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Batzeko eta kentzeko problemak 
ebazten badakit1

Problema hauetan hiru kopuru egongo dira beti, 
elkarren artean erlazionatuta:
)  Bi kopuru txiki edo zati, Z eta Z deituko ditugunak.

)  Eta kopuru handi bat, edo guztizkoa, G deituko duguna.

Honakoak eginez ebatziko 
dira problema horiek:

4



/  BATUKETA BAT:
kopuru handia zein den galdetzen badizute, bi kopuru txikiak 
batuko dituzu jakiteko.

Zatia + Zatia = Guztizkoa

Z Z G
+ =

/  KENKETA BAT:
kopuru txikietako batez galdetzen badizute, beste kopuru txikia 
kenduko diozu kopuru handiari.

Guztizkoa - Zatia = Zatia

G Z Z
- =

Guztizkoa - Zatia = Zatia

G Z Z
- =
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Lau urratsak ongi jakiteko 
batzeko eta kentzeko 
problemak2
Irakurtzen dut eta 
identifikatzen ditut

Arrazoitzen dut

Lau urrats hauek eginez, erraz ebatziko ditut batuketa eta kenketako problema guztiak:

1

2

) Enuntziatua irakurtzen dut planteatzen didan egoera ulertzeko.

) Egoera horretan, beti identifikatu beharreko hiru datu egongo 
dira: bi kopuru txiki edo zati, Z eta Z deituko ditugunak, eta 
kopuru handi bat, edo guztizkoa, G deituko duguna.

) Hiru datu horietako bat, da problemaren galdera.

) Zer datu dagozkien zatiei eta zer datu dagokion guztizkoari 
jakinez gero, haien arteko erlazioa ezartzeko aukera izango 
dut; hori funtsezkoa izango da problema ebatziko duen 
eragiketa aukeratzeko orduan:

 . Eskatzen didaten datua guztizkoa bada, bi zatiak batu   
  behar ditut jakiteko.

 . Eskatzen didaten datua zatietako bat bada, beste zatia   
  kendu behar diot guztizkoari jakiteko.

6



Kalkulatzen dut

Erantzuten dut eta 
baloratzen dut

7

3

4

)  Aurreko urratsean aukeratu dudan eragiketa egiten dut,  
 batuketa edo kenketa bat, aldez aurretik jakinda horrek  
 erantzun zuzena emango didala.

) Problemak planteatutako galderari erantzuten diot. 

) Eta baloratzen dut: buruz edo idatziz, zenbakizko datuak  
 kokatzen ditut enuntziatuan, erantzuna barne, eta   
 erabakitzen dut ea emaitzak zentzurik duen. 

Lau urrats hauek eginez erraz 
ebatziko ditut batuketa eta 
kenketako problema guztiak



Batuketa eta kenketako egoerak 
ulertzen ditut3

8

Problema hauek bukatu gabe daude eta zuk bukatu behar dituzu. Bete 
hutsik dauden laukiak, bukatu ilustrazioak bukatu gabe badaude eta osatu 
enuntziatuak:

1

2

Kopuru 
txikia

Puxtarriak 
lehen

Aingeruk ................. puxtarri zituen eta ................. puxtarri oparitu dizkiote. 
Orain ................. puxtarri ditu.

Kopuru 
txikia

Oparitutako 
puxtarriak

Kopuru 
handia

Puxtarriak 
orain

GZ Z

5 3 8

Lehen

Ikerrek ................. puxtarri zituen eta ................. puxtarri oparitu dizkiote.
Orain ................. puxtarri ditu.

Kopuru 
txikia

Puxtarriak
........................

Kopuru 
txikia

..............................  
puxtarriak

Kopuru 
handia

Puxtarriak 
...........................

TP P

4

Marraztu 
Ikerrek 

orain dituen 
puxtarriakLehen

Orain
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Leirek ................. puxtarri zituen eta jolasten ................. puxtarri galdu ditu
Orain ................. puxtarri ditu.

5

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
handia

GZ Z

12
Puxtarriak
........................

 ........................... 
puxtarriak

Puxtarriak 
...........................

Kopuru 
txikia

Puxtarriak 
orain

Maiderrek ................. puxtarri zituen eta jolasten ................. puxtarri galdu ditu
Orain ................. puxtarri ditu.

Kopuru 
txikia

Galdutako 
puxtarriak

Kopuru 
handia

Puxtarriak 
lehen

GZ Z

7

Lehen

Marraztu 
Maiderrek 
orain duen 
puxtarri 
kopurua

Marraztu 
Leirek orain
duen puxtarri 

kopurua

Marraztu 
Leirek lehen 
zuen puxtarri 

kopurua

Hasi aurretik, pentsatu ea noiz zuten puxtarri gehiago, 
jolastu baino lehen edo gero.

3

4



Batuketa eta kenketako egoerak ulertzen ditut3

10

5
Koldo eta Oihaneren artean 26 
zirkulu marraztu dituzte arbelean. 
Koldok 14 zirkulu marraztu ditu eta 
Oihanek 12 zirkulu.

Kopuru 
txikia

Zirkulu
Koldok

Kopuru 
txikia

Zirkulu
Oihanek

Kopuru 
handia

Zirkulu
bien artean

GZ Z

14

ZZ

6

Manu eta Amaiaren artean .................... 
zirkulu marraztu dituzte arbelean. 
Manuk .................... zirkulu marraztu ditu 
eta Amaiak .................... zirkulu.

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
handia

GZ Z

ZZ

Zirkulu
........................

Zirkulu 
...........................

Zirkulu 
...........................
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7

8

Eneko eta Sararen artean 23 
zirkulu marraztu dituzte arbelean. 
Enekok .................... zirkulu marraztu ditu 
eta Sarak 10 zirkulu.

Jon eta Izaroren artean 25 zirkulu
marraztu dituzte arbelean. Jonek 

.................... zirkulu marraztu ditu eta 
Izarok .................... zirkulu.

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
handia

Kopuru 
handia

Zirkulu
........................

Zirkulu 
...........................

Zirkulu 
...........................

Zirkulu
........................

Zirkulu 
...........................

Zirkulu 
...........................



Batuketa eta kenketako egoerak ulertzen ditut3
Hurrengo bi orrialdeetan, problema bakoitza hasi baino lehen, 
pentsatu bietako nork duen puxika gehiago, mutilak edo neskak. 
Puxika gehiago duena G letran egongo da, eta puxika gutxiago  
duena, Z batean. Beste Zn bien arteko puxika-aldea egongo da.

9

10

Aritzek .................... puxika ditu eta Paulak Aritzek baino .................... puxika 
gehiago ditu. Beraz, Paulak .................... puxika ditu.

Xabierrek .................... puxika ditu eta Anek Xabierrek baino .................... puxika 
gutxiago ditu. Beraz, Anek .................... puxika ditu.

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Puxika
Aritzek

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Puxika
aldea

Kopuru 
handia

Kopuru 
handia

Puxika
Paulak

G

G

Z

Z

Z

Z

7

4

4

6

11
Puxika 

gutxiago du

Puxika 
gutxiago du

Puxika 
gehiago du

Puxika 
gehiago du

Puxika
........................

Puxika 
aldea

Puxika 
...........................
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13

12

11

Mikelek ................. puxika ditu, hau da, Aitziberrek baino 5 gehiago. Beraz, 
Aitziberrek ................. puxika ditu.

Jokinek .................... puxika ditu, hau da, Loreak baino 5 gutxiago. Beraz,  
Loreak .................... puxika ditu.

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
handia

Kopuru 
handia

G

G

Z

Z

Z

Z

3

9
Puxika 

gutxiago du

Puxika 
gutxiago du

Puxika 
gehiago du

Puxika 
gehiago du

Puxika
........................

Puxika 
aldea

Puxika 
...........................

Puxika
........................

Puxika 
aldea

Puxika 
........................... Marraztu 

Loreak dituen 
puxikak

Marraztu
Aitziberrek 

dituen puxikak
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Batuketa eta kenketako egoerak ulertzen ditut3

14

13

Pablok ................. puxika ditu eta Ainarak ................. puxika. Pablok Ainarak baino 2
puxika gutxiago ditu.

Eduk ................. puxika ditu eta Luziak ................. puxika ditu. Eduk Luziak baino 2 
puxika gehiago ditu.

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
txikia

Kopuru 
handia

Kopuru 
handia

G

G

Z

Z

Z

Z

7

7

Puxika
........................

Puxika 
aldea

Puxika 
...........................

Puxika
........................

Puxika 
aldea

Puxika 
...........................

Pablok       
eta Ainarak 

dituzten 
puxikak

Marraztu  
Pablok eta 

Ainarak dituzten 
puxikak

Puxika 
gutxiago du

Puxika 
gutxiago du

Puxika 
gehiago du

Puxika 
gehiago du
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Anderrek eta Junek 78 kg pisatzen dute batera. Anderrek 42 kg pisatzen 
badu, zenbat kg pisatzen du Junek?zenbat kg pisatzen du Junek?

ZATIA: kopuru txikia ZATIA: kopuru txikia GUZTIZKOA: kopuru handia

Datuak identifikatzen ditut4
Gogoratu!

Problema baten datuak, hain zuzen ere, hura ebazteko 
erabiliko duzun informazioa dira. Horregatik, identifikatzen 
jakitea da problema ebazteko lehen urratsa.

Ikus dezagun adibide bat:

15

) Hona hemen problema horren hiru datuak:

1 2 3
Juneren pisua  
(kg)

Anderren pisua 
(kg)

Biek batera duten 
pisua (kg)

GZ Z



Datuak identifikatzen ditut4

16

Identifikatu problema hauen datuak:

Lehenbizi erantzun galderari eta gero batu geziak erabiliz:

16
Gaur, orriak erabiliko ditugu arte 
plastikoen ikasgelan. Nahikorik ez 
zegoenez, irakasleak 32 orri gehiago 
ekarri behar izan ditu. Orain 75 orri 
ditugu. Zenbat orri zeuden hasieran?

Noiz zegoen orri gehiago ikasgelan, irakasleak gehiago ekarri ondoren edo 

lehenago?   ..............................................................................................................................................................................................

Lehen zeuden orriak

Irakasleak ekarritako 
orriak

Orain ditugun orriak

Kopuru handia = G

Kopuru txikia = Z

Kopuru txikia = Z 32

75

?

32

75

?
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Lehenbizi erantzun galderari eta gero batu geziak erabiliz:

Lehenbizi erantzun galderari eta gero osatu:

17

18

Ikasturte honetan 21 pintura-poto erabili ditugu 
arte plastikoen ikasgelan. Orain 35 poto daude 
apalategian. Zenbat pintura-poto zeuden 
apalategian?

54 bidaiari zihoazen autobus batean. Azken 
geralekuan 13 jaitsi dira. Zenbat bidaiari daude 
orain autobusean?

Noiz zegoen pintura-poto gehiago ikasgelan, ikasturtearen hasieran edo amaieran?  

...............................................................................................................................................................................................................................

Noiz zeuden bidaiari gehiago autobusean, geralekuan gelditu baino lehen edo gero? 

...............................................................................................................................................................................................................................

Lehen zeuden pintura-potoak

Erabili ditugun pintura-potoak

Orain dauden pintura-potoak

Kopuru handia = G
Kopuru txikia = Z
Kopuru txikia = Z 35

13

21

?

Jaitsi diren bidaiariak

.............................................................................................................. 

................................................................................ bidaiariak.

.............................................................................................................. 

................................................................................ bidaiariak.
GUZTIZKOA edo 
kopuru handiaG

ZATI edo   
kopuru txiki batZ
beste ZATI edo 
kopuru txiki batZ



Datuak identifikatzen ditut4

18

Lehenbizi erantzun galderari eta gero osatu:

19

20

Anderrek zenbait etapa egin ditu bizikletaz. Gaurko 
etapa kontuan hartuta, 97 km egin ditu. Gaur 23 km 
egin baditu, zenbat kilometro eginak zituen atzo arte?

Atzo gaurko etapa bukatzean baino km gehiago edo gutxiago eginak zituen

Anderrek?    .........................................................................................................................................................................................

Orain, bilatu enuntziatu hauen datuak eta azpimarratu urdinez zatiak, Z eta Z, 
eta gorriz guztizkoa, G.

Gogoratu!
Kopuru handia G da, eta 
kopuru txikiak, Z eta Z. 
Azpimarratu baino lehen, 
pentsatu arretaz noiz zuten 
puntu edo gol gehiago, lehen 
edo orain.

Nire gelan matematika-
lehiaketa bat antolatu 
dute. 44 puntu nituen 
eta gaur beste 35 lortu 
ditut. Zenbat puntu 
ditut orain?

+

GUZTIZKOA edo 
kopuru handiaG

ZATI edo   
kopuru txiki batZ
beste ZATI edo 
kopuru txiki batZ

.............................................................................................................. 

.......................................................................... km kopurua. 

.............................................................................................................. 

.......................................................................... km kopurua. 

.............................................................................................................. 

.......................................................................... km kopurua. 



19

21

23

22

Hala ere, nire lagun Nekanek 
62 puntu ditu, 20 puntu kendu 
baitizkiote gaur lehiaketara ez 
joateagatik. Zenbat puntu zituen nire 
lagun Nekanek gaur baino lehen?

Jessica eta biok hirugarren 
gaude. Astea hasi baino lehen  
73 gol genituen eginak baina 
gero eta hobeki ari gara eta  
aste hau bukatuta 96 gol egin 
ditugu jada. Zenbat gol egin 
ditugu aste honetan?

Bikotekako futbol-txapelketa bat ere 
antolatu dute. Orain arte Sergei eta 
Elisa onenak dira eta aste honetan 13 
gol gehiago egin dituzte. Guztira, 65 gol 
egin dituzte denboraldi honetan. Zenbat 
gol eginak zituzten aste hau hasi baino 
lehen?

-



Datuak identifikatzen ditut4
Identifikatu problema hauen datuak:

Batu gezien bidez:

Batu gezien bidez:

24

25

Nire eskolan 98 neska-mutil ari dira ikasten maila 
berean. 51 neska badaude, zenbat mutil daude?

Saskibaloiko 42 baloi eta futboleko 36 baloi erosi 
ditugu Gorputz Hezkuntzako eskolarako. Zenbat 
baloi erosi ditugu guztira?

Mailan dauden ikasleak.

Mailan dauden neskak.

Mailan dauden mutilak.

Kopuru handia = G
Kopuru txikia = Z
Kopuru txikia = Z 98

51

?

Saskibaloian aritzeko erosi 
ditugun baloiak

Futbolean aritzeko erosi 
ditugun baloiak

Erosi ditugun baloi guztiak

Kopuru handia = G
Kopuru txikia= Z
Kopuru txikia= Z

36

42

?

20



26

27

Ane eta Jonathanen artean 84 kromo dituzte. Kromo 
horietako 31 Anerenak badira, zenbat kromo dira 
Jonathanenak?

Nire auzoko fruta-dendan 24 kg sagar eta 35 
kg udare saldu dituzte gaur. Zenbat kg fruta 
saldu dituzte guztira?

21

G

ZATI edo   
kopuru txikiZ ....................................................................................................... 

........................................................... diren kromoak.

....................................................................................................... 

........................................................... diren kromoak.

....................................................................................................... 

........................................................... diren kromoak.

....................................................................................................... 

..................................................................... kg kopurua.

....................................................................................................... 

..................................................................... kg kopurua.

....................................................................................................... 

..................................................................... kg kopurua.

beste ZATI edo 
kopuru txikiZ

GUZTIZKOA edo 
kopuru handiaG

ZATI edo   
kopuru txiki batZ
beste ZATI edo 
kopuru txiki batZ

GUZTIZKOA edo 
kopuru handia



Datuak identifikatzen ditut4

22

30
Etxean, gosaltzeko, 32 litro esne eta 25 litro zuku 
kontsumitzen ditugu hilean. Zenbat litro edaten ditugu 
hilean esnea eta zukua kontuan hartuta?

Gorputz Hezkuntzako irakasleak 38 soka erabili ditu 
sokasaltoan aritzeko. Bi koloretakoak zeuden, gorriak 
eta berdeak. 17 soka gorri baldin bazeuden, zenbat 
soka berde zeuden?

31
Nire auzoko musika-denda bateko erakusleihoan 
24 gitarra klasiko eta 55 gitarra elektriko daude. 
Zenbat gitarra daude guztira erakusleihoan?

28
Ikastetxean guraizeen eskaera bat egin zen eta orain jaso 
dute. 61 guraize eskatu zituzten eskuinentzat eta 24 guraize 
ezkerrentzat. Zenbat guraize eskatu zituzten guztira?

Gogoratu!

Kopuru handia G da, eta kopuru txikiak Z eta Z.

29

Orain, bilatu enuntziatu hauen datuak eta azpimarratu urdinez zatiak, Z eta Z, 
eta gorriz guztizkoa, G.
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Adi!

Hurrengo hiru orrialdeetan, zati txikiak eta zati handia 
identifikatzea zailxeagoa da.

Identifikatu problema hauen datuak:

Batu gezien bidez:

Batu gezien bidez:

32

33

Osteguneko saskibaloi-entrenamenduan 55 puntu egin genituen, 
astearteko entrenamenduan baino 13 puntu gutxiago. Zenbat 
puntu egin genituen asteartean?

Gaur, Gorputz Hezkuntzan egin dugun abiadura-proban 70 
metroko lasterketa egin dugu, eta atzo bakarrik 50 metro egin 
genituen. Zenbat metro gutxiago egin genituen atzo?

Asteartean egindako puntuak

Gaurko lasterketan egindako
metroak

Ostegunean egindako puntuak

Atzoko lasterketan egindako 
metroak

Bien arteko aldea

Bien arteko aldea

Kopuru handia = G

Kopuru handia = G

Kopuru txikia = Z

Kopuru txikia = Z

Kopuru txikia = Z

Kopuru txikia= Z

55

70

13

50

?

?

Zure ustez, noiz egin
genuen puntu gehiago, 

asteartean edo 
ostegunean?
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Datuak identifikatzen ditut4
Identifikatu problema hauen datuak:

34

35

Arte plastikoen ikasgelan bi pintura-kaxa erabili ditugu. 
Lehenbizikoak 94 pintura zituen eta bigarrenak 62 pintura. 
Zenbat pintura gehiago zituen lehenbiziko kaxak?

Martxoan otsailean baino 17 plastika-lan gehiago 
egin ditugu. Otsailean 71 egin genituen; beraz, 
zenbat egin ditugu martxoan?

Zer hilabetetan egin dugu plastika-lan gehiago?

GUZTIZKOA edo 
kopuru handiaG

ZATI edo   
kopuru txiki batZ
beste ZATI edo 
kopuru txiki batZ

GUZTIZKOA edo 
kopuru handiaG

ZATI edo   
kopuru txiki batZ
beste ZATI edo 
kopuru txiki batZ

....................................................................................................... 

............................................................................ pinturak.

....................................................................................................... 

............................................................................ pinturak.

....................................................................................................... 

............................................................................ pinturak.

....................................................................................................... 

..................................................................................... lanak.

....................................................................................................... 

..................................................................................... lanak.

....................................................................................................... 

..................................................................................... lanak.
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36

38

37

Alexek 12 urte ditu, hau da, aitak baino 26 urte 
gutxiago. Zenbat urte ditu aitak?

Sergiok 14 urte ditu, eta aitak berak baino 23 urte 
gehiago ditu. Zenbat urte ditu aitak?

Lorenak 58 urte ditu, hau da, alabak baino 27 urte 
gehiago. Zenbat urte ditu alabak?

Andonik 87 urte ditu, eta bilobak berak baino 63 urte 
gutxiago ditu. Zenbat urte ditu Andoniren bilobak?

Orain, bilatu enuntziatu hauen 
datuak eta azpimarratu urdinez 
zatiak, Z eta Z, eta gorriz 
guztizkoa, G.

Alabak baino 27 urte gehiago ditut

Aitak baino 26 urte gutxiago ditut

Semeak baino 23 urte gehiago ditut

39
Aitonak baino 63 urte gutxiago ditut

Adi!
G letra da kopuru handia, eta urte 
gehien dituenari dagokio. Beste bi 
kopuruak Z eta Z izango dira.



EBALUAZIOA
Datuak identifikatzen ditut
5

26

1 2

4

6

10

8

3

5

9

7

Etxerako lanetan, gaur ingeleseko 14 
ariketa eta matematikako 15 ariketa 
egin behar ditugu. Zenbat ariketa egin 
behar ditugu gaur etxerako lanetan?

Ingelesa eta matematika kontuan 
hartuta, 27 ariketa egin behar ditugu gaur 
etxean. Ingeleseko 11 ariketa baditugu, 
matematikako zenbat ditugu?

Orain arte, saskibaloiko taldean 38 aldiz 
sartu dut baloia saskian. Azken partidan 
7 aldiz sartu nuen. Zenbat aldiz sartua 
nuen baloia partida hori baino lehen?

2.A ikasgelan 12 ikaslek bukatu dute 
irakurri behar den liburua, eta 15 
ikaslek ez dute bukatu oraindik. Zenbat 
ikasle daude 2.A ikasgelan?

Irakurtzen ari naizen liburuan, 49. 
orrialdean nago, eta Ane 41. orrialdea 
irakurtzen ari da berean. Zenbat orrialde 
gehiago irakurri behar ditu Anek ni 
nagoen orrialde berean egoteko?

Sandrak 126 cm-ko altuera du, hau da,  
Oihanek baino 5 cm gehiago. Zenbat 
cm-ko altuera du Oihanek?

Orain arte, saskibaloi-txapelketan 
27 aldiz sartua nuen baloia saskian. 
Asteburuan 12 aldiz sartu dut. Zenbat 
aldiz sartu dut guztira?

Ikasgelan 24 ikasle gaude, baina 
bakarrik 13 ikaslek bukatu dugu irakurri 
behar den liburua. Zenbat ikaslek ez 
dute bukatu liburua oraindik? 

Nire liburuaren 13 orrialde gehiago 
irakurri izan banitu, 56. orrialdean 
nengoke, Gabriel bezala. Zer orrialde 
irakurtzen ari naiz ni?

Mikelek 128 cm-ko altuera du eta 
Raulek 6 cm gutxiago ditu. Zenbat 
cm-ko altuera du Raulek?

Orain, bilatu enuntziatu hauen datuak eta azpimarratu urdinez zatiak, Z eta Z, 
eta gorriz guztizkoa, G.

 Izena: .............................................

 Maila: .............
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Datuak 
erlazionatzen ditut6

Datuen artean dagoen erlazioa ezagutu behar duzu, 
horrek lagunduko baitizu problema ebazteko egingo duzun 
eragiketak erabakitzen.

Ikus dezagun adibide bat:

Gogoratu! 

Aitonak untxiak eta oiloak ditu herriko eskortan. 45 untxi eta 23 oilo ditu. 
Zenbat animalia ditu aitonak?Zenbat animalia ditu aitonak?

40

G

G Z
Z

Z Z

?

? 45

23

2345

Untxiak
eskortan

Oiloak
eskortan

Animaliak
eskortan

) Guztizkoa jakiteko, hori osatzen duten bi Zatiak ezagutu behar ditut, hau da:

Zer galdetu didate? Zer datu behar ditut jakiteko?

Zenbat animalia dituen
aitonak eskortan

Zenbat untxi dituen
aitonak eskortan

Zenbat oilo dituen
aitonak eskortan

G jakiteko, Z eta Z ezagutu behar ditut



Datuak erlazionatzen ditut6
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Aitonak untxiak eta oiloak ditu herriko eskortan, guztira 68 animalia. 45 
untxi baditu, zenbat oilo ditu aitonak eskortan?zenbat oilo ditu aitonak eskortan?

Aitonak untxiak eta oiloak ditu 
herriko eskortan, guztira 68 
animalia. 23 oilo baditu, zenbat zenbat 
untxi ditu aitonak eskortan?untxi ditu aitonak eskortan?

41

42

GZ Z

GZ Z

Untxiak 
eskortan

Untxiak 
eskortan

Oiloak 
eskortan

Oiloak 
eskortan

Animaliak 
eskortan

Animaliak 
eskortan

Zer galdetu didate?

Zer galdetu didate?

Zer datu behar ditut jakiteko?

Zer datu behar ditut jakiteko?

) Zati bat jakiteko, beste Zatia eta Guztizkoa ezagutu behar ditut: 

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

Z G
Z

?
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48 liburu ditut, estilo guztietakoak. Bakarrik 21 ditut irakurri gabe. ZenbatZenbat
irakurri ditut dagoeneko?irakurri ditut dagoeneko?

Liburu bat irakurtzeko agindu dio 
irakasleak nire lagun Raisari. Aste 
honetan 134 orrialde irakurri ditu eta 
oraindik 51 orrialde geratzen zaizkio 
bukatzeko. Zenbat orrialde ditu Zenbat orrialde ditu 
liburuak?liburuak?

44

43

GZ Z

GZ Z

Irakurritako 
liburuak

Irakurritako 
orrialdeak

Irakurri
gabeak

Geratzen 
zaizkion 

orrialdeak

Liburu
guztiak

Liburuaren
orrialdeak

Zer galdetu didate? Zer datu behar ditut jakiteko?

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

Zer galdetu didate? Zer datu behar ditut jakiteko?

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut



Sardinak

ARROZA
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Datuak erlazionatzen ditut6

Hurrengo bi orrialdeetan, zati txikiak eta zati handia identifikatzea 
zailxeagoa da.

Adi!

Bertaren ikasgelak 43 kg janari bildu ditu eskola-jantokirako.
Mikelen ikasgelak 12 kg gehiago bildu izan
balitu, Bertaren ikasgelak adina kg izango lituzke.
Zenbat kg bildu ditu Mikelen ikasgelak?Zenbat kg bildu ditu Mikelen ikasgelak?

Nire ikasgelak
zureak baino janari 

gehiago bildu du

46

Zer galdetu didate?

Zer galdetu didate?

Zer datu behar ditut jakiteko?

Zer datu behar ditut jakiteko?

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

       Noraren ikasgelak 43 kg janari bildu ditu eskola-
jantokirako. Daviden ikasgelak 12 kg gutxiago bildu
izan balitu, Noraren ikasgelak adina kg izango lituzke.
Zenbat kg bildu ditu Daviden ikasgelak?Zenbat kg bildu ditu Daviden ikasgelak?

Sardinak

ARROZA

Nire ikasgelak 
zureak baino
janari gehiago

bildu du.

45
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Zuk baino puntu
gehiago lortu ditut

Nik baino puntu
gehiago lortu dituzu

47

48

Zer galdetu didate?

Zer galdetu didate?

Zer datu behar ditut jakiteko?

Zer datu behar ditut jakiteko?

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

 .......... jakiteko, .......... eta .......... ezagutu behar ditut

Ikastetxean jolasten, Sarak  168 puntu lortu ditu eta 
Iñakik 135 puntu. Zenbat puntu gehiago lortu beharko Zenbat puntu gehiago lortu beharko 
zituen Iñakik Sarak adina puntu lortzeko?zituen Iñakik Sarak adina puntu lortzeko?

Olatz eta Jordi jolasean ari dira ikastetxean. Olatzek
41 puntu gutxiago egin izan balitu Jordik adina lortuko
zituen, hau da, 214 puntu. Zenbat puntu lortu dituZenbat puntu lortu ditu
Olatzek?Olatzek?
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Eragiketak aukeratzen ditut7
Irakurri esaldi hauek eta osatu enuntziatuak:

Kaxa batean 114 pintura daude, eta 83 arkatz. 
Guztira 197 pieza daude kaxan.

Poltsa batean 88 gozoki ditut. 46 limoizkoak dira eta 
42 marrubizkoak.

Batuketa-problema bakoitzetik, bi 
kenketa idatz daitezke:

Kenketa-problema bakoitzetik, 
beste kenketa bat eta batuketa  
bat idazten ditut:

Kenketa: G - Z = Z

Kenketa: G - Z = Z

Kenketa: G - Z = Z

Batuketa: Z + Z = G

Batuketa: Z + Z = G

Kenketa: G - Z = Z

Arte plastikoen ikasgelan
kaxa bat dugu, 114 pintura
eta 83 arkatz dituena.
Zenbat pieza daude kaxan?

Poltsa batean 88 gozoki ditut. 46 
gozoki limoizkoak badira, zenbat 
daude marrubizkoak?

Arte plastikoen ikasgelan kaxa
bat dugu, ................ pieza dituena. Pieza 
horietako ................ pinturak badira, 
zenbat .......................................................... dago?

Poltsa batean ................ gozoki
ditut. ................ gozoki marrubizkoak badira, 
zenbat gozoki daude ................................................. ?

Arte plastikoen ikasgelan kaxa bat dugu, 
................ pieza dituena. Pieza horietako 
................ arkatzak badira, zenbat ..........................
......................................................................................... dago?

Poltsa batean ................ gozoki
.......................................................... eta ................ gozoki
.......................................................... ditut. Zenbat
gozoki ditut guztira?

49

52

50

53

51

54
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Osatu falta diren zenbakiekin eta batu gezien bidez:

Primeran ari naiz atsedenaldietan egiten dugun karta-
txapelketan! Gaur arte 224 puntu nituen eta gaur beste 62 
puntu lortu ditut. Orain 286 puntu ditut jadanik.

Ingeleseko eskolan Lehen Hezkuntzako 139 ikasle 
hasi ginen. 31 ikaslek utzi zuten ikasturtean zehar. 
Ikasturtearen bukaeran 108 ikasle ginen.

Kenketa: 
G - Z = Z

Batuketa: 
Z + Z = G

Kenketa: 
G - Z = Z

Kenketa: 
G - Z = Z

Batuketa: 
Z + Z = G

Kenketa: 
G - Z = Z

Ikasturte honetako karta-txapelketan ................ puntu nituen eta gaur 
beste ................ puntu lortu ditut. Zenbat puntu ditut orain?

Gaur ................ puntu lortu ditut karta-txapelketan. Orain ................ puntu 
ditut. Zenbat puntu nituen gaur arte?

Ikasturte honetako karta-txapelketan ................ puntu nituen gaur 
arte. Orain ................ puntu ditut. Zenbat puntu irabazi ditut gaur?

55

Ingeleseko eskolan ................ ikaslek bukatu genuen ikasturtea, urtean 
zehar ................ ikaslek utzi zutelako. Zenbat ikasle ginen
ikasturtearen hasieran?

Ingeleseko eskolan ................ ikasle hasi ginen eta .............. ikaslek bukatu 
genuen. Zenbat ikaslek utzi dute ikasturtean zehar?

Ingeleseko eskolan ................ ikasle hasi ginen ikasturtearen hasieran. 
Ikasturtean zehar ................ ikaslek utzi dute. Zenbat ikaslek bukatu 
dute ikasturtea?

58

59

60

56

57
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Eragiketak aukeratzen ditut7
Irakurri esaldi hauek eta osatu enuntziatuak:

Bi hegazkin atera dira aireportu beretik. 
Lehenak 216 bidaiari daramatza eta 
bigarrenak 33 gehiago, hau da, 249 bidaiari.

Fruta-arbolen artean paseatzen ibili naiz. 277  
sagarrondo eta 242 mertxikondo zenbatu ditut. 
Sagarrondo baino 35 mertxikondo gutxiago zegoen. 

Batuketa-problema bakoitzetik, bi 
kenketa idatz daitezke:

Kenketa-problema bakoitzetik, 
beste kenketa bat eta batuketa bat 
idazten ditut:

Kenketa: G - Z = Z

Kenketa G - Z = Z

Kenketa: G - Z = Z

Batuketa: Z + Z = G

Batuketa: Z + Z = G

Kenketa: G - Z = Z

Bi hegazkin atera dira
aireportu beretik. Lehenak 216
bidaiari daramatza eta bigarrenak 
33 gehiago. Zenbat bidaiari 
daramatza bigarren hegazkinak?

Fruta-arbolen artean paseatzen 
ibili naiz. 277 sagarrondo eta 242 
mertxikondo zenbatu ditut. Zenbat 
mertxikondo gutxiago zenbatu ditut? 

Bi hegazkin atera dira aireportu beretik. 
Lehenak ................ bidaiari daramatza eta 
bigarrenak ................ bidaiari ................ . Zenbat 
bidaiari gehiago daramatza bigarren 
hegazkinak?

Fruta-arbolen artean paseatzen ibili 
naiz. ................ sagarrondo zenbatu ditut 
eta ................ mertxikondo gutxiago. Zenbat 
mertxikondo zenbatu ditut? 

Bi hegazkin atera dira aireportu beretik. 
Bigarren hegazkinak ................ bidaiari 
daramatza, hau da, lehenak baino 
................ bidaiari gutxiago. Zenbat bidaiari 
daramatza lehen hegazkinak?

Fruta-arbolen artean paseatzen ibili 
naiz. ................ mertxakondo zenbatu ditut 
eta ................ sagarrondo gehiago. Zenbat 
sagarrondo zenbatu ditut? 

61

64

62

65

63

66
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EBALUAZIOA
Arrazoitzen dut eta datuak aukeratzen ditut
8

1

2

3

4

5

Nire jokoen kaxan 59 fitxa daude, batzuk 
urdinak, besteak horiak. Horietatik 27 
urdinak badira, zenbat fitxa hori ditut 
nire jokoen kaxan?

Marrazten ikasteko ikastaro batean 
eman dut izena. Aste honetara arte 
120 orri erabiliak nituen eta aste 
honetan beste 50 orri erabili ditut. 
Zenbat orri erabili ditut guztira?

Txango batera atera gara bi 
autobusetan. Lehen autobusean 44 
ikasle goaz, eta bigarrenean 52 ikasle. 
Zenbat ikasle gehiago doaz bigarren 
autobusean?

Nire koadernoko 35 orri erabili 
ditut jada, eta oraindik 23 orri zuri 
geratzen zaizkit. Zenbat orri ditu nire 
koadernoak?

Patioan jolasten 14 puxtarri galdu 
ditut, baina oraindik 43 ditut. Zenbat 
puxtarri nituen hasieran?

 Izena: .............................................

 Maila: .............

Z + Z = G

G - Z = Z

Z + Z = G

G - Z = Z

Z + Z = G

G - Z = Z

Z + Z = G

G - Z = Z

Z + Z = G

G - Z = Z

Markatu X batez 
aukera zuzena:
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problemak egiten ditut9
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Eider irakurle amorratua da. Logelan 33 abentura-liburu 
eta 25 misterio-liburu ditu. Zenbat liburu ditu Eiderrek Zenbat liburu ditu Eiderrek 
logelan?logelan?

1

3

2

IRAKURTZEN DUT ETA  DENTIFIKATZEN DUT:

 KALKULATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

OSATU:

Eiderrek .......... liburu ditu, eta kopuru hori da GUZTIZKOA. 

Bi motatako liburuak daude, ZATI bat dira  

........... abentura-liburuak eta beste ZATIA ...........  
misterio-liburuak dira.

ERANTZUTEN DUT: 

................. liburu ditu Eiderrek logelan.

eta BALORATZEN DUT:

Eiderrek ................. liburu ditu logelan:  
................. misterio-liburu eta ................. abentura-liburu.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

33

?

36

  Bai, misterio- edo abentura-liburuak baino liburu gehiago 
daudelako guztira.

  Ez,  misterio- edo abentura-liburuak baino liburu gutxiago 
daudelako guztira.

4 ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut

Zenbat ................................ 
......................................................

.............................................................. 

..................................... liburuak.

.............................................................. 

..................................... liburuak.

) Zer galdetu didate?                              ) Zer datu behar ditut jakiteko?



68
Ikasgelan terrarium bat egin dugu, 150 inurrirentzat. Inurri asko sartu genituen 
baina, gehiegi zirenez, 30 inurri atera ditugu. Zenbat inurri utzi ditugu Zenbat inurri utzi ditugu 
terrariumaren barnean?terrariumaren barnean?

1

3

2

IRAKURTZEN DUT ETA  DENTIFIKATZEN DUT:

KALKULATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

OSATU:

Terrariumean ........... inurri sartu genituen, eta kopuru hori da GUZTIZKOA. 

ZATI bat dira terrariumetik atera ditugun ........... inurriak, eta beste ZATIA 
barnean utzi ditugun ........... inurriak dira.

ERANTZUTEN DUT: 

................. inurri zeuden hasieran.

eta BALORATZEN DUT:

Ikasgelan terrarium bat egin dugu. Hasieran ................. inurri 
sartu ditugu, baina gero ................. atera ditugu.  
Barruan ................. inurri geratu dira.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

?

37

  Bai, hasieran zeudenak baino inurri gutxiago daudelako orain 
barruan.

  Ez,  hasieran zeudenak baino inurri gehiago daudelako orain 
barruan.

4 ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

Zenbat ................................ 
......................................................

.............................................................. 

..................................... inurriak.

.............................................................. 

..................................... inurriak.

) Zer galdetu didate?                              ) Zer datu behar ditut jakiteko?
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69       Gozoki-pakete handi bat oparitu didate; limoizko 
eta marrubizko gozokiak daude. Marrubizko 75 gozoki 
daude, hau da, limoizkoak baino 12 gutxiago. Limoizko Limoizko 
zenbat gozoki daude paketean?zenbat gozoki daude paketean?

1

2

3 4

IRAKURTZEN DUT ETA  IDENTIFIKATZEN DUT:

KALKULATZEN DUT: ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

OSATU:

Paketean ........... gozoki daude, eta kopuru hori da 
GUZTIZKOA.

ZATI bat dira ....................................... gozokiak, 
eta beste ZATIA dira bi gozoki-moten arteko aldea.

ERANTZUTEN DUT: 

Limoizko ................. gozoki daude paketean.

eta BALORATZEN DUT:

Gozoki-pakete bat dugu, limoizko ................. gozoki eta 
marrubizko ................. gozoki dituena; marrubizkoak  
limoizkoak baino ................. gutxiago dira.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

Bai, ............................ gozokiak ............................ gozokiak 
baino gehiago direlako. 

Adi!

 Problema honetan zati 
txikiak eta zati handia 
identifikatzea zailxeagoa da. 

Zure ustez, zer dago gehiago: 
marrubizko gozokiak edo 

limoizkoak?

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut

Zenbat ................................ 
......................................................

.............................................................. 

................................... gozokiak.

.............................................................. 

................................... gozokiak.

) Zer galdetu didate?                              ) Zer datu behar ditut jakiteko?
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70
Nire ikastetxeko tenis-taldean 36 mutil eta 42 neska aritzen dira.               
Zenbat kirolari aritzen dira taldean neskak eta mutilak kontuan Zenbat kirolari aritzen dira taldean neskak eta mutilak kontuan 
hartuta?hartuta?

IRAKURTZEN DUT ETA  IDENTIFIKATZEN DUT:

KALKULATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

OSATU:

Tenis-taldean ........... kirolari aritzen dira, eta kopuru 
hori da GUZTIZKOA. 

ZATI bat ........... mutilak dira eta beste ZATIA ........... 
neskak dira.

ERANTZUTEN DUT: 

................. kirolari aritzen dira tenis-taldean.

eta BALORATZEN DUT:

Nire ikastetxeko tenis-taldean ................. mutil eta ................. 
neska aritzen dira, guztira ................. kirolari.

BALORATU EA ZENTZURIK DUEN ENUNTZIATUAK 

Taldean guztira aritzen diren kirolariak eta mutilak zein neskak 
batera zenbatuta kopuru bera da? ............................

Hori esaten zuen enuntziatuak? ............................

1

2

3

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

Zenbat ................................ 
......................................................

.............................................................. 

....................................... neskak.

.............................................................. 

....................................... neskak.

) Zer galdetu didate?                              ) Zer datu behar ditut jakiteko?

4 ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:
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71
Eskolako liburutegian 175 liburu daude maileguz hartu eta asteburuan irakurtzeko. 
Ostiralean, maileguan eman eta gero, 152 liburu geratu dira liburutegian. Zenbat Zenbat 
liburu eskatu ditugu maileguz?liburu eskatu ditugu maileguz?

IRAKURTZEN DUT ETA  IDENTIFIKATZEN DUT:

 KALKULATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

OSATU:

Liburutegian ........... liburu daude, eta kopuru hori da 
GUZTIZKOA.  

ZATI bat dira maileguz eskatu ditugun ........... liburuak eta 
beste ZATIA dira liburutegian geratu diren ........... liburuak.

ERANTZUTEN DUT:

................. liburu eskatu ditugu maileguz.

eta BALORATZEN DUT:

Eskolako liburutegian ................. liburu daude. Ostiral 
honetan ................. liburu eskatu ditugu asteburuan 
irakurtzeko eta ................. liburu geratu dira liburutegian.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

  Bai, liburutegian dauden liburuak geratzen diren liburuak 
baino gehiago direlako, eta maileguz utzitako liburuak baino 
gehiago ere bai.

  Ez, liburutegian dauden liburuak maileguz utzitako liburuak 
baino gutxiago direlako.

1

2

3 4 ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

Zenbat ................................ 
......................................................

.............................................................. 

..................................... liburuak.

.............................................................. 

..................................... liburuak.

) Zer galdetu didate?                              ) Zer datu behar ditut jakiteko?
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72
Oso gustukoak ditut kremaz beteriko pastelak, eta esne-gainez beteriko pastelak 
ere bai. Nire urtebetetzea ospatzeko, kremazko 19 erosi ditut, baita esne-gainezko 
batzuk ere. Kremazko 7 gutxiago erosi izan banitu, esne-gainezko adina izango 
nituzkeen. Esne-gainezko zenbat pastel erosi ditut?Esne-gainezko zenbat pastel erosi ditut?

IRAKURTZEN DUT ETA  IDENTIFIKATZEN DUT:

 KALKULATZEN DUT: ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

OSATU:

GUZTIZKOA ................................ beteriko ...........
pastelak dira. 

ZATI bat dira ................................ beteriko 

........... pastelak, eta beste ZATIA bi pastel moten 
arteko aldea da (............).

ERANTZUTEN DUT: 

Kremazko ................. pastel erosi ditut.

eta BALORATZEN DUT:

Nire urtebetetzea ospatzeko, kremaz beteriko ................. 
pastel erosi ditut, eta esne-gainez beteriko ................. 
pastel.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

Bai, ........................ beteriko pastel gehiago erosi ditudalako 
........................ beteriko pastel baino.   

Problema honetan zati txikiak eta zati handia identifikatzea zailxeagoa da.

Adi!

1

2

3 4

Zure ustez, zer dago gehiago: kremaz beteriko 
pastelak edo esne-gainez beterikoak?

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

Zenbat ................................ 
......................................................

.............................................................. 

.................................. pastelak.

.............................................................. 

.................................. pastelak.

) Zer galdetu didate?                              ) Zer datu behar ditut jakiteko?
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73
Ikasgela apaindu behar dugu bandera gorriak eta urdinak zintzilik jarrita. Guztira 
95 bandera ditugu. 53 bandera urdin daude. Zenbat bandera gorri ditugu Zenbat bandera gorri ditugu 
ikasgela apaintzeko?ikasgela apaintzeko?

 KALKULATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

Z  Zati bat bandera gorriak dira. 

Z  Beste zati bat .............................................. 

G  Guztizkoa ...................................................

ERANTZUNA: 

................. bandera gorri ditugu ikasgela apaintzeko.

BALORAZIOA:

................. bandera gorri eta ................. bandera urdin ditugu 
ikasgela apaintzeko. Guztira ................. bandera ditugu.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

  Bai, guztizko banderak baino bandera gorri gutxiago 
daudelako.

  Ez, guztizko banderak baino bandera gorri gehiago daudelako.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

Z
53

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

2

3

) Zer galdetu didate?       ) Zer datu behar ditut jakiteko?

4 ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:



Kamilaren miniatura-bilduman 60 motozikleta zeuden. Gurasoek beste 17 oparitu 
dizkiote urtebetetzean. Zenbat motozikleta ditu Kamilak orain?Zenbat motozikleta ditu Kamilak orain?

43

ARRAZOITZEN DUT:

Z  Zati bat dira ................................................ 

Z  Beste zati bat .............................................. 

G  Guztizkoa ...................................................

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

74

 KALKULATZEN DUT: ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ERANTZUNA: 

................. motozikleta zituen Kamilak.

BALORAZIOA:

Kamilak ................. motozikletaren bilduma zuen. Gurasoek 
................. motozikleta oparitu dizkiote urtebetetzean.  
Orain ................. motozikleta ditu Kamilak.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

  Bai, orain lehen baino motozikleta gehiago dituelako.

  Ez, orain lehen baino motozikleta gutxiago dituelako.

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

2

3 4

) Zer galdetu didate?       ) Zer datu behar ditut jakiteko?
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75
Azken bi denboraldietan, Aliziaren eskubaloi-taldeak 
223 gol egin ditu, eta Aimarren taldeak 275 gol. 
Zenbat gol gehiago egin ditu Aimarren taldeak Zenbat gol gehiago egin ditu Aimarren taldeak 
Aliziaren taldeak baino?Aliziaren taldeak baino?

 KALKULATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

Z  ........................................................................ 

Z  ........................................................................ 

G  ........................................................................

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

ERANTZUNA: 

................. gol gehiago egin ditu Aimarren taldeak Aliziaren 
taldeak baino.

BALORAZIOA:

Aimarren taldeak ................. gol egin baditu eta  
Aliziaren taldeak ................. gol egin baditu, Aimarren 
taldeak ................. gol gehiago egin ditu.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

  Bai, aldea markatutako golak baino txikiagoa delako.

  Ez, aldea markatutako golak baino handiagoa delako.

Adi!

Problema honetan zati 
txikiak eta zati handia 
identifikatzea zailxeagoa da

2

3

) Zer galdetu didate?       ) Zer datu behar ditut jakiteko?

4 ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1



45

ARRAZOITZEN DUT:

Z  ........................................................................ 

Z  ........................................................................ 

G  ........................................................................

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

76
Lehen Hezkuntzako 2. mailako ikasgela guztiak kontuan hartuta, ikastetxean 35 neska 
eta 31 mutil gara. Lehen Hezkuntzako 2. mailako zenbat ikasle gaude ikastetxean?Lehen Hezkuntzako 2. mailako zenbat ikasle gaude ikastetxean?

 KALKULATZEN DUT: ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ERANTZUNA:

................. ikasle daude Lehen Hezkuntzako 2. mailan nire 
ikastetxean.

BALORAZIOA:

ikastetxean, guztira ................. ikasle gara Lehen 
Hezkuntzako 2. mailan: ................. mutil eta ................. neska.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

  Bai, mutilak ikasle guztiak baino gutxiago direlako.

  Ez, mutilak ikasle guztiak baino gehiago direlako.

2

3 4

) Zer galdetu didate?       ) Zer datu behar ditut jakiteko?

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1
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77
GKE batean laguntzen dut, eta puntuak lortzen ditut horregatik. 43 puntu bilduak 
nituen eta azken kanpainan beste 30 puntu irabazi ditut. 
Zenbat puntu ditut orain?Zenbat puntu ditut orain?

 KALKULATZEN DUT: ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ARRAZOITZEN DUT:

Z  ........................................................................ 

Z  ........................................................................ 

G  ........................................................................

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

ERANTZUNA: 

................. puntu ditut orain.

BALORAZIOA:

Jada ................ puntu lortuak nituen eta ................. puntu irabazi 
ditut. Orain ................. puntu ditut.

IRUDITZEN ZAIZU ENUNTZIATUAK ZENTZURIK DUELA?

  Bai, aldea markatutako golak baino txikiagoa delako.

  Ez, orain hasieran baino puntu gehiago ditudalako.

2

3 4

) Zer galdetu didate?       ) Zer datu behar ditut jakiteko?

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1
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ARRAZOITZEN DUT:

Z  ........................................................................ 

Z  ........................................................................ 

G  ........................................................................

Z + Z = G

G - Z = Z

  G-a galdetu didate, eta 
jakiteko bi Z-ak behar ditut.

Markatu X batez 
aukera zuzena:

  Z bat galdetu didate, eta jakiteko 
G-a eta beste Z-a behar ditut.

78
Okindegi batean bi ogi mota saltzen dituzte: 
gaztaduna eta zerealduna. Atzo ogi zerealdunak 
baino 22 ogi gaztadun gehiago saldu zituzten. 64 ogi 
gaztadun saldu bazituzten, zenbat ogi zerealdun zenbat ogi zerealdun 
saldu zituzten atzo?saldu zituzten atzo?

 KALKULATZEN DUT: ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ERANTZUNA:

................. ogi zerealdun saldu zituzten atzo.

BALORAZIOA:

Atzo ................. ogi gaztadun eta ................. ogi zerealdun saldu 
zituzten. Beraz, ogi zerealdun baino ................. ogi gaztadun 
gehiago saldu zituzten atzo.

BALORATU EA ZENTZURIK DUEN ENUNTZIATUAK:

Atzo ogi gaztadun gehiago edo gutxiago saldu zituzten?  
............................................................................................... 
Horixe esaten zuen enuntziatuak? ................................................

Adi!

Problema honetan zati txikiak 
eta zati handia identifikatzea 
zailxeagoa da.

2

3 4

Zure ustez, zer ogi mota saldu genuen gehiago 
atzo: ogi gaztaduna edo ogi zerealduna?

) Zer galdetu didate?       ) Zer datu behar ditut jakiteko?

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1



Batzeko eta kentzeko problemak egiten ditut9

48

79

80 Aitziber eta Fatima abeltzainak dira, eta guztira 54 behi dituzte. Aitziberrek 31 behi 
baditu, zenbat behi ditu Fatimak?zenbat behi ditu Fatimak?

Gorka eta Ander artzainak dira. Gorkak 243 ardi ditu artaldean eta Anderrek  
154 ardi. Zenbat ardi dituzte bi artzainen artean?Zenbat ardi dituzte bi artzainen artean?

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z
243

ERANTZUTEN DUT:  .................. ardi dituzte bi artzainen artean.  

eta BALORATZEN DUT:  Bi artzainek batera haietako batek baino ardi  
 ................................................. dituzte. 

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

gehiago/gutxiago

Gorkaren 
ardiak

..........................................

ardiak
..........................................

ardiak

Bai/Ez

ARRAZOITZEN DUT:2

4 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Z
G

Z

Galdetzen 
didate:

x Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  .................. behi ditu Fatimak.

eta BALORATZEN DUT:  Bi abeltzainek batera haietako batek baino behi  
 ................................................ dituzte.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

ARRAZOITZEN DUT:

4

2

gehiago/gutxiago

Bai /Ez

Aitziberren 
behiak

..........................................
behiak

..........................................
behiak

 KALKULATZEN DUT:3

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1
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81

82

Ikastetxeko baratzean 135 uraza landatu genituen. 24 landare hondatu egin zaizkigu. 
Zenbat uraza ditugu oraindik osasuntsu?Zenbat uraza ditugu oraindik osasuntsu?

Piano batek 58 tekla ditu, zuriak eta beltzak kontuan hartuta. Tekla zuriak 36 badira, 
zenbat tekla beltz ditu?zenbat tekla beltz ditu?

GZ Z

Landare 

guztiak

ARRAZOITZEN DUT:2

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ERANTZUTEN DUT:  .................. uraza osasuntsu daude oraindik ere.

eta BALORATZEN DUT:  Hasieran zeudenak orain osasuntsu daudenak   
 baino ..................................................... dira.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

4

gehiago/gutxiago

Bai/Ez

 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  Pianoak .................. tekla beltz ditu.

eta BALORATZEN DUT:  Tekla guztiak baino tekla beltz ...................................................... dago.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

Tekla

.........................................

4

ARRAZOITZEN DUT:2

gehiago/gutxiago

Bai/Ez

 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

..........................................
landareak

..........................................
teklak

..........................................
teklak

..........................................
landareak
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egiten ditut9 Adi!

Problema honetan zati txikiak 
eta zati handia identifikatzea 
zailxeagoa da

50

83

84

Maddalenek 51 puxtarri ditu eta Sofiak 
Maddalenek baino 16 puxtarri gehiago ditu. 
Zenbat puxtarri ditu Sofiak?Zenbat puxtarri ditu Sofiak?

Xabierrek 49 kromo ditu eta Jokinek Xabierrek baino 17 kromo gutxiago ditu. Zenbat Zenbat 
kromo ditu Jokinek?kromo ditu Jokinek?

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  .................. puxtarri ditu Sofiak.  

eta BALORATZEN DUT:  Sofiak .................. puxtarri ditu, hau da, Maddalenek baino  
 .................. puxtarri gehiago.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

ARRAZOITZEN DUT:2

4 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  Jokinek .................. kromo ditu.

eta BALORATZEN DUT:  Jokinek .................. kromo ditu, hau da, Xabierrek baino ..................  
 kromo gutxiago.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

ARRAZOITZEN DUT:

4

2

Bai /Ez

 KALKULATZEN DUT:3

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

..........................................

puxtarriak
..........................................

puxtarriak
..........................................

puxtarriak

Bai/Ez

..........................................

kromoak
..........................................

kromoak
..........................................

kromoak
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egiten ditut

51

85

86

Natura-parke batean zaldiak eta behorrak bizi dira, 84 animalia guztira. Horietako 23 
zaldiak badira, zenbat behor dago?zenbat behor dago?

Beste natura-parke honetan 53 jirafa heldu eta 24 jirafa gazte 
bizi dira. Zenbat jirafa bizi dira parkean guztira? Zenbat jirafa bizi dira parkean guztira? 

GZ Z

.......................................... ..........................................
Animalia
guztiak

ARRAZOITZEN DUT:2

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ERANTZUTEN DUT:  .................. behor bizi dira parkean.

eta BALORATZEN DUT:  Parkean animalia guztiak baino behor ..................................................... 
 daude.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

4

gehiago/gutxiago

Bai/Ez

 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  .................. jirafa bizi dira parkean.

eta BALORATZEN DUT:  Parkean jirafa helduak edo gazteak baino jirafa   
 ............................................................ dago.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

Jirafa 
helduak

Jirafa 

..........................................

Jirafa

..........................................

4

ARRAZOITZEN DUT:2

gehiago/gutxiago

Bai/Ez

 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1
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52

87

88

Eskubaloiko partida hasi denean, harmailak ez zeuden beterik. Partidan zehar 160 
ikusle gehiago iritsi dira eta bete egin dira. Kiroldegian 390 ikusle sartzen badira, 
zenbat geunden hasieran?zenbat geunden hasieran?

Matematikako koadernoko 54 ariketa egin ditut jada. Oraindik beste 33 ariketa ditut 
egin gabe. Zenbat ariketa daude matematikako koadernoan?Zenbat ariketa daude matematikako koadernoan?

Batzeko eta kentzeko problemak egiten ditut

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  .................. ikusle geunden hasieran.  

eta BALORATZEN DUT:  Hasieran ikusle ................................................. geunden partida ikusten. 

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

gehiago/gutxiago

..........................................

ikusleak

..........................................

ikusleak

..........................................

ikusleak

Bai/Ez

ARRAZOITZEN DUT:2

4 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  .................. ariketa ditu kalkulu-koadernoak.

eta BALORATZEN DUT:  Nire koadernoak 80 ariketa baino ..................................................... ditu  
 eta 90 ariketa baino .....................................................

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

ARRAZOITZEN DUT:

4

2

gehiago/gutxiago

gehiago/gutxiago

Bai /Ez

 KALKULATZEN DUT:3

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

..........................................

ariketak

..........................................

ariketak

..........................................

ariketak
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89

90

Maikak 24 puntu lortu ditu saskibaloiko partidan,  
hau da, Patxik baino 11 puntu gehiago. Zenbat  Zenbat  
puntu lortu ditu Patxik?puntu lortu ditu Patxik?

Ainhoak 41 urrats gehiago egin izan balitu, Luzia dagoen tokiraino iritsiko zen. Ainhoak 
235 urrats egin ditu. Zenbat urrats egin ditu Luziak?Zenbat urrats egin ditu Luziak? 

Problema hauetan zati txikiak 
eta zati handia identifikatzea 
zailxeagoa da

Adi!

Bietako nork egin ditu urrats gehiago?

GZ Z

ARRAZOITZEN DUT:2

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

ERANTZUTEN DUT:  .................. puntu lortu ditu Patxik.

eta BALORATZEN DUT:  Emaitza ongi dago, Patxik Maikak baino puntu ................................................ 
 lortu baitu.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

4

gehiago/gutxiago

Bai/Ez

 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

ERANTZUTEN DUT eta BALORATZEN DUT:

GZ Z

ERANTZUTEN DUT:  .................. urrats egin ditu Luziak.

eta BALORATZEN DUT:  Emaitza ongi dago, Luziak Ainhoak baino urrats 
 ....................................................... egin baitu.

LOGIKOA IRUDITZEN AL ZAIZU?  ..................................

4

ARRAZOITZEN DUT:2

gehiago/gutxiago

Bai/Ez

 KALKULATZEN DUT:3

eta behar ditut:

Erabili beharreko eragiketa da:

Galdetzen 
didate:

Batuketa: Z+Z=G

Kenketa: G-Z=Z

IRAKURTZEN DUT ETA  
IDENTIFIKATZEN DUT:1

..........................................

puntuak

..........................................

puntuak

..........................................

puntuak

Nork lortu ditu puntu gehiago?

..........................................

urratsak
..........................................

urratsak
..........................................

urratsak
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Batzeko eta kentzeko 
problemak handitzeko 
zerrenda10

Sagarrondo batean 53 sagar daude eta 
udareondo batean 45 udare. Zenbat 
fruta daude bi arbolak kontuan 
hartuta?

Udal liburutegiko haurren sailean 
349 liburu daude, eta liburuak baino 
127 film gutxiago. Beraz, zenbat film 
daude?

Hegazkin batean 246 bidaiari sartzen 
dira. Gaurko hegaldirako 134 txartel 
saldu dira. Zenbat leku libre geratzen 
dira?

Herrixka batean 330 pertsona bizi 
ziren. Aurten 60 pertsona joan dira 
hirira bizitzera. Zenbat pertsona bizi 
dira oraindik herrian?

Fabrikan 257 txorizo egin ditugu, eta 
txorizoak baino 31 saltxitxoi gehiago. 
Zenbat saltxitxoi egin ditugu?

91

95

92

93

94 Ur-tanga batean 158 litro ur daude, eta 
beste batean 237 litro. Zenbat litro ur 
daude biak kontuan hartuta?

Osabaren ezkontzara 230 gonbidatu 
joatekoak ziren, baina azkenean 
horietako 76 ez dira etorriko. Zenbat 
gonbidatu egongo dira azkenean 
osabaren ezkontzan?

Biltegi batean 225 fruta-kaxa zeuden 
eta 143 kaxa gehiago ekarri zituzten. 
Zenbat fruta-kaxa daude orain 
biltegian?

Bi esne-behi ditut baserrian. Behi batek 
46 litro ematen ditu astean, eta besteak 
39 litro. Zenbat litro ematen dituzte 
biek batera astebetean?

Metroan 379 pertsona ari ziren 
bidaiatzen. Azken geralekuaren 
ondoren 342 daude. Zenbat pertsona 
jaitsi dira azken geralekuan?

99

96

97

98

100
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Joan den asteburuan 53 km egin 
nituen bizikletaz larunbatean eta 32 
km igandean. Zenbat km egin nituen 
asteburuan?

Kiroldegian 65 sarrera geratu dira 
saldu gabe, 425 sarrera saldu eta gero. 
Zenbat leku daude kiroldegian?

516 lore landatu genituen nire auzoko 
parkea apaintzeko. Azken astean lore 
askotxo hondatu dira eta orain 412 lore 
besterik ez dago. Zenbat lore hondatu 
dira?

Gure aitona Alfredok 87 urte ditu, 
hau da, osaba Mariok baino 17 urte 
gehiago. Zenbat urte ditu osaba 
Mariok?

Aste honetan 618 km egin ditut 
motozikletaz, eta joan den astean 
aste honetan baino 263 km gutxiago. 
Zenbat km egin nituen motozikletaz 
joan den astean?

104

103

102

101

105

Nire ontzian 265 litro ur sartzen dira. 
Dagoeneko 185 litro bete baditut, 
zenbat litro geratzen dira betetzeko?

Tenis-partida batean 67 sake egin dira 
lehen aukeran eta 78 bigarren aukeran. 
Zenbat sake gehiago egin dira bigarren 
aukeran lehenengoan baino?

Ikasturtean zehar 96 orduz entreinatu 
gara. 44 ordu aire zabalean eta 
gainerakoak kiroldegian. Zenbat 
ordu eman ditugu kiroldegiko 
entrenamenduetan?

Ekipajea atoian kargatuta, horrek 
540 kg-ko pisua du. Atoiak 300 kg-ko 
pisua badu hutsik, zenbat pisatzen du 
ekipajeak?

Atletismo-pista margotzen ari gara. 400 
metro ditu, eta oraindik 234 metro daude 
margotu gabe. Zenbat metro margotu 
ditugu dagoeneko?

108

107

106

110

109
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Batzeko eta kentzeko problemak handitzeko zerrenda10

Gorputz Hezkuntzako jolas batean, 
talde gorriak 19 jokalari kanporatu ditu, 
hau da, talde urdinak baino 9 jokalari 
gehiago. Zenbat jokalari kanporatu ditu 
talde urdinak?

Atsedenaldian, hasieran 33 pertsona 
hasi gara ezkutaketan jolasten eta 
bukaeran 25 pertsona ginen. Zenbat 
pertsonak utzi diote jolasteari 
atsedenaldian zehar?

Miren eta Joana arduratu dira tenpera-
pinturak biltzeaz eskola bukatu eta 
gero. Mirenek 47 pintura bildu ditu, 
eta Joanak 36. Zenbat pintura bildu 
dituzte bien artean?

Gure irakasleak makila batzuk jarri 
ditu, nik tenis-pilotak jaurtiz bota egin 
behar nituenak. 32 makila bota ditut, 
baina 27 geratu dira zutik. Zenbat 
makila jarri ditu irakasleak guztira?

Aste honetan 345 fruta ekarri dituzte 
eskolako jantokira. Joan den astean 
233 fruta ekarri zituzten. Zenbat fruta 
gehiago ekarri dituzte aste honetan 
joan den astean baino?

118

117

116

120

Festarako puztu genituen puxika 
guztiak lehertu behar ditugu. 
Dagoeneko 165 puxika lehertu ditugu 
eta oraindik beste 95 geratzen dira. 
Zenbat puxika lehertuko ditugu 
guztira?

Aurten 134 zentimetroko altuera 
dut, hau da, iaz baino 12 zentimetro 
gehiago. Zenbat zentimetroko altuera 
nuen iaz?

Baserriko oiloek 236 arrautza errun 
dituzte otsailean, hau da, urtarrilean 
baino 41 arrautza gutxiago. Zenbat 
arrautza errun zituzten oiloek 
urtarrilean?

Nire kamera digitalaren memorian 
argazki asko nituen gordeta. 34 
ezabatu eta gero, oraindik 151 ditut. 
Zenbat argazki nituen hasieran?

Jonen ikasgelan 150 arkatz daude, 
eta nirean 160 arkatz. Zenbat arkatz 
daude bi ikasgelen artean?

114

113

112

111

115

119
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Errepidez bidaiatzen ari gara. 131 km 
egin ditugu, eta oraindik beste 122 km 
geratzen dira. Zenbat km ditu bidaiak 
guztira?

19 kromo falta ditut xake-jokalarien 
bilduma osatzeko. Dagoeneko 65 kromo 
baditut, zenbat kromo ditu bilduma 
osoak?

Ping-pongean aritzeko piloten kaxa 
bat erosi dugu. Hilabete baten buruan, 
146 pilota hautsi dira, eta oraindik 
232 pilota ditugu jolasteko moduan. 
Zenbat pilota zeuden kaxan erosi 
genuenean?

Nire lagun Luzia eta biok gereziak 
biltzen aritu gara. Luziak 356 gerezi 
bildu ditu, hau da, nik baino 32 
gutxiago. Zenbat gerezi bildu ditut 
nik?

Irakasleak orri pila bat jarri du 
bere mahaiaren gainean. 38 orri 
erabili ditugu, eta 27 sobera geratu 
dira. Zenbat orri zeuden hasieran 
mahaiaren gainean? 

122

121

125

124

123

Lehenbiziko lasterketaren zirkuituak 
450 metroko distantzia du. Bigarren 
lasterketarena 150 metro luzeagoa 
da. Zenbateko distantzia du bigarren 
lasterketaren ibilbideak? 

Zure puxtarriak eta nireak batera 
hartuta, 59 puxtarri ditugu. Zuk 32 
puxtarri dituzu. Zenbat puxtarri ditut 
nik? 

Opil bat egiteko, 150 g irin eta 90 g 
azukre behar ditut. Zenbat g azukre 
gutxiago behar ditut opila egiteko? 

Beisbol jokoan, nire taldeak 41 lasterketa 
egin ditu, eta zure taldeak 53 lasterketa 
egin ditu. Zenbat lasterketa gehiago egin 
du zure taldeak?

Manuren sukaldean 320 haragi-bola 
egiten dituzte aste bakoitzean. Gaur 
osteguna da, eta dagoeneko 214 egin 
dituzte. Zenbat haragi-bola egin behar 
dituzte oraindik?

126

130
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127
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Batzeko eta kentzeko problemak handitzeko zerrenda10

Ikastetxeko jantokian bi txanda 
egiten ditugu egunero. Lehenengoan 
234 pertsonak bazkaltzen dute, eta 
bigarrenean 153 pertsonak. Zenbat 
pertsonak bazkaltzen dute egunero 
ikastetxeko jantokian?

Kamen eta Marta dardoetan ari dira. 
Bien artean 437 puntu lortu dituzte. 
Kamenek puntu horietako 235 lortu 
baditu, zenbat puntu lortu ditu 
Martak?

Pau buru-hausgarri bat egiten ari da, 
250 piezakoa. Oraindik 76 pieza ditu 
jarri gabe. Zenbat pieza jarri ditu jada?

Gure komunitatearen lorategian 96 
astigar eta 62 pinu landatu dituzte. 
Zenbat arbola landatu dituzte gure 
komunitatean?

Merkataritza-gunean bi solairu daude. 
Lehen solairuan 135 orga daude, eta 
bigarrenean 82 orga. Zenbat orga 
gutxiago daude bigarren solairuan?

132

131

135

134

133

Elisabetek Andreak baino 13 urte 
gehiago ditu. Elisabetek 44 urte ditu. 
Zenbat urte ditu Andreak? 

26 postal oparitu dizkidate nire 
bildumarako. Lehen 61 postal banituen 
jada, zenbat postal ditut orain? 

Alberto Kepa baino 13 urte gazteagoa 
da. Albertok 44 urte ditu. Zenbat urte 
ditu Kepak? 

Larunbatean ikusi genuen filmak 
114 minutu iraun zuen. Datorren 
larunbatean ikusiko dugunak 12 
minutu gutxiago iraungo du. Zenbat 
dirau datorren larunbateko filmak?

Errepikatuak nituen kromoak Susanari 
eta Mariori eman dizkiet. Susanari 
39 kromo eman dizkiot eta Mariori 
37 kromo. Zenbat kromo nituen 
errepikatuak?
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Batzeko eta kentzeko problemen 
ebaluazio-proposamenak13

1

2

3

4

5

Oskiak 43 kromo ditu eta Montxok 25 kromo. 
Zenbat kromo dituzte bien artean?

Hasierrek 86 puxtarri zituen eta 21 galdu ditu 
atsedenaldian. Zenbat puxtarri ditu orain?

Saskibaloiko partidan, Brunoren taldeak 63 puntu lortu 
ditu eta Amaiarenak 74 puntu. Zenbat puntu gutxiago 
lortu ditu Brunoren taldeak?

Ikasgelako altzarian 78 orri daude gordeta arte plastikoen 
eskolan erabiltzeko. Orri horietako 35 koloretakoak badira 
eta gainerakoak zuriak, zenbat orri zuri dago?

Irakurtzen ari naizen liburuaren 135. 
orrialderaino iritsi nintzen atzo. Gaur beste 33 
orrialde irakurri ditut. Zer orrialdetan nago 
orain?

Erabili txantiloiaren fotokopia bat 
problema hauek ebazteko:

OINARRIZKO MAILA
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Batzeko eta kentzeko problemen 
ebaluazio-proposamenak13

MAILA ERTAINA

Erabili txantiloiaren fotokopia bat 
problema hauek ebazteko:

1

2

3

4

5

Oso gutxi geratzen zait 90 piezako buru-hausgarria 
bukatzeko! Dagoeneko 40 pieza kokatu baditut, 
zenbat ditut oraindik kokatzeko?

Olgaren eta Eduardoren artean hainbat puxika puztu 
dituzte urtebetetze-festarako. Olgak 34 puxika puztu 
ditu eta Eduardok 23 puxika. Zenbat puxika puztu 
dituzte bien artean?

Saskibalioko partidan, entrenatzaileak 37 minutu 
jolastera atera nau eta nire lagun Miren 25 minutu 
jolastera atera du. Zenbat minutu gehiago jolastu 
naiz ni?

Arreba eta biok tomateak biltzen aritu gara 
aitonaren baratzean. Arrebak 77 tomate bildu ditu, 
hau da, nik bildutakoak baino 11 gutxiago. Zenbat 
tomate bildu ditut nik?

Tapoiak biltzen ari gara Gorputz Hezkuntzako jolas baterako. 
Zuk 45 tapoi ekarri dituzu; beraz, orain 376 tapoi ditugu. 
Zenbat tapoi genituen zuk zeureak ekarri baino lehen?
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GOI MAILA

Erabili txantiloiaren fotokopia bat 
problema hauek ebazteko:

1

2

3

4

5

Joanak 276 puxtarri ditu, hau da, Mikelek baino 34 
puxtarri gehiago. Zenbat puxtarri ditu Mikelek?

Leirek 234 puxtarri ditu eta Ikerrek Leirek baino 
53 puxtarri gehiago ditu. Zenbat puxtarri ditu 
Ikerrek?

37 inurrik ihes egin dute terrariumetik. Orain 145 
inurri baino ez daude. Zenbat inurri zeuden hasieran 
terrariumean?

Bizikleta-lasterketa bat ikusten ari naiz telebistan. 
Dagoeneko 102 km egin dituzte, hau da, helmugara 
iristeko geratzen direnak baino 27 km gutxiago. Zenbat 
km geratzen dira helmugara iristeko?

Lolik eta Iñakik lepokoak egin nahi dituzte koloretako 
perlak erabiliz. Bien artean 115 perla ekarri dituzte. 
Lolik perla horietako 83 ekarri ditu. Zenbat perla ekarri 
ditu Iñakik?



Soluzioak, tipologiak eta zenbaketa-proposamenak 
ebaluazio-probetarako.14
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Tipologia eta soluzioak

Zk. TIPOLOGIA  SOLUZIOA Zk. TIPOLOGIA  SOLUZIOA

1. ALDAKETA Z=3, Z=5, G=8

2. ALDAKETA Z=9, Z=4, G=13

3. ALDAKETA Z=8, Z=7, G=15

4. ALDAKETA Z=7, Z=5, G=12

5. KONBINAZIOA Z=14, Z=12, G=26

6. KONBINAZIOA Z=20, Z=16, G=36

7. KONBINAZIOA Z=13, Z=10, G=23

8. KONBINAZIOA Z=19, Z=7, G=26

9. KONPARAZIOA Z=7, Z=4, G=11

10. KONPARAZIOA Z=4, Z=6, G=10

11. KONPARAZIOA Z=3, Z=5, G=8

12. KONPARAZIOA Z=4, Z=5, G=9

13. KONPARAZIOA Z=5, Z=2, G=7

14. KONPARAZIOA Z=7, Z=2, G=9

15. KONBINAZIOA Z= 36 kg

16. ALDAKETA Z= 43 orri

17. ALDAKETA G=56 poto

18. ALDAKETA Z=41 bidaiari

19. ALDAKETA Z=74 km

20. ALDAKETA G=79 puntu

21. ALDAKETA G=82 puntu

22. ALDAKETA Z=52 puntu

23. ALDAKETA Z=23 gol

24. KONBINAZIOA Z=47 mutil

25. KONBINAZIOA G=78 baloi

26. KONBINAZIOA Z=53 kromo

27. KONBINAZIOA G=59 kg

28. KONBINAZIOA G=85 guraize

29. KONBINAZIOA Z=21 soka 

30. KONBINAZIOA G=57 litro

31. KONBINAZIOA G=79 gitarra

32. KONPARAZIOA G=68 puntu

33. KONPARAZIOA Z=20 metro

34. KONPARAZIOA Z=32 pintura

35. KONPARAZIOA G=88 lan

36. KONPARAZIOA G=38 urte

37. KONPARAZIOA Z=31 urte

38. KONPARAZIOA G=37 urte

39. KONPARAZIOA Z=24 urte

40. KONBINAZIOA G=68 animalia

41. KONBINAZIOA Z=23 oilo

42. KONBINAZIOA Z=45 untxi

43. ALDAKETA G=185 orrialde

44. ALDAKETA Z=27 liburu

45. KONPARAZIOA Z=31 kg

46. KONPARAZIOA G=55 kg

47. KONPARAZIOA Z=33 puntu

48. KONPARAZIOA G=255 puntu

49. KONBINAZIOA G=197 pieza

50. KONBINAZIOA Z=83 arkatz

51. KONBINAZIOA Z=114 pintura

52. KONBINAZIOA Z=42 gozoki

53. KONBINAZIOA Z=46 gozoki

54. KONBINAZIOA G=88 gozoki

55. ALDAKETA G=286 puntu

56. ALDAKETA Z=224 puntu

57. ALDAKETA Z=62 puntu

58. ALDAKETA G=139 ikasle

59. ALDAKETA Z=31 ikasle

60. ALDAKETA Z=108 ikasle

61. KONPARAZIOA G=249 bidaiari

62. KONPARAZIOA Z=33 bidaiari

63. KONPARAZIOA Z=216 bidaiari

64. KONPARAZIOA Z=35 mertxikondo

65. KONPARAZIOA Z=242 mertxikondo

66. KONPARAZIOA G=277 sagarrondo

67. KONBINAZIOA G=58 liburu

68. ALDAKETA Z=120 inurri

69. KONPARAZIOA G=87 gozoki

70. KONBINAZIOA G=78 kirolari

71. ALDAKETA Z=23 liburu

72. KONPARAZIOA Z=12 pastel
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Zk.  TIPOLOGIA  SOLUZIOA Zk. TIPOLOGIA  SOLUZIOA

73. KONBINAZIOA Z=42 bandera

74. ALDAKETA G=77 motozikleta

75. KONPARAZIOA Z=52 gol

76. KONBINAZIOA G=66 ikasle

77. ALDAKETA G=73 puntu

78. KONPARAZIOA Z=42 ogi

79. KONBINAZIOA G=397 ardi

80. KONBINAZIOA Z=23 behi

81. ALDAKETA Z=111 landare

82. ALDAKETA Z=22 tekla

83. KONPARAZIOA G=67 puxtarri

84. KONPARAZIOA Z=32 kromo

85. KONBINAZIOA Z=61 behor

86. KONBINAZIOA G=77 jirafa

87. ALDAKETA Z=230 ikusle

88. ALDAKETA G=87 ariketa

89. KONPARAZIOA Z=13 puntu

90. KONPARAZIOA G=276 urrats

91. KONBINAZIOA G=98 fruta

92. ALDAKETA Z=112 leku

93. ALDAKETA Z=270 pertsona

94. KONPARAZIOA G=288 saltxitxoi

95. KONPARAZIOA Z=222 film

96. ALDAKETA Z=154 gonbidatu

97. KONBINAZIOA G=85 litro

98. ALDAKETA Z=37 pertsona

99. KONBINAZIOA G=395 litro

100. ALDAKETA G=368 kaxa

101. ALDAKETA Z=104 lore

102. KONPARAZIOA Z=355 km

103. KONBINAZIOA G=85 km

104. ALDAKETA G=490 leku

105. KONPARAZIOA Z=70 urte

106. KONBINAZIOA Z=240 kg

107. ALDAKETA Z=80 litro

108. KONPARAZIOA Z=11 sake

109. KONBINAZIOA Z=52 ordu

110. ALDAKETA Z=166 metro

111. KONPARAZIOA G=277 arrautza

112. KONBINAZIOA G=310 arkatz

113. ALDAKETA G=260 puxika

114. KONPARAZIOA Z=122 zentimetro

115. ALDAKETA G=185 argazki

116. ALDAKETA G=59 makila

117. KONPARAZIOA Z=10 jokalari

118. ALDAKETA Z=8 pertsona

119. KONBINAZIOA G=83 pintura

120. KONPARAZIOA Z=112 fruta

121. ALDAKETA G=253 kilometro

122. ALDAKETA G=378 pilota

123. KONPARAZIOA G=388 gerezi

124. ALDAKETA G= 65 orri

125. KONBINAZIOA G=84 kromo

126. KONBINAZIOA Z=27 puxika

127. KONPARAZIOA Z=12 lasterketa

128. ALDAKETA Z=106 haragi-bola

129. KONPARAZIOA G=600 metro

130. KONPARAZIOA Z=60 gramo

131. KONBINAZIOA G=387 pertsona

132. ALDAKETA Z=174 pieza

133. KONBINAZIOA G=158 arbola

134. KONPARAZIOA Z=53 orga

135. KONBINAZIOA Z=202 puntu

136. ALDAKETA G=87 postal 

137. KONPARAZIOA Z=102 minutu

138. KONBINAZIOA G=76 kromo

139. KONPARAZIOA Z=31 urte

140. KONPARAZIOA G=57 urte



Soluzioak, tipologiak eta zenbaketa-proposamenak ebaluazio-probetarako.

ERANTZUNAK “DATUAK IDENTIFIKATZEN DITUT” EBALUAZIO PROPOSAMENARENTZAT (26. ORRIALDEA)

“ARRAZOITZEN DUT ETA DATUAK AUKERATZEN DITUT” EBALUAZIO PROPOSAMENARENTZAKO  
ERANTZUNAK (35. ORRIALDEA) 
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Soluzioak eta baremazioa

TIP.* Z Z G

*KB= konbinazioa, A=aldaketa, KP=konparazioa.

ORIENTABIDEA PROBA HONEN BAREMAZIOA EGITEKO: Problema bakoitzak puntu bat balio du. Huts egiten bada 
problemaren edozein datu identifikatzean, haren puntuazioa 0 puntu izango da.

ORIENTABIDEA PROBA HONEN 
BAREMAZIOA EGITEKO: problema 
bakoitzak bi puntuko balioa izango 
du. Puntu bat arrazoibidearen 
eskemarengatik eta beste puntu bat 
eragiketa zuzena aukeratzeagatik.

Z

G

G

G

Z

1.

4.

2.

5.

3.

?

?

?

?

?
59

35

120

43

52

27

23

50

14

44

G

Z

Z

Z

G

Z+Z=G

Z+Z=G

Z+Z=G

Z+Z=G

Z+Z=G
Z

Z

Z

Z

Z

KONBINAZIOA

KONBINAZIOA

ALDAKETA

ALDAKETA

KONPARAZIOA

G-Z=Z

G-Z=Z
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1 KB Ingeleseko 14  ariketak Matematikako 15 ariketak Zenbat ariketa agindu dizkigute gaur?

2 KB Ingeleseko 11  ariketak Matematikako zenbat ariketa 
agindu dizkigute?

Etxean egiteko 27 ariketak

3 A Baloia saskian sartua nuen 27 
aldiak

Asteburuan sartu dudan 12 aldiak Zenbat aldiz sartu dut baloia 
saskian guztira?

4 A Zenbat aldiz sartua nuen baloia 
saskian azken partidaren aurretik?

Azken partidan baloia saskian 
sartu nuen 7 aldiak

Baloia saskian sartu dudan 38 
aldiak

5 KB Liburua irakurtzen bukatu duten 
13 ikasleak

Zenbat ikaslek ez dute liburua 
bukatu?

Ikasgelan gauden 24 ikasleak

6 KB Liburua irakurtzen bukatu duten 
12 ikasleak

Liburua irakurtzen bukatu ez 
duten 15 ikasleak

Zenbat ikasle daude 2.A mailan?

7 KP Zenbat cm-ko altuera du Raulek? Bien arteko 6 cm horiek Mikelen 128 cm-ko altuera

8 KP Zenbat cm-ko altuera du Oihanek? Bien arteko 5 cm horiek Sandraren 126 cm-ko altuera

9 KP Zer orrialde irakurtzen ari naiz? Bien arteko 13 orrialdeak Gabriel irakurtzen ari den 56. orrialdea 

10 KP  Ane irakurtzen ari den 41. orrialdea Bien arteko orrialde-aldea? Ni irakurtzen ari naizen 49. orrialdea

Zk.



BATZEKO ETA KENTZEKO PROBLEMEN EBALUAZIO PROPOSAMENENTZAKO 
ERANTZUNAK (ORRIALDEAK: 61, 62 ETA 63)

ORIENTABIDEA BATZEKO ETA KENTZEKO 
PROBLEMEN EBALUAZIO PROBEN 
BAREMAZIOA EGITEKO

ORIENTABIDEA PROBLEMA BAKAR BATEN 
BAREMAZIOA EGITEKO
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1. KONBINAZIOA. 
Erantzuna: 68 kromo.

2. ALDAKETA.    
Erantzuna: 65 puxtarri.

3. KONPARAZIOA. 
Erantzuna: 11 puntu.

4. KONBINAZIOA. 
Erantzuna: 43 orri.

5. ALDAKETA.    
Erantzuna: 168. orrialdea.

1. ALDAKETA. 
Erantzuna: 50 pieza.

2. KONBINAZIOA. 
Erantzuna: 57 puxika.

3. KONPARAZIOA. 
Erantzuna: 12 minutu.

4. KONPARAZIOA. 
Erantzuna: 88 tomate.

5. ALDAKETA. 
Erantzuna: 331 tapoi.

1. KONPARAZIOA. 
Erantzuna: 242 puxtarri.

2. KONPARAZIOA. 
Erantzuna: 287 puxtarri.

3. ALDAKETA. 
Erantzuna: 182 inurri.

4. KONPARAZIOA. 
Erantzuna: 129 km.

5. KONBINAZIOA. 
Erantzuna: 32 perla.

Proba bakoitzean bost problema daude, eta, 
beraz, 2 puntuko balioa emango diogu problema 
bakoitzari. Bi puntu horiek problemaren urratsen 
artean banatuko dira honako modu honetan: 

1. Irakurtzen dut eta identifikatzen dut: 0,5 puntu 
 - 0,25 deskripzio-datuentzat. 
 - 0,25 zenbakizko datuentzat.

2. Arrazoitzen dut: 0,75 puntu 
 - 0,25 eskemarentzat. 
 - 0,50 aukeratutako eragiketarentzat.

3. Kalkulatzen dut: 0,25 puntu

4. Erantzuten dut eta baloratzen dut: 0,5 puntu 
 - 0,25 erantzunarentzat. 
 - 0,25 balorazioarentzat.

GEHIENEZKO PUNTUAZIOA:  
2 puntu/problema x 5 problema = 10 puntu.

OHARRA: Problemaren edozein urratsetan huts 
egiteak berekin ekarriko du horren ondorengo urrats 
guztien puntuazioa galtzea. Adibidez: huts egiten badut 
“2. arrazoitzen dut” urratsean eragiketa aukeratzean, 
eta aurrekoa zuzen egin badut, 0,75 puntu nituzke 
(0,5 puntu 1. urratsean eta 0,25 puntu 2. urratsaren 
lehen zatian) eta berdin izango da ondorengo urratsen 
soluzioak zuzenak edo okerrak izatea

Nola banatuko dugun puntu bakoitzaren balioa 
problema batean:

1. Irakurtzen dut eta identifikatzen dut: 0,3 puntu 
 - 0,2 deskripzio-datuentzat. 
 - 0,1 zenbakizko datuentzat.

2. Arrazoitzen dut: 0,3 puntu 
 - 0,1 eskemarentzat. 
 - 0,2 aukeratutako eragiketarentzat.

3. Kalkulatzen dut: 0,2 puntu

4. Erantzuten dut eta baloratzen dut: 0,2 puntu 
 - 0,1 erantzunarentzat. 
 - 0,1 balorazioarentzat.

OHARRA: Problemaren edozein urratsetan huts 
egiteak berekin ekarriko du horren ondorengo 
urrats guztien puntuazioa galtzea.

Oinarrizko maila: Maila ertaina: Goi maila:


