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Dokumentua I 
 
 
 
 
Iruzkin orokorrak 

2010ean martxan hasiko den Unibertsitatera sarrerako hautaproba berria ondoko arauen 
bidez erregulatuta dago: 
 
1. BOE. 1467/2007ko azaroaren 2ko Errege Dekretua. 
 (Batxilergoaren egitura eta irakaskuntza minimoak) 
2. BOE. 1892/2008ko azaroaren 14ko Errege Dekretua. 
 (Unibertsitateko irakaskuntza sarrerarako baldintzak) 
3. BOPV. 23/2009ko otsailaren 3ko Dekretua. 
 (Batxilergoko curriculuma) 
4. UPV/EHU-ko barne arautegia. 
 
 
 
 
Probaren berritasun bat, araudiak agintzen duen bezala, zera da: ikasleari bi aukera (A eta 
B) aurkeztu behar zaizkio eta, berak bat hautatu eta aukeratutakoan dauden ariketa guztiak 
garatu behar ditu. 
Aukera bakoitzeko bost ariketen banaketa tematikoa honako hauxe da: 

 Ariketa bat zati algebraikoari dagokio (sistemak, matrizeak, determinanteak...) 
 Beste ariketa bat geometriari dagokio (espazioko geometria, distantziak...) 
 Beste bat kalkulu diferentzialari dagokio (deribatuak, aplikazioak...) 
 Beste bat kalkulu integralari dagokio (integralen kalkulua, aplikazioak) 
 Azkenik, beste atala buruketen ebazpenei dagokio. 

 
 
 
 

Ebaluazio irizpideak 

1. Proba osoak 0 eta 10 tarteko puntuazioarekin baloratuko da. 
2. Proba osatuta dagoen bost ariketa horietariko bakoitzak balio berdina du, hau da, 2 

puntu. 
3. Planteamendu zuzena baloratuko da, bai globala eta bai atal bakoitzarena, baldin 

baleude. 
4. Ez dira izango kontuan zenbakizko akatsak, kalkuluko akatsak... kontzeptuzkoak ez 

diren bitartean. 
5. Buruketa eta bere soluzioa hobeto ikusten laguntzen duten ideiak, grafikoak, 

aurkezpenak, eskemak... positibotzat baloratuko dira. 
6. Probaren aurkezpen egokia positibotzat baloratuko da. 
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UNIBERTSITATERA  SARTZEKO 
HAUTAPROBAK 

 
 

MATEMATIKA II  (Azterketa-eredua) 
 
 
 
OHARRA:  A aukera edo B aukera hautatu behar da eta, bertako ariketa guztiak 
erantzun. Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean balioetsiko da.  
 
 

A  AUKERA 

 
A.1. Ariketa.   Aztertu ekuazio linealetako sistema honen bateragarritasuna α 
parametroaren balioaren arabera: 
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Ebatzi aurreko sistema zehaztugabea den kasuan. 
 
 
A.2. Ariketa. Izan bitez, A eta B espazioko bi puntu eta, beraien osagaiak: 

A=(3,4,1+2a),  B=(-3,0,1-2a) 
Jakina da bi puntu horiek P plano batekiko simetrikoak direla. Kalkulatu, era 
arrazoitu batean, planoaren ekuazioa. 
 
 
A.3. Ariketa. P(x)=x3+Ax2+Bx+C polinomio funtzio bati buruz zera dakigu: mutur 
erlatiboak dituela x=0 denean eta x=1 denean. Informazio hura kontutan izanda, 
A, B eta C koefizienteetatik zeintzuk kalkulatu daitezke? Arrazoitu erantzuna. 
 
 
A.4. Ariketa. Izan bedi R ondoko puntuetan erpinak dituen planoko laukizuzen bat: 
V1=(0,0), V2=(3,0), V3=(3,9), V4=(8,0). Egiazta ezazu A-ren edozein baliorentzat 
y=Ax2+(3-3 A)x kurba V1 eta V2 erpinetatik igarotzen dela eta, laukizuzena bi 
eskualdeetan banatzen duela. 
Kalkulatu eskualde bakoitzaren azalera eta bilatu A-ren balioa kurbaren gainetik 
dagoen eskualdearen azalera azpitik dagoenaren bikoitza izateko. 
 

 
A.5. Ariketa.  Izan bedi V1=(5,0), V2=(5,3), V3=(8,3) eta V4=(8,0) erpinak dituen 
planoko karratu bat. Jatorritik igarotzen diren zuzen guztien artetik karratua 
azalera berdina duten bi eskualdetan banatzen duen zuzena aukeratzen da. Egin 
eskema bat eta, bilatu arrazoituz zuzen horren malda. 
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MATEMATIKA II  (Azterketa-eredua) 

 
 
 
OHARRA:  A aukera edo B aukera hautatu behar da eta, bertako ariketa guztiak 
erantzun. Ariketa bakoitza 0 eta 2 puntu artean balioetsiko da.  
 
 

B  AUKERA 
 

B.1. Ariketa. Aztertu ekuazio linealetako sistema honen bateragarritasuna α  
parametroaren balioen arabera: 
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B.2. Ariketa. Izan bitez A eta B espazioko bi puntu eta, beraien osagaiak  
A=(2,2,1), B=(4,u,v). Bi puntu horiek P: 2x-y+z+D=0 planoarekiko simetrikoak 
dira. Kalkulatu, arrazoituz, u, v eta D-ren balioak. 
 
 
B.3. Ariketa. Izan bitez beraien batura 20 den  p eta q bi zenbaki positibo. 
Kalkulatu, arrazoituz, p eta q-ren balioak lehenengoa bider bigarrenaren 
karratuaren biderketa maximoa izan dadin. 
 
 
B.4. Ariketa. Izan bedi  y=4x eta y=8-4x  zuzenek  eta, y=2x-x2  kurbak lehen 
koadrantean mugaturiko eskualdea. Egin eskualdearen adierazpen eskematikoa 
eta, kalkulatu bere azalera kalkulu integrala erabiliz. 
 

 
B.5. Ariketa. Ondoko irudian erakusten da 50, 30 eta 20 metro, hurrenez hurren, dituen 
hiru karratu bidez osatutako loraleku bat. Lehen karratuaren ezkerreko goi-erpina 
hirugarren karratuaren eskuineko behe-erpinarekin lotzen duen zuzenaren goiko eskualdea 
tulipaz  jantzi nahi da. Eta, lehen karratuaren ezkerreko aldearen erdi puntua hirugarren 
karratuaren eskuineko behe-erpina lotzen dituen zuzena eta aurreko zuzenaren arteko 
espazioa arrosaz jantzi nahi da. Gainontzeko espazioa jazminez jantzi nahi da. Erantzun, 
arrazoituz: Zein da azalerarik handiena duen eskualdea? 
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Dokumentua II 
 
 
Batxilergoko bigarren kurtsoko Matematika II jakintzagaiaren plangintza aurkezten da 
dokumentu honetan. 
Horretarako ondoko Dekretuetan agertzen dena kontuan izan behar da: 
 
 1467/2007, azaroak 2 (BOE 6/11/2008), Errege Dekretua. Bertan, Batxilergoaren 

egitura eta irakaskuntza minimoak agertzen dira. 
 
 23/2009, Otsailak 3 (BOPV, 27, 2, 2009), Dekretua.  Bertan, Batxilergoko curriculuma  

eta, bereziki, Matematika II jakintzagaiarena agertzen dira. 
 
 1892/2008, azaroak 14 (BOE 24/11/2008), Errege Dekretua.  Bertan, Unibertsitate 

ofizialetako sarreren baldintzak eta Unibertsitate publikoetan onartze prozesuak 
arautzen dira. 

 
Dekretu horien arabera, Matematika jakintzagaia edukien lau bloke nagusitan multzokatzen 
da:  
 

• EDUKI KOMUNAK  (IKT/TIC, Buruketen ebazpena eta Jarrerak) 
• ALJEBRA 
• GEOMETRIA 
• ANALISIA 

 
Proposamen honetan bloke bakoitzeko atalen edukia zein den zehaztu nahi da. Blokez bloke 
ondoko elementuak ukitu nahi dira: 
 

a. Helburuak. 
b. Kontzeptuak, prozedurak eta emaitzak. 
c. Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk. 
d. Oharrak. 

 
 
 
 
Iruzkin orokorrak: 

 
1. Matematika II jakintzagaiaren plangintzarako 26 aste proposatzen dira; horietatik 2 

aste erabiliko dira ebaluazioak eta beste zerbaiterako, beraz, 4 orduko 24 aste geratzen 
dira. Horra hor proposaturiko tenporalizazioa:  

 
BURUKETEN EBAZPENA 3 aste 
ALJEBRA 6 aste 
GEOMETRIA 5 aste 
ANALISIA 10 aste 

 
  
2. Ezin da ahaztu Matematika II-ren Curriculum garapena gaitasun (*) batzuen 

eskuratzean oinarritzen dela, baina, hauta probetan ez da ea kontuan izango aspektu 
hura. Dena dela, gaitasunen aspektu batzuk bai ebaluatuko dira. 

 
3. Aipatutako Dekretuak bereziki bi aspektu azpimarratzen dituzte: Informazio 

Teknologien erabilera eta Buruketen ebazpena. Lehenengo aspektua hauta probetan 
ezin da proposatu bere zabalera osoan. Bigarren aspektua, Buruketen ebazpena, 
ebaluatuko dena izango da. 
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4. Definizio formalak, frogapenak (absurdoratzea, kontrako adibideak) eta kateamendu 

logikoak (inplikazioa, baliokidetasuna) intuizioei baliotasuna ematen diote eta 
aplikatutako teknikei sendotasuna ematen diote. baina, zehaztasunak ez du estali 
behar oinarrizko ideien funtsa. 

 
 
 
(*) Gaitasun matematikoa honi deritzo: zenbakiak, beraiekin eragiketak, sinboloak eta arrazoitzeko 
eta adierazteko formak erlazionatu eta erabiltzeko trebetasuna izateari, bai mota desberdinetako 
informazioa interpretatu eta sortzeko, bai errealitatearen aspektu berezi eta kuantitatiboen ezaguera 
zabaltzeko eta, bizitzarekin erlazionaturiko buruketak ebazteko. 
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BURUKETEN  EBAZPENA. 
 
3 ASTE 
 
 
Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: 

• Ariketak baino irekiagoak diren enuntziatuei aurre egiteko. 
• Aieruak egin eta, bere kasuan, frogatzeko. 
• Buruketen ebazpenei begira, ezagutu eta erabili estrategia konkretu batzuk. 

 
 
Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. 
Buruketen ebazpenen esparrua oso zabala da eta gai bakoitzaren zati bat izan behar du. 
Atal honetan 8 estrategia hautatu dira: 

1. Kodeketa egokia. 
2. Bistaratze grafikoa. 
3. Buruketaren aldaketa. 
4. Azkenetik hasi. 
5. Partikulartu eta orokortu. 
6. Aierua egin. 
7. Indukzio metodoa. 
8. Absurduratu. 

 
Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: 
Hautaproban, gehienez, aipatutako estrategiaren bat erabiliz ebazteko buruketa bat izango 
da eta, zailtasun minimo batekin.  
 

 Atal honetan sar daitezke Algebra blokeko ekuazio linealen sistemak planteatzeko 
buruketak.  

 
 Baita, beste eduki-blokeetatik (Algebra, Geometria eta Analisia) ondorioztatutako 

egoerak ere.  
 
 
 
Oharra: 
 

1. Oso garrantzitsua da buruketen ebazpena aurreko ikasturteetan lantzea. Dena den, 
Batxilergoko Matematika osoan parte hartu behar du. 
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ALGEBRA. 
 
6 ASTE 
 
Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: 

• Matrizeen kalkulua erabili eta, beraien propietateak eta aplikazioak ezagutzeko. 
• Determinanteak kalkulatu eta, beraien aplikazioak eta propietateak ezagutzeko. 
• Ekuazio linealen sistemak ikertu eta ebazteko. 
• Algebrako buruketak planteatu eta ebazteko. 

 
Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. 
Aipatutako helburuak lortzeko metodo eta nozio nagusiak hauek dira: 

o Matrizeekin eragiketak. Propietateak. 
o Determinanteak. Propietateak eta kalkulua. 
o Matrize baten heina eta bere kalkulua. 
o Sistemak: baliokidetasuna, bateragarritasuna eta ebazpena. 
o Matrize baten heina eta determinanteen arteko erlazioa. 
o Alderantzizko matrizearen kalkulua. 
o Errenkada eta zutabeen menpekotasuna. 
o Sistemen ebazpena: 

a) Gauss-en metodoa. 
b) Rouche-Frobenius-en teorema. 
c) Cramer-en erregela. 

 
Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: 
 Ohartu matrizeen biderketak ez duela propietate trukakorra. 
 Determinanteetan aukeretariko bat hau litzateke: Aurkeztu bi bider bi ordeneko 

determinanteak definizioen bidez eta, hiru bider hirukoak Sarrus-en erregela erabiliz. 
Eta, egin ordena handiagokoak errenkada edo zutabe baten garapenaren bidez. 

 Garrantzitsua da azpimarratzea propietateak eta, determinanteetan errenkada eta 
zutabeekin eragiketak egiterakoan ematen diren aldaketak. 

 Errenkada eta zutabeen arteko menpekotasuna eta independentziaren garrantzia, bai 
atal honetan, bai geometrian. 

 Gauss-en metodoa eta Rouche-Fröbenius-en teorema sistemen ikerketa eta 
ebazpenerako alternatibak dira. 

 Sistemen ordena maximoa lau bider lau izango da. 
 Parametrodun sistemak badira: bi parametro eramaten baditu bi ezezagunetako 

sistema izango da, gainontzeko kasuetan parametro bakarra izango du. Hauetan, 
agertzen den baldintza lehen edo bigarren mailakoa izango da. 

 Cramer-en erregela erabiltzeko ariketetan ordena gehienez hiru bider hiru izango da. 
 Determinanteen kalkuluan ordena gehienez lau izango da. Zenbakizko matrizeen 

heinaren kalkulua lau bider lau ordenakoetara mugatuko da. 
 
Oharrak: 

1. Oso garrantzitsua da aurreko ikasturteetan ikusita izatea sistema baten soluzioa 
zer den eta ordezkatze, berdintze eta laburtze metodoak (gutxienez bi 
aldagaietako sistemetan)  

2. Algebra arloko testua daramaten buruketen planteamendua buruketen ebazpenen 
atalera pasa daiteke. 
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GEOMETRIA 
 

5 ASTE 
 

Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: 
• Erreferentzi sistema eta koordenatu bereziak erabili. 
• Bektore-kalkulua, bere propietateak eta aplikazioak erabili. 
• Erlazionatu ekuazioak objektu geometrikoekin. 
• Espazioko zuen eta planoen arteko posizio erlatiboak ikertu. 
• Metrikarekin lotutako buruketak ebatzi. 

 
Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. 
Aipatutako helburuak lortzeko metodo eta nozio nagusiak hauek dira: 

o Koordenatuak eta erreferentzi sistemak. Bektoreak. 
o Bektoreekin eragiketak eta propietateak. Adierazpen analitikoa. 
o Zuzenaren ekuazioak espazioan. Bi zuzen posizio erlatiboak. 
o Planoaren ekuazioak espazioan. Puntu, zuzen eta planoen posizio erlatiboak. 
o Problema metrikoak espazioan: Zuzen eta planoen arteko angeluak. Puntu, zuzen 

eta planoen arteko distantziak. 
 
Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: 
 Hiru dimentsiotako espazioko geometria ikertuko da ikasturte honetan. 
 Zuzenen eta planoen ekuazioen adierazpen desberdinak eta interpretazio algebraiko eta 

bektorialak garrantzitsuak dira. 
 Programaren alderdi geometrikoak erabiltzen du espazio euklidearraren (biderketa 

eskalarra eta biderketa bektoriala) eta algebraikoaren (posizio erlatiboak sistemen 
bidez) aberastasuna. 

 Oso garrantzitsua da azpimarratzea geometrian erabilitako aspektuak eta algebrako 
kontzeptuen arteko konexioa. 

 Aspektu metrikoan oinarrizko ariketa jarriko dira eta ez eragiketa konplexuak behar 
dituztenak. 

 Hauta proban proposatuko diren ariketak eta sistemen ebazpena daramatenak, 
algebran aipaturiko baldintza berdinak eramango dituzte, batez ere parametroetaz hitz 
egiten denean. 

 
Oharra: 

1. Oso garrantzitsua da ikasleek aurreko ikasturteetan koordenatuen, erreferentzi 
sistemen eta bektoreen kalkulua planoan kontzeptuak ikertuta izatea. 

 
 



MATEMÁTICAS II 
Selektibitate berria (2010) 

 Orr. 9

ANALISIA. 
 
10 ASTE 

 
 

Helburuak. Ikasleak gai izan behar dira: 
• Limitearen definizioa eta propietateak ezagutu eta erabili. 
• Deribatuaren interpretazioa, definizioa eta propietateak ezagutu eta erabili. 
• Oinarrizko funtzio batzuen deribatuak kalkulatu. 
• Deribatuari buruzko emaitzen printzipioak erabili eta ezagutu. 
• Funtzioen ikerketari, desberdintzari eta optimizazioari deribatuak aplikatu. 
• Jatorrizkoen kalkulurako erabili integrazio metodoak. 
• Jatorrizkoa eta integral mugatuaren arteko erlazioa erabili eta ezagutu. 
• Eskualdeen azaleren kalkulurako erabili integral mugatua. 

 
 
 
 
Kontzeptuak, Prozedurak eta Emaitzak. 
Aipatutako helburuak lortzeko metodo eta nozio nagusiak hauek dira: 

o Funtzio baten limitea puntu batean. 
o Limite infinituak eta infinituan: Asintotak. 
o Indeterminazioak eta beraien kalkulua. 
o Funtzio baten jarraitasunaren ideia. 
o Zatiki inkrementalak eta deribatua. Interpretazio geometrikoa eta zuzen ukitzailea. 
o Funtzio deribatua. Deribatuaren propietateak: batura, biderkadura eta zatidura. 
o Katearen erregela eta ondorioak: Alderantzizko funtzioa eta logaritmoaren deribatua. 
o Deribatuaren ondorio nagusiak: Batez besteko balioaren teorema. 
o L`Hopital-en erregela. Indeterminazioen ebazpena. 
o Aplikazioak: Gorakortasuna, lehen deribatuaren irizpidea, bigarren deribatuaren 

irizpidea. 
o Funtzioen adierazpen grafikoa. 
o Optimizazio buruketak. 
o Jatorrizkoaren ideia. 
o Integrazio metodoak: Ordezkapena, zatika metodoa, integral razionalak, integral 

trigonometrikoak. 
o Behe- eta goi-baturak. Integral mugatua eta bere interpretazio geometrikoa. 
o Barrow-en formula. Integral mugatuaren aplikazioak eskualde launen azaleren 

kalkulura. 
 
 
 
 
Edukizko eta metodozko orientabide eta behaketa batzuk: 
 Limiteen atala honetara mugatu behar da: Puntu batean funtzioaren limitearen ideiara 

eta limite infinituak eta infinituan. Horrekin oinarrituko dugu deribatuaren definizioa, 
hau da, zatiki inkrementalekin eta asintoten kalkuluarekin. 

 Azpimarratu behar da deribagarritasunak jarraitasuna inplikatzen duela (alderantzizkoa 
ez da beti egia, kontradibidearen bat jarri) 

 Batez besteko teoremaren frogapenaren eskema bat eta bere interpretazio geometrikoa 
egiten jakin. 

 Lehen deribatua eta bigarren deribatuaren irizpideak eratzen dute optimizazio 
aplikazioen oinarria. 

 Funtzioen adierazpen grafikoetan laguntzaile matematikoak (Wiris, GeoGebra, Derive, 
Cabri...), batez ere denbora asko daramaten aspektuak indartzeko. 

 L`Hopital-en erregela indeterminazioak ebazteko tresna garrantzitsu bezala aurkeztu 
behar da.  
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 Oinarrizko integrazio metodoak honako hauek izango dira: 
a. Aldagai aldaketa errazak eta zuzenak. 
b. Zatikako integrazioa: funtzio polinomikoak, esponentzialak, logaritmikoak eta 

trigonometrikoak eta, haien arteko biderketaren bat. 
c. Funtzio razionalak: Izendatzailearen maila hiru edo txikiagoa. 
d. Funtzio trigonometrikoak: Aldagai aldaketaren bidez edo zatika erabiliz ebatzi 

daitezkeenak.  
 Integral mugatua goi- eta behe-baturen ideia erabiliz aurkeztu daiteke. Horrela irudi 

lauen azalerarekin konexioa lortzen da. 
 Goi- eta behe-baturei buruzko ariketa erraz batzuk proposa daitezke, integralaren 

aplikazio bezala desberdintzak lortzeko eta kontzeptuek ulermena indartzeko. 
 Barrow-en formulak integral mugatua, jatorrizkoak eta kalkulu diferentzialaren arteko 

konexioa ematen digu; bera baita integralaren aplikazio garrantzitsuenen oinarria. 
 
 
 
 
Oharrak 

1. Lehen mailan ikertu beharko lirateke oinarrizko funtzio batzuen propietateak: 

 y = xn;y = x ;y = ex;y = lnx 
2. Trigonometria lehen mailan landu behar da, bere aplikazioari eta aspektu 

funtzionalari garrantzia emanez.  
3. Gelan laguntzaile matematikoen erabilera indartu behar da, erabilera 

funtzionalarekin erlazionaturiko edukiak hobetu ulertzeko. 
4. Hauta proban ez dira eskatuko ez funtzio irrazionalen ez eta razional 

trigonometrikoen integralen kalkulua. 
 
 


