko?

b) Ziur asko, pertsona onak eta jatorrak ezagutzen dituzu. Bost pertsona auke-
ratzen badituzu, onberatasunaren arabera ordenatu al ditzakezu? Zure ikas-
kide batek ordena bera ondorioztatuko al luke?

PENTSATU ETA ARRAZOITU

Matematika zenbakiekin lotuta dago, eta hortaz, balio bat eslei diezaiokegu be-
hatu beharreko kontzeptuei. Baina nola eslei ditzakegu zenbaki horiek? Propie-
tate guztiei zenbakiak esleitzerik al dago? Erantzuna ezezkoa da.

Neurtzea: magnitude bat izaera bereko eta unitate izeneko beste batekin 
alderatzea. Balioak unitatea zenbat aldiz errepikatzen den adierazten du.

Magnitudea: neur daitekeen kontzeptu oro.

Unitatea: magnitude bat alderatzeko erabiltzen den patroi-kantitatea.

14. Esan zure mahaiaren bost propietate, magnitudeak direnak, eta magnitudeak ez diren hiru propietate.

15. Adierazi testu honetako neurri, magnitude, balio eta unitate guztiak:
«23 urterekin, historiako txapeldun gazteena da. Gainera, zirkuituko errekorra gainditu du, 2.450 m-ko ibilbi-
dea 49 segundoan egin baitu, 150 kg-ko eta 795 cc-ko zilindradako motozikleta bat erabilita. Haren batez 
besteko abiadura 180 km/h izan da.»

16. Azterketa batean, ikasle batek gorputz baten masa 30 zela erantzun zuen. Zergatik suspenditu zuen?

JARDUERAK

Ohol baten zabalera neurtu nahi badugu

Neurria da:
Zabalera = 2 arra

Magnitudea = unitatearen balioaMagnitudea oholaren zabalera da.

Neurketa-unitatea 
arra da.

Haren balioa  
bi unitate dira.

Pertsona baten kasuan

Magnitudeak dira:
• Altuera
• Bolumena
• Adina
• Masa
• GMIa

Ez dira magnitudeak:
• Edertasuna
• Onberatasuna
• Adimena
• Maitasuna
• Esperientzia
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4.1. Oinarrizkoak eta eratorriak
Neurri-sistema desberdinak daude munduan, hala nola anglosaxoia eta siste-
ma teknikoa. Irizpideak bateratzeko Nazioarteko Sistema (SI) erabiltzen dugu. 
Hartan, hitzarmenez, oinarrizko zazpi magnitude baino ez dira aintzat hartzen. 
Oinarrizko magnitudeak ez dira beste magnitude batetik sortu.

Magnitude horiek patroi-unitate bat dute. Emaitza bera ematen dute beti, eta 
edozein ikertzailek erraz neur ditzake.

Gainerako magnitudeak eratorriak dira, oinarrizko magnitudeen konbinazioak 
baitira.

Adibidez, abiadura luzeraren eta denboraren arteko konbinazioa da, eta hor-
taz, segundoko metrotan neurtzen da. Azalera luzera bider zabalera da eta 
metro karratutan (m2) neurtzen da.

4.2. Multiploak eta azpimultiploak
Argi-urte bat 9.460.730.472.580.800 metro dira, baina ez dago zalantzarik 
zenbaki hori ez dela batere erosoa. Arazo hori konpontzeko, multiploak eta 
azpimultiploak erabiltzen dira; hau da, jatorrizko unitatea baino hamar, ehun 
edo mila aldiz handiagoak edo txikiagoak diren unitateak.

Honezkero, unitateak multiplo eta azpimultiplo batetik bestera adierazten jakin-
go duzu, baina askoz prozedura erakutsiko dizugu orain: konbertsio-faktorea.

Hona hemen adibide bat: adieraz dezagun 3.200 m km-tan:

Eragiketak egingo ditugu:

3.200 m ·
1 km

1.000 m
3.200 · 1
1.000

 km 3,2 km= =( )

17. Egin unitate-aldaketa hauek:

a) 22 hm " cm b) 3,8 daL " mL c) 732 mg " dg d) 24.000 ms " s e) 0,75 Gg " hg
f) 87.600 s " ks g) 250 µm " cm h) 1,5 M€ " € i) 25 $ " c$ j) 1 mK " K

18. Zenbat kilosegundo daude ordu batean?

JARDUERAK

1 Daukagun unitate bera jarriko 
dugu, baina alderantziz.

 3.200 m ·
km
m( )  ⇒  3.200 m ·

1 km
1.000m )(

2ˆLortu nahi dugun 
unitatea idatziko dugu. 3ˆUnitate handienaren 

aurrean, 1 jarriko dugu.

4ˆ Hasierako eta amaierako unitateen arteko 
erlazioa jarriko dugu (jauzi bakoitza × 10).

Nazioarteko Sistemako (SI) 
oinarrizko unitateak

Magnitudeak Unitatea

Luzera metroa (m)

Masa kilogramoa (kg)

Denbora segundoa (s)

Intentsitate 
elektrikoa amperea (A)

Argi-
intentsitatea kandela (cd)

Tenperatura kelvina (K)

Substantzia 
kantitatea mola (mol)

1012  T tera  
    
    
109  G  giga  
    
    
106  M  mega  
    
    
103  k  kilo  
102  h  hekto  
101  da  deka  
1   --  unitatea
10–1  d  deci  
10–2  c  zenti  
10–3  m  mili  
    
    
10–6   mikroμ  

    
    
10–9  n  nano  
    
    
10–12  p  piko  
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22 1. UNITATEA

Denboraren kasuan, bihurketa berezia erabiltzen da, eta konbertsio-faktore 
bat baino gehiago behar izaten dira. Esaterako, zenbat minutu dira hiru aste?

 =3 aste ·
1 aste

·
24 ordu
1 egun

·
60 min
1 ordu

30.240 min
7 egun( ( () ) )

Konbertsio-faktoreari esker, unitate guztiak bihur ditzakegu, oso zailak badira 
ere.

Magnitude eratorriak
Bihurtu behar diren magnitude adina faktore erabiliko ditugu.

Adibidez: adierazi 72 km/h m/s-tan. Bi magnitude bihurtu behar ditugu:

km m

h s
72 

km
h

·
1 000 m

1 km
·

1 h
3600 s

72 · 1 000 · 1
1 · 3600 1

m
s

20
m
s

          

            
                ⇒

⇒






⇒ 











=
⋅

⋅ =

Goi-mailako magnitudeak
Konbertsio-faktoreak magnitude karratu, kubiko edo goi-mailakoekin ere era-
biltzen dira.

Esate baterako: zenbat cm2 ditu 5 m2-ko gela batek?
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Edukiera-unitateen kasuan, adi egon behar dugu, bi sistema erabil baitaitezke: 
unitate kubikoak eta litroak. Hala ere, konbertsio-faktoreek erraz konpontzen 
dute arazo hori. 

Adibidez: 5 × 3 × 2 m-ko igerileku bat daukagu. Zenbat litro ur behar ditugu 
betetzeko? Bi aukera ditugu, eta biak dira baliagarriak:

m3 " dm3 " L ⋅






⋅





=30 m
1 000 dm

1 m
1 L

1 dm
30 000 L3

3

3 3

m3 " kL " L   ⋅





⋅





=30 m
1 kL
1 m

1 000 L
1 kL

30 000 L3
3

 ZIENTZIA 2.0

INTEF aplikazio 
elkarreragile asko dituen 
institutu bat da. 
Webgune honetan, 
konbertsio-faktoreak 
landu ditzakezu:
goo.gl/1hxSWa

19. Egin unitate-aldaketa hauek:

a) 126 km/h " m/s b) 8 m/s " km/h
c) 30 hm2 " m2 d) 3 dam3 " cm3

e) 330 cm3 " L f) 540 µm·g/s " cm · kg/h
g) 1,40 €/L " k€/m3 h) 34 L/dm2 " m3/m2

20. Hegazkin bat soinua baino bizkarrago joaten bada, 
soinu-langa hautsiko du. Soinuak 330 m/s-ko abiadu-
ra du. Zer abiadura izango du hegazkinak km/h-tan?

21. Amazonas ibaiak 0,215 hm3/s-ko emaria du. Zenbat 
metro kubiko isurtzen ditu ozeanora segundoko? 
Zenbat L/s? Zenbat km3 iristen dira ozeanora urte-
ro? Zer ozeano da hori, eta zer herrialde zeharka-
tzen du ibaiak?

JARDUERAK

 urteak 
12    

 hilak  
   

 asteak  
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 egunak 
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 orduak 
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231. UNITATEA

4.3. Notazio zientifikoa
Zenbakiak oso handiak edo oso txikiak direnean, matematikak haiek idazteko 
oso modu erraza du: hamarreko berreturak. Unitatea utzi behar da, eta gaine-
rako zifrak dezimalak dira:

= ⋅ = ⋅356.700.000.000 3,567 100.000.000.000 3,567 1011 

= = ⋅ −0,00000876     
8, 76

1.000.000  
8, 76 10 6

Hala ere, zenbakiaren zifra guztiak idazten ere jakin behar duzu:

⋅ = ⋅ =1,023 10 1,023 10.000.000.000 10.230.000.00010  

⋅ = =−7,603 10
7,603

100.000
0,000076035

 

4.4. Ezagutu zure tresnak
Ikusiko duzunez, laborategian magnitude bera neurtzeko tresna bat baino ge-
hiago daude. Zergatik?

Arkatz bat zer luze den jakin behar duzu, eta A eta B erregelak daude. Zein 
erabiliko zenuke? Zergatik aukeratu duzu hori?

PENTSATU ETA ARRAZOITU

Tresna guztietan, bi ezaugarri hartu behar ditugu kontuan:

• Doitasuna: tresnak neur dezakeen magnitude zati txikiena da. B erregelak 
milimetro bateko doitasuna du, eta A erregelak, berriz, zentimetro batekoa.

• Sentikortasuna: neurtzen den magnitudearen aldaketa txikiak daudenean 
tresnak neurtzeko duen gaitasuna da. Merkuriozko termometroak termome-
tro digitalak bezain zehatzak dira, baina askoz sentikorragoak dira: oso azkar 
hautematen dituzte termometro digitalek hautematen ez dituzten aldaketa 
txikiak.

GOGORATU

Berreturak erabiliz, 
askoz errazagoa da 
zenbakiak idaztea:

=−a
a

n
n
1

Adibideak:
103 = 1.000

108 = 100.000.000

= =−10
1

10
0,0013

3

Berretzailea positiboa (negatiboa) bada, koma eskuinaldera 
(ezkerraldera) mugituko dugu, berretzaileak adierazitako adina leku.

Komaren aurreko, zifra bat utziko dugu.





22. Egin unitate-aldaketa hauek, notazio zientifikoa 
erabiliz:

a) 3,4·103 cm2 " dam2 b) 7,4·10-3 g/min " kg/h
c) 320 000 cL " dm3 d) 1012 cs " egunak

23. Zer doitasun dute kronometro hauek?

JARDUERAK
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24 1. UNITATEA

ˇ°Laborategiko lana
Zientziaren funtsezko ezaugarrietako bat laborategiko lana da. Eskuarki, labo-
rategietan egiten dira, era kontrolatuan, hipotesiak egiaztatu edo ezeztatuko 
dituzten esperimentuak. Laborategietan, beharrezkoa da zenbait segurtasun-
arau betetzea. 

5.1. Segurtasun-arauak
Zure irakasleak esango du zer arau bete behar diren zehatz-mehatz laborategi 
bakoitzean, baina honako hauek bete behar dituzu gutxienez: 

 ZIENTZIA 2.0

Segurtasun-eskuliburuak:
www.uv.es/qflab/
Aukeratu: 
castellano>descargas 
Eta egin klik honetan: 
Normas de seguridad.

24. Laborategietan suterik gertatzen bada, ez da inoiz urez itzaliko. Sugarrak amatatzea irakaslearen ardura 
bada ere, bilatu su motei eta honako hauek itzaltzeko moduei buruzko informazioa:

a) Mahai bateko sutea.  b) Alkohol-sutea.  c) Sodio-sutea.

JARDUERAK

Irteera-bidean, ez da oztoporik 
egongo. Bizkar-zorroak, jakak eta 
antzekoak pasilloetatik kanpo 
jarriko dira.

Produktu kimikoak 
usaintzeko, ontzia 
aurpegitik urrun izango 
dugu, eta usaina 
eskuarekin hurbilduko.

Derrigorrezkoa da mantala, 
eskularruak eta segurtasun-
betaurrekoak erabiltzea, eta ile 
luzea motots batean biltzea. Joan 
aurretik, eskuak garbituko ditugu.

Segurtasuna dela eta, debekatuta 
dago ikaskideei produkturik edo 
likidorik botatzea.

Irteera behar bezala seinaleztatuta 
egongo da, eta ez du oztoporik 
izango.

Gasak sortzen 
dituzten erreakzioak 
beira-arasa edo 
erauzketa-kanpai 
batean egingo dira.batean egingo dira.batean egingo dira.

Erabat debekatuta dago laborategian 
jatea, edatea eta erretzea, 
esperimentuak egiten baitira 
alergia eragin dezaketen substantzia 
toxikoekin.

Azido bat 
erabiltzen badugu, 
uraren gainean 
jarriko dugu beti.

erabiltzen badugu, 
uraren gainean 
jarriko dugu beti.

Etiketak ondo 
irakurri behar dira. Ez 
baditugu ezagutzen, 
toxikoa, narritagarria 
eta sukoia dela 
pentsatuko dugu.

Saio-hodi batean berotzean, ez da 
haren ahoa inorengana zuzendu 
behar.

Lekua badago, dutxa bat, begiak 
garbitzeko iturri bat, su-itzalgailu 
egoki bat eta burusi termiko bat 
egongo dira.

Lehekorra OxidatzaileaArriskutsua 
ingurume-
narentzat

Oso 
sukoia

Sukoia

Kaltegarria Narritagarria KorrosiboaToxikoa Oso toxikoa
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251. UNITATEA

5.2. Laborategiko materiala
Profesional on orok bezala, ikertzaileek beren tresnak zein diren jakin behar 
dute, eta nola erabiltzen diren ere bai. Ikasturte honetan, zure tresnak labora-
tegiko materiala izango dira. Kimikako materiala deskribatuko dugu; askota-
rikoa da, eta beraz, zaila da tresna guztiak ezagutzea. 

1. Joan ikastetxeko laborategira eta aukeratu 5.2. epigrafeko material guztia. Egin aurkitzen dituzun tresna 
guztien argazkia. Bilatu informazioa, zertarako erabiltzen den jakiteko.
Egin aurkezpen edo horma-irudi bat argazkiekin. Argazki bakoitzaren ondoan, izena idatzi behar dituzu, baita 
erabilera-moduari buruzko azalpen bat ere. 
Unitate honetan azaltzen ez diren tresnak ere aurki ditzakezu. Haiek ere horma-irudian sartu behar dituzu.

LABORATEGIA IKASGELAN Laborategiko materiala

Prezipitatu-ontzia Erloju-beira
Espatulak

Matxardak

Flasko
ikuzlea

Euskarria

Portzelanazko kapsula

Probeta

Inbutua

Tripodea

Almaiza

Tentegailua

Sareta

Termometroa

Tanta-kontagailua

Pipeta
Arragoa-

matxardak
Eskuila

Bunsen
metxeroa

Kristalizadorea

Saio-
hodia

Dekantazio-
inbutua

Destilazio-
matrazea

Hagatxoa

Erlenmeyer matrazea Matraz biribila Matraze aforatua Bureta

Hoztailea

a
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26 1. UNITATEA

˘°Zientziak eta IKTak
Dagoeneko, informazioa ez da liburu batean estatiko dagoen zerbait; izan ere, 
pertsonen artean igarotzen da, eta hori oso aberasgarria da. Informazioa lor-
tzeko, hainbat tresna ditugu gaur egun, eta haiek erabiltzen jakin behar dugu.

2. Bilatu honi buruzko informazioa: Nola egiten da xaboia? Dinosauroak existitu al ziren? Erabili Google bilatzailea, 
Wikipedia entziklopedia eta Interneteko beste bi tresna, zure aukerakoak. Testu-prozesadore bat erabiliz, idatzi 
erabili dituzun tresnen izena (eta URL helbidea) eta aurkitu duzun informazioaren laburpen bat. Ondoren, alde-
ratu informazioak eta egin bakoitzari buruzko kritika bat. Fidagarria al dira informazio guztiak? 

ESPERIMENTATU Informazioak alderatzea

2. Dagoeneko, badakizu taulak eta grafi koak paperean egiten. Orain, programa espezializatu bat erabiltzen 
ikasiko duzu: kalkulu-orria. OpenOfficekoa erabiliko dugu, doakoa da eta.

Taula honen grafi koa egingo dugu: 
t (s) 0 1 2 3 4 5

e (m) 0 3 12 27 48 75

LABORATEGIA IKASGELAN Kalkulu-orria

Testu-prozesadoreak:
txostenak idazteko balio dute.

Kalkulu-orriak: taulak eta
grafikoak egiten erabiltzen dira.

Aurkezpenak: pantailan bertan
azalpenak egiteko balio dute.

Irudi- eta bideo-editoreak:
irudiak manipulatzeko eta 
denbora-efektuak (time-lapse) 
egiteko aukera ematen dute.

Posta elektronikoa: 
ikertzaileak elkarrekin 
harremanetan egoteko.

HODEIA

Datuak

Informazio-biltegiratzea: datuak 
hodeiak gorde daitezke, eta edozein 
lekutan eskura ditugu.
Drive                                    SugarSync
Dropbox                               OneDrive

Informazio-bilatzaileak: nahi dugun 
ia edozer gauza aurkitzeko eta 
definitzeko aukera ematen dute.
Google                              Unibertsitateak
Wikipedia                          Monografiak

3.  Aukeratu XY 
grafi koa.

4.  Hautatu puntuak 
eta lerroak.1.  Idatzi taula eta 

aukeratu.
6.  Grafi koan klik egiten baduzu, aukera 

askoko menu zabalduko da. Ikertu.

2. Txertatu grafi koa.

5.  Sakatu Amaitu, eta 
grafi koa izango duzu.
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271. UNITATEA

6.1. Interpretatu eta idatzi
Hedabideetan, zientifikotzat hartzen den informazio asko dago. Baina, zenbai-
tetan, informazio horrek akats handiak ditu. Jarrera kritikoa garatu behar duzu, 
eta informatu gabe ezer ez sinetsi. 

Ezin da konfiantzazko webguneen zerrenda bat egin, baina zenbait organis-
mok eta erakundek beren informazioa egiaztatu dutela bermatzen dute;  esa-
terako, zenbait aldizkarik eta unibertsitatek.

Zientzia-aldizkari jeneralistak: mundu osoan garrantzitsutzat hartzen diren 
gaiei buruzko artikuluak argitaratzen dituzte. Haietako berrikuspen-batzordeak 
oso zorrotzak dira, eta artikulu garrantzitsuenak baino ez dituzte argitaratzen:

• Science (www.sciencemag.org): oinarrizko zientziari, fisikari, kimikari, ma-
tematikari eta abarri buruzkoa.

• Nature (www.nature.com): zientzia aplikatuei, biologiari, biokimikari, geolo-
giari eta abarri buruzkoa.

• The Lancet (www.thelancet.com): medikuntzari buruzkoa.

Zientzia-dibulgazioko aldizkariak: pertsona gehienentzat dira egokiak, hiz kun-
tza errazagoa erabiltzen baitute, garapen matematikorik gabe; adibidez Scienti-
fic American aldizkaria (www.scientificamerican.com/espanol/) eta Espainiako 
Investigación y ciencia aldizkaria (www.investigacionyciencia.es). 

Unibertsitateak edo hezkuntza-institutuak: monografiko, lan eta aplikazioak 
jartzen dituzte jendearen eskura. Besteak beste, Coloradoko unibertsitatea 
(phet.colorado.edu) nabarmentzen dugu. Unibertsitate horrek applet asko 
ditu. Liburu honetan erabiliko ditugu, laborategi batean erakutsi ezin diren fe-
nomeno asko aztertzeko.

Itxuraz zientziari buruzkoak diren argitalpen asko daude; batik bat, Interneten. 
Hain zuzen ere, Internet askotariko ideien berri emateko erabiltzen da, blogen 
bidez. Blog horietako askok ikuspegi heterodoxo batetik azaldu nahi dituzte 
aurkikuntza berriak. Baina haiek laidoztatu gabe, komeni da haien edukiak zu-
hurtzia handiz irakurtzea, iritzi dogmatikoak alde batera utzita eta azalpenak 
egiaztatuta.

BA AL ZENEKIEN?

IKT Informazioaren eta 
Komunikazioaren 
Teknologien siglak dira. 
Baina hori baino askoz 
gehiago da: pertsonen, 
ikertzaileen, munduaren 
eta informazioaren 
arteko interakzio-modu 
berri bat dira.

HIZTEGIA

Ortodoxoa: gehienek 
egiazkotzat hartutako 
iritzia edo sinesmena.
Heterodoxoa: gehienen 
sinesmenekin bat ez 
datorren iritzia edo 
doktrina.
Appleta: java edo 
HTML5 lengoaietan 
egindako aplikazioa, 
programa bat edozein 
plataformatan edo 
sistema eragiletan 
exekutatzeko aukera 
ematen duena.

25. El método científico no supone siempre una verdad izenburuko bideoak 
(goo.gl/ItIST6) azaltzen du metodo zientifikoa ez dela dogmatzat hartu 
behar, nahiz eta ekarpen handia egin dion gizadiaren garapenari. Idatzi 
elkarrizketatuei eta haien argudioei buruzko albiste bat.

26. Aukeratu zientziari buruzko albiste bat, azken hilabetekoa. Bilatu albiste 
hori Interneteko hiru gunetan. Ondoren, aurkezpen batean, estekatu albis-
tea hiru gune horietatik eta azaldu haietako bakoitzaren fidagarritasun-
maila. Azkenean, azaldu aurkezpena ikasgelan.

JARDUERAKj
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28 1. UNITATEA

Kopiatu mapa zure 
koadernoan eta osatu:

• Funtzio motak 
(grafikoak eta guzti).

• Segurtasun-arau 
garrantzitsuenak.

• Laborategiko hamar 
tresna.

• Neurria, magnitudea 
eta unitatea.

KONTZEPTUZKO MAPA

Hegazkinek zergatik uzten dituzte lorratz zuriak?

Kondentsazio-lorratzak dira, edo contrailak. 10 km inguruan —tro-
popausatik (troposferaren eta estratosferaren arteko muga) oso 
hurbil — dauden hegazkinek ur-lurruna botatzen dute, erreakzio-
motorren errekuntzaren ondorioz. Ur-lurruna kondentsatu egiten 
da, eta lorratz zuri horiek sortzen dira.
Altuera horretan, presioa oso txikia da, eta tenperatura, −40 ºC ingurukoa. Horren ondorioz, moto-
rren errekuntzaren ondorioz irteten den ur-lurruna gas-egoeratik solido-egoerara igarotzen da zu-
zenean, eta izotzezko kristalak sortzen dira. Gainera, kristal horiek eguzki-argia islatzen dute. Beraz, 
izotzezko kristalez osatutako hodeiak dira. Goiko geruzetan eratzen direnez, hodei zirriformetzat 
sailka ditzakegu.
Lorratz horiek sortzeko, faktore hauek behar dira, besteak beste: giro-hezetasuna (zenbat eta han-
diagoa izan hezetasuna, gehiago iraungo dute), haizea (uniforme eta ez oso bizia), turbulentzia-maila 
eta beheko geruzetan hodeirik ez egotea, lorratzak ikusteko.

noticias.eltiempo.es. 2014ko apirilaren 7a
1. iruzkingilea (2014/04/07)
«Artikulua izugarri gustatu zait. Oso interesgarria. Beti pentsatu dut lorratza kea zela, eta ikusgarria 
lorratz konikoa uzten duen hegazkinaren argazkia. Gauza berriak ikasten ditut beti. Jarraitu horre-
lako artikuluak jartzen: samurrak arinak eta hezigarriak.»

2. iruzkingilea (2014/04/12)
«Ez engainatu zure burua 1. iruzkingilea ikertu bioterrorismoa zer egin fumigazio horiekin chematrai-
lak dira. Zer kondentsazio hau desinformazio hutsa da biztanleria gaixotzeko toxikoen fumigazioak 
ezkutatzeko, botere faktikoaren atentatu terrorista bat ezkutatzeko, herria manipulatzeko. Jarraitu 
horrela, jendea ezjakina eta tentela izan dadin.»

Galderak
a) Aztertu testua, iturria eta egin diren iruzkinak. Zure ustez, haiek guztiak sinesgarriak al dira? Hau 

gomendatzen dizugu: aztertu bakoitzaren idazteko modua, egindako akatsak, etab. 
b) Eztabaidatu ikasgelan informazio-iturrien sinesgarritasunari buruz.

BEGIRATU ZURE INGURUNERA

Zentzu kritikoa

Taulak

Grafi koak

Argitalpena Behaketa

METODO
ZIENTIFIKOALegeak eta teoriak Hipotesia

Emaitzen azterketa Esperimentuak

LaborategiaArauak

IKTak
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291. UNITATEA

Kalibrea eta neurrien neurketa

Helburua
Kalibrea erabiltzen ikastea eta dimentsioak neur-
tzen ohitzea, esperientzia hartzeko.

Sarrera
Oro har, fl exometroak edo erregelak milime-
tro bateko neurriak hartzeko balio dute, baina 
neurri txikiagoak hartzeko, gorputz esferikoak 
edo biribilak neurtzeko, edo zuloen sakonera 
neurtzeko, erregelak ez du balio; kalibrea era-
bili behar dugu.

a) Nola funtzionatzen du? 
Erregela fi nko bat du, eta nonius edo Ver-
nierren eskala bat (atal mugikorra). Kalibrea 
irakurtzeko:
• Erregela finkoan, noniuseko zeroak 

adierazten duen zenbakiaren aurreko 
zenbakiari (A) begiratuko diogu. Hori 
balio nagusia izango da. 

• Noniusean, goiko markaren batekin bat 
datorren balio bakarra (B) bilatuko dugu. 
Horrek hurrengo dezimala emango 
digu.

b) Nola neurtzen da? 
Kalibreak aukera ematen digu objektuen 
lodierak, kanpoaldeak, barrualdeak, zuloen 
sakonerak eta piezen koskak neurtzeko. 

Materiala

Kalibrea Esferak

Zilindroak Barrualdeak

Objektuak: botilak, harriak eskola-materiala.

Prozedura
Ahalik eta doitasun handienez, objektuen ba-
rruko eta kanpoko neurriak (diametroak, luze-
rak, lodierak…) neurtu behar dituzu. Ondoren, 
neurriak dituzula, kanpoko edo barruko azalera 
eta bolumenak kalkulatu behar dituzu. Lagun tza 
gisa, hemen dituzu behar dituzun formula mate-
matiko guztiak:

Ataza
Horma-irudi bat egin behar duzu objektuen ar-
gazkiekin. Argazkien ondoan, objektuen neu-
rriak idatzi behar dituzu, baita kalkulatutako 
azalerak eta bolumenak ere.

Erregela
finkoa

4

0 2 4 6 8 10

5 6 7

4,3

A B

0,06+

Noniusa 

irakurketa txikiena: 0,05 mm

4,3 (A) + 0,06 (B) = 4,36

0 1 2 3 4 5
0 1 2 3 4 5

15
16

0
1

2
3

4
5

6
7

8

LABORATEGIKO PRAKTIKA

a

r

a

b

c

ra

r

a

b

c

r

S = 6 · a2

V = a3
S = 2 · (a · b + a · c + b · c)

V = a · b · c

a

r

a

b

c

ra

r

a

b

c

r

S = 2 · π · r · h + 2 · π · r2

V = π · r2 · h
S = 4 · π · r2

V = 4/3 · π · r3www.m
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30 1. UNITATEA

Oinarrizko jarduerak

1. Irakurri dokumentu hau:
«Ignaz Semmelweis, Vienako ospitalean lanean 
zegoen hungariar mediku bat, honetaz kontu-
ratu zen XIX. mendearen erdialdean:
• Bere sailean, erditzen ziren emakumeen pro-

portzio handi batek (% 10 inguru) erdion-
doko sukar izeneko gaixotasun hilgarri bat 
harrapatzen zuen.

• Ospitale bereko beste sail batean, gaixo-
tasun hori harrapatzen zuten emakumeen 
portzentajea % 1etik beherakoa zen.

Nola azaldu zitekeen alde hori?
Hasieran, arazoari buruzko iritzi guztiak batu 
eta alderatu zituen. Horren ondorioz, iker-
keta-batzordeak erabaki zuen lehen saileko 
heriotza-tasa handia medikuntzako ikasleen 
azterketen ondorio zela. Izan ere, medikun-
tzako ikasleek sail horretan egiten zituzten 
praktikak; besteak beste, azterketa egin behar 
zieten emakumeei, eta itxuraz, ez ziren oso 
arduratsuak.
Iritzi hori egiaztatzeko, sail horretan praktikak 
egiten zituzten ikasleen kopurua erdira txi-
kitu zen, eta ikasle horiek ahalik eta azterketa 
gutxien egiten zieten emakumeei. Heriotza-
tasa ez zen txikitu. Aieru hori baztertu zuten.
Arazoaz ohartu eta hiru urtera, Semmelwei-
sek zerbait ikusi zuen ustekabean: mediku 
batek azaleko ebaki bat egin zuen bisturi bate-
kin, gorpu bat disekzionatzen ari zela, eta 
egun gutxitara hil zen, erdiberriek zituztenen 
an tzeko sintomekin. Orduan, Semmelweisek 
ideia bat izan zuen: lehen sailera joan aurretik, 
berak eta ikasleek disekzioak egiten zituzten 
autopsia-gelan, eta eskuak gainetik, urez eta 
xaboiz, garbitu ondoren, erdi-urren zeuden 
emakumeak aztertzen zituzten.
“Gorpu-materia” heriotza-tasaren kausa izan 
zitekeela pentsatu zuen Semmelweisek. Hori 
egia zen ala ez jakiteko, emakume bat aztertu 
aurretik eskuak ur kloratuko disoluzio batean 
garbitzeko agindua eman zien denei. Orduan, 
bere saileko heriotza-tasa txikitzen hasi zen; 
izan ere, azkenean, beste sailekoa baino txikia-
goa izan zen.»

Erantzun galdera hauei:

a) Zein da arazoaren planteamendua?
b) Zein hipotesi eman zuten lehendabizi?
c) Lehen hipotesi hori egiaztatu al zuen? 

Nola? Zuzena al zen hipotesia?
d) Zein zen bigarren hipotesia?
e) Bigarren hipotesia egiaztatu al zuen? Nola? 

Zuzena al zen?
f) Zertaz ohartu zen? Zure ustez, zientziak 

haren lana aitortu al zuen?
g) Bilatu Semmelweisen ikerketei eta haien 

onarpenari buruzko informazioa, eta egin 
aurkezpen bat.

2. Zer alde daude behaketaren eta esperimenta-
zioaren artean? Eman adibideak.

3. Zertan dira desberdinak legeak eta teoriak? 
Eman adibideak.

˜° X̨IX. mendearen hasieran, izar iheskorrak feno-
meno atmosferikoak zirela uste zuten (100 
km arteko altueran gertatzen zirenak). Hor-
tik, meteoro izena dator. Hipotesitzat hartu al 
dezakegu hori?

5. Aztertu esaldi hau: «Planetak Eguzkiaren ingu-
ruan biratzen dira orbita egonkorretan, eta 
orbita horiek iraupen bera dute beti, planetak 
grabitazio-erakarpenaren ondorioz elkarri lotuta 
baitaude». Zer azaltzen da esaldian, lege bat, 
teoria bat edo biak? Zein da bakoitza?

6. Egin unitate-aldaketa hauek:

a) 5.300 mg " hg b) 2,8 hm " m
c) 2 egun " minutu d) 300 cL " L

e) 2 h 30 min " s f) 300 L " m3 
7. Freskagarri-botila batean, 33 cL jartzen du. Zen-

bat litro eta mL dira?
8. Dakizunez, ontzi bateko ura lurrundu egiten 

da denboraren joanean, eta lurruntzeko abia-
dura likidoaren tenperaturaren eta azalera-
ren araberakoa da. Pentsatu zenbait hipotesi 
eta asmatu esperimentu bat hipotesi horiek 
egiaztatzeko.
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311. UNITATEA

Finkatzeko jarduerak

9. Taula honetan erresistentzia bati emandako 
tentsioaren (V, voltetan) eta hartatik igarotzen 
den intentsitatearen (I, amperetan) arteko erla-
zioa ageri da.

V (V) 2 3 6 8 10

I (A) 0,04 0,06 0,12 0,16 0,2

a) Adierazi datuak grafiko batean.
b) Zer funtziori dagokio? Lortu grafikoa des-

kribatzen duen funtzio matematikoa.
c) Zer intentsitate dagokie 5 V-i? Eta 12 V-i?
d) Zer tentsiok eragiten du 0,05 A? Eta 0,02 A?

10. Idatzi notazio zientifikoan eta alderantziz.
a) 230.000.000.000
b) 7, 08 · 105

c) 0,000000000200003
d) 8,3003 · 10−8

11. Laborategiko produktu batean, etiketa hau 
dago. Zer arreta izan behar ditugu? 

Toxikoa Korrosiboa

R34: erredurak eragiten 

ditu.

R37: Narritagarria da 

arnasbideentzat.

12. Behatu laborategi honi. Aztertu zer arau urra-
tzen diren eta nola konpon daitezkeen.

Zabaltzeko jarduerak

13. Beheko taulako ikertzaileek metodo zientifikoa 
erabili zuten, behaketetan oinarrituta beren 
aurkikuntzak egiteko. Bilatu informazioa eta 
esan zer urrats egin zituzten. Azaldu artikulu 
edo bideo batean, eta erakutsi ikasgelan. 

Henri Becquerel Erradioaktibitatea

Alexander Flemming Penizilina

14. Esan fluidoen bolumenak neurtzeko eta 
erreakzio bat egiteko zer material daukagun 
laborategian, eta egin materialaren marrazki 
bat.

15. Egin unitate-aldaketa hauek:

a) 108 km/h → m/s b) 1.300 kg/L → g/mL

c) 2,45 · 106 m → km d) 4,08 · 10−6 m → µm

e) 3
g

mL · s
g

L · min
µ → f) 45

cm
s

m
h

2 2
→

16. Sartu helbide honetan: goo.gl/udmve9. Web-
gune horretan, albiste batean, oso modu barre-
garrian azaltzen dute Ipar Korean adarbakar bat 
aurkitu dutela. Orain, irakurri jatorrizko albistea 
(goo.gl/8GnYqK, ingelesez) eta egiaztatu lehen 
albistean emandako informazioa. Egiazkoa al 
zen lehen artikulua?

17. Objektu baliotsu baten prezioaren eta egin zene-
tik igarotako urteen arteko erlazioa azter tu da.

Prezioa (€) 0,25 1 4 6 9 12,5

t (urteak) 1 2 4 5 6 7

a) Adierazi grafiko bidez taulako datuak eta 
esan zer funtzio matematikok deskribatzen 
duen.

b) Zer balio zuen egin eta hiru urtera? Eta lau 
urte eta sei hilabetera?

c) Gutxi gorabehera, zenbat urte igaro ziren 
objektu horrek 10 euro balio zezan?

d) Zenbat balioko du egin eta 10 urtera?
e) Esan zer balio izango duen mende batera.
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32 1. UNITATEA

ERABILI°ZURE°GAITASUNAK

Eguzki-babesleak

Mirenek eta Danelek jakin nahi dute beren 
azala ondoen babesten duen eguzki-babes-
lea zein den. Eguzki-babesleek eguzkiaren 
kontrako babes-faktorea (EBF) dute. Faktore 
horrek adierazten du produktuak zenbateraino 
xurgatzen dituen eguzki-argiaren erradiazio 
ultramoreak. EBF handia duen eguzki-babesle 
batek denbora luzeago babesten du EBF txikia 
duen eguzki-babesle batek baino.
Mirenek eta Danelek material hauek bildu zituz-
ten: 
• Eguzki-argia xurgatzen ez duen plastiko gar-

deneko bi orri.
• Argiarekiko paper sentikorreko orri bat.
• Eguzki-olio minerala (OM).
• Zink oxidodun (ZnO) krema.
• Lau eguzki babesle: PS1, PS2, PS3 eta PS4.
Danelek produktu bakoitzaren tanta bat jarri 
zuen plastikozko orri batean egindako zirkulu 
banatan. Ondoren, plastikozko beste orria gai-
nean jarri zuen. Gero, bi orri horien gainean, 
liburu bat ipini zuen, presioa egiteko.

AM PS1 PS2

ZnO PS3 PS4

Argiarekiko 
paper sentikorra

Plastikozko 
orriak

Olio mineralak eguzki-argi gehiena igarotzen 
uzten du, eta zink oxidoak, berriz, ia argi guztia 
blokeatzen du. 
Ondoren, Mirenek plastikozko bi orriak jarri 
zituen argiarekiko paper sentikorreko orriaren 
gainean. Argiarekiko paper sentikorraren kolo-
rea gris ilunetik zurira —edo oso gris argira— 
aldatzen da, eguzki-argitan dagoen denbo-
raren arabera. Azkenik, Danelek orriak leku 
eguzkitsu batean utzi zituen.

1 . galdera

Esaldi hauetatik, zeinek deskribatzen du zien-
tifikoki olio mineralaren eta zink oxidoaren 

funtzioa, eguzki-babesleen eraginkortasuna 
alderatzean?
a) Olio minerala eta zink oxidoa aztertzen 

diren bi faktoreak dira.
b) Olio minerala aztertzen den faktore bat da, 

eta zink oxidoa, erreferentziazko substan-
tzia.

c) Olio minerala erreferentziazko substantzia 
bat da, eta zink oxidoa, berriz, aztertzen 
den faktorea.

d) Olio minerala eta zink oxidoa erreferentzia-
zko bi substantziak dira.

2 . galdera

Galdera hauetatik, zeini erantzun nahi diote 
Mirenek eta Danelek?
a) Zer babes ematen du eguzki-babesle bakoi-

tzak, besteekin alderatuta?
b) Eguzki-babesleek nola babesten dute azala 

erradiazio ultramoreetatik?
c) Olio mineralak baino gutxiago babesten 

duen eguzki-babeslerik al dago?
d) Zink oxidoak baino gehiago babesten duen 

eguzki-babeslerik al dago?

3 . galdera

Argiarekiko paper sentikorra gris iluna da. Gris 
argira aldatzen da argi apur batek jotzen due-
nean, eta zurira, argi askok jotzen duenean. Zer 
irudik adierazten du esperimentuaren emaitza? 
Azaldu zergatik aukeratu duzun. 

AM PS1 PS2

ZnO PS3 PS4

AM PS1 PS2

ZnO PS3 PS4

AM PS1 PS2

ZnO PS3 PS4

AM PS1 PS2

ZnO PS3 PS4

PISA
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331. UNITATEA

Zehaztu zure bizilekuaren latitudea: gnomona

Antzinako Greziako haurrek ez zuten ez 
GPSdun telefonorik ez sakelako iparrorratzik. 
Hala ere, ez zuten inolako arazorik iparra non 
zegoen jakiteko edo non zeuden jakiteko. Oso 
teknologia aurreratua erabiltzen zuten horreta-
rako: makila bat, gnomon izenekoa.
Estilo izeneko makila bat da gnomona, gaina-
zal horizontal batean bertikalean jartzen dena. 
Haren itzalak informazio guztia ematen du 
nork bere burua espazioan eta denboran non 
dagoen jakiteko.
Bilatu makila bat (esate baterako, bilgailu 
batena); zure estiloa izango da. Jarri egun 
osoan eguzkiak ematen duen eta inor moles-
tatzen ez duen leku batean, han egun osoa utzi 
behar baituzu. Estiloaren oinean, jarri 1 × 1 m-ko 
paper bat edo handiagoa, itzalak adierazteko. 
Bestela, lurrean adieraz ditzakezu klarionez.

Ipar geografikoa eta eguerdiko 
eguzki-altuera zehaztea

Egun eguzkitsu batean, goizean goiz, jarri gno-
mona aukeratu duzun lekuan. Ordu batean 
behin, itzala marraztu behar duzu paperean 
(edo lurrean, klarionez). Eguzki-eguerdia hur-
bil dagoenean, hamar minutuan behin egin 
beharko duzu. 
Eguerdian, Eguzkia bere zenitean dagoenean, 
gnomonaren itzala eguneko laburrena izango 
da. Eguzki-eguerdia denean, UTko –Denbora 
Unibertsaleko– 12ak inguru dira. Espainian, 
13:00ak dira neguan, eta 14:00ak, neguan 
(Kanarietan, ordubete gutxiago).
Iparra non dagoen jakiteko, luzatu eguneko 
itzalik laburrena. Horrek Ipar/Hego lerroa 
adieraziko digu. Gure hemisferioan, Iparra itza-
laren muturrean dago. 
Itzal laburrenaren luzera eta estiloaren altuera 
jakinda, 1:10eko eskalan marraztu behar dugu 
paper batean, eta angelua neurtu, eguerdiko 
eguzki-altuera zein den jakiteko.

Arratsaldea

E

M
I

H

Goiza

Estiloaren
altuera

Eguzki-altuera

Itzalaren luzera

Lekuaren latitudea zehaztea

Ekuatorearen eta lurrazaleko leku baten arteko 
distantzia angeluarra da latitudea. Latitudea 
gnomonaren bidez zehaztea erraza da, eguer-
diko eguzki-altuera zein den jakinez gero. Adie-
razpen hau erabili behar da:
Latitudea = 90º − eguzki-altuera + eguzki-dekli-

nazioa
Eguzki-deklinazioa Eguzkia bere zenitean 
dagoen lekuaren latitudea. Babes Zibi-
laren webgunean (goo.gl/eJM4ei) edo 
www.suelosolar.es/horasolar.asp. webgu-
nean lor dezakezu. Haren balioa egunaren ara-
bera aldatzen da.

Ataza

Taldeka, prestatu aldez aurretik behar duzuen 
guztia eta atera egiten duzuenaren argazkiak. 
Lanaren blog bat egitea proposatzen dizuegu: 
prestaketak, garapena eta emaitzak. Bilatu zer 
latitudetan zaudeten (gmapsen, aurkitu non 
zaudeten, klikatu eskuineko botoiarekin, eta 
aukeratu Zer dago hemen? Bilaketa-koadroaren 
azpian, koordenatuak azalduko dira). Espero 
zenituztenen antzeko balioak lortu al dituzue?

Gaitasunak lantzeko ataza
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Telf. Servicios al educador 902 289 888 / educador@mheducation.com
www.secundariamhe.es

Acceda a nuestra web y podrá ver nuestra oferta de novedades para Bachillerato, así como el 
aprendizaje adaptativo que proporciona SmartBook ya que no hay dos estudiantes iguales.

LOS MEJORES CONTENIDOS DE BACHILLERATO PARA FORMARSE
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Para más información: www.mcgraw-hill.es / Teléfono: 902 289 888 
E-mail: educador@mheducation.com

www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es
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McGraw-Hill Education
una editorial global a tu servicio

McGraw-Hill Education, durante las últimas décadas,
viene apoyando al mundo educativo con proyectos y servicios editoriales. 
Queremos agradecer la gran confianza que a lo largo de estos años ha depositado 
en nosotros y esperamos poder seguir contando con su inestimable colaboración 
en la difusión de nuestros contenidos editoriales. 

Gracias a esta confianza podemos desarrollar nuestra actividad con el claro objetivo de ofrecer un 
material de calidad a profesores y alumnos que ayude a alcanzar los objetivos marcados en cada uno 
de los niveles educativos.

Puede consultar nuestros contenidos en las diferentes páginas web que disponemos.

En este catálogo obtendrá información sobre nuestro proyecto editorial para la ESO y el Bachillerato, 
incluyendo el fondo que disponemos con numerosos recursos complementarios donde el material 
visual destaca de manera notable.

www.mcgraw-hill.eswww.smartbookmhe.es

www.secundariamhe.es www.secundariamhe.es/eso www.secundariamhe.es/bachillerato

www.mhe.es

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es



Telf. contacto: 902 656 439  http://mghlibros.distriforma.es/ 

 

 
McGraw-Hill te facilita disponer de tus eBooks y libros 

¡No esperes más para tenerlos! 
Un sistema rápido y cómodo al recibirlo en tu domicilio 

Contacta con MGHLibros 
 

 
 

 www.mcgraw-hill.es / www.mhe.es  
 
 

   
 

 

 

 

 
Distriforma y MGHLibros: Distribuidor de ebook y venta tradicional 

 
McGraw-Hill y Distriforma colaboran gestionando la librería virtual 

 
En esta página web puedes disponer de nuestro fondo actualmente activo 

www.m
cg

ra
w-h

ill.
es


	8448606892.pdf
	8448606892_ud01.pdf
	publicidad bachillerato castellano.pdf
	publicidad bach castellano.pdf
	MGHLibros.pdf


