
Naturala al da matematikaren
arloko definizioetan erabiltzen

dugun euskara?

J. R. Etxebarria

Funtzioak, segidak, funtzioen limiteak, deribatuak, inte-
gralak eta beste definitzeko praktikan erabiltzen ditugun esa-
moldeak erakutsiz eta horiei buruzko iruzkina eginez, esamol-
de horiek euskara “naturalekoak” ote diren argitzea, horixe da
lan honen ardatza eta eztabaidagaia.

Esan gabe doa, euskara eguneratzeko eta modernotzeko prozesuan,
oraintsu arte urratu gabe egondako bideak zapaldu behar izan ditugu-
la, eta gerora ere zapaldu beharko ditugula, eta horrek hainbat
buruhauste eta katramila ekarri dizkigula, esamolde egokiak bilatzeko
orduan. Hori begien bistakoa da, gure eguneroko praktikan jasan beha-
rrekoa. Nolanahi den, gu beti saiatu gara gauzak ahalik eta “naturalen”
egiten, alegia, soluzioak euskara on eta ulergarrian esaten eta idazten,
gai horretara lehen aldiz hurbilduta ere, hitzen esanahia ulertuz gero,
esaldiak lehen kolpera ulertzeko modukoak izan daitezen; “naturalak”
izan daitezen, alegia. Besterik da helburu hori lortu dugun ala ez. 
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“Naturala” izatea zer den definitzea erraza ez den arren, artikulu
honetan “naturaltzat” zer hartzen dugun esatea argituko dut lehenik
eta behin. Nire ustez, euskara “naturala” erabiltzea berbaldian dara-
bilgun euskarazko joskera ulergarria izatea da, hitzak euskaldunek
ulertzeko eran jostea, hitzen esanahia ulertuz gero (terminologia eza-
gutuz gero, alegia), esamolde eta esaldi osoak ondo ulertzeko modu-
ko hitz-segidak egitea. Horrez gain, euskara natural horrek “egokia”
izan behar du, zer esanik ez, erabiltzen den arloan ideiak eta kon-
tzeptuak eroso adierazteko eta ulertarazteko modukoa. Esan nahi bai-
ta, “egokia” izan behar du erabiltzen den mailarako, zehaztasun osoz
ideiak azaltzeko eta ahalik eta zalantza gutxien sortzeko interpretazio-
rako orduan, tresna kamutsa eta alferrekoa izan ez dadin. 

Ordea, behin baino gehiagotan entzun behar izan dugu, modu
despektibo samarrean entzun ere, gurea “Leioako euskalkia” dela, edo
antzeko arbuiozko hitzak; eta zalantza ere sortu zaigu, gauzak ondo
egiten ote gabiltzan. Arbuiozko hitz horiek direla eta, ahalegin horre-
tan lankide izan ditudan adiskide batzuk mindurik gertatu diren
arren, esan behar dut, niri dagokidanez iritzi horrek ez nauela gehie-
girik mindu, antzekorik entzutean beti izan baitut erantzun bera:
“Hobeto esaten badakizu, erakuts iezadazu, eta pozik erabiliko dut
zuk irakatsitako esamoldea; eskerrak emango dizkizut, gainera”.

Zeren, ene ustez, arazoa ez baitago arazoak gainditzeko ahalegine-
an beti lehenengoan asmatzean, ekinaren ekinez ondo esatean baizik;
alegia, praktikaren gurpilean zenbait itzuli eman ondoren, esamolde
berri horiek modu malgu, argi, zehar, ikasterraz, erabilerraz eta bate-
ratuan esatean hain zuzen. Zeren aspaldidanik uste baitut, kontua
gauzak euskaraz —dakigun euskara baliatuz— esatean eta erabiltzean
dagoela, eta ez mutu egotean edo soluziorik ez ematean. Uste baitut,
gainera, erabiliaren erabiliaz, hasieran arrotz eta arraro samar egiten
diren esamoldeak, familiar eta natural bihurtzen direla, eta zuzenta-
suna gidari izanik ere, zuzentasuna bera ere egin egiten dela. Eta era-
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biliaren erabiliaz gero eta hobeto egiten ikasten ari garela. Labur esan-
da, eredu garbi, zehatz, koherente eta “naturala” lortzea denbora-kon-
tua dela uste dut.

Beraz, argi dago nire/gure erabakia (zeren horretan euskaraz lan
egiten ari garenon erabaki kolektiboa baitago) edozein zientzia gara-
tzeko esan beharrekoak euskaraz esatea dela, horretarako dagoenetik
hartuz, baina, halaber, asmatu beharrekoak asmatuz; asmatzeko esku-
bidea ere badugu eta. Zer esanik ez, asmatu ondoko pausoak berebi-
ziko garrantzia du, esamoldeak “gizarteratu” egin behar baitira, eta
gizarteratzearekin batera, “normalizatu”. Dena den, ez dut uste eus-
kaldunok konplexu handiegirik izan behar dugunik gizarteratze eta
normalizatze horretan, inguruko hizkuntza guztietan pauso berberak
eman baitituzte, nahiz eta gu iritsi garenerako —esan nahi baita, gure
garaiak iritsi direnerako— pausoak emanda zeuden eta betidanikoak
balira bezala hartzeko joera izan dugun batzuetan.

Esandakoa zientzia guztietan antzeratsu gertatzen den arren, arti-
kulu honen gaia matematikaren arlora zuzenduta dago. Izan ere,
matematikan agertzen diren esamoldeek ezaugarri bereziak dituzte,
mundu osorako sinbologia arautu eta bateratua erabiltzetik ondo-
rioztatzen direnak, eta terminologia espezifiko ongi definituaren pre-
mia dutenak. Abia gaitezen, bada, eremu horretan.

1. Matematikako testuak euskaraz sortzean gainditu beharreko
oztopoak

Arloa mugarritzen hasteko, diogun ezen, nazioarteko batzordeetan
erabakita dauden idazkerazko sinboloak eta terminoak euskararako
egokitzean, hiru arlo nagusi hartu behar izaten ditugula kontuan,
ordena honetan: lexikoa, definizioetan erabili beharreko esamoldeak
eta formulen irakurbidea. Arlo bakoitzean arazo edo oztopo espezifi-
koak izango ditugu, hasieran handiegiak diruditenak, baina nola edo
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hala gainditu beharrekoak. Zernahi gisaz, gainditze hori prozesu
modura burutu beharrekoa dela jorik ere, uste dut azken hogeita
hamar urteotan makina bat urrats eman direla prozesu horretan, eta
gaur egun ez garela ezerezetik abiatzen. Hain justu, testu hau idazte-
an, azken urte horietako esperientzian oinarriturik abiatu naiz, orain
arte egindakoak eztabaidan jarriz, oker goazen edo bidearen norabi-
dea aldatu behar dugun hausnartzeko asmoz.

Matematikan erabili beharreko hizkuntzari dagokionez, lehen
oinarri sendoa lan kolektibo batean jarri zen, zehazki esanik, UZEI
elkartearen koordinaziopean eginiko Matematika izeneko hiztegi tek-
nikoan.[1] Bertan aztertu zen modu sistematikoan hemen aipatzen ari
garen problematika, bai lexikoari dagokionez, bai hainbat eta hainbat
esamolde-ereduri dagokienez ere. 

Kontua da, hiztegi tekniko horretan baliaturiko teoria guztia “gizar-
teratu” egin behar zela, eta horretatik irakaskuntzako maila guztieta-
rako eredu argi eta “normalizatua” atera behar zela. Eginkizun hori
testu-idazleen eta irakasleen eskuetan geratu (behar?) zen, eta horre-
tan dihardugu batzuek, nahiz eta ez dakidan zehazki norainoko arra-
kasta eta zabalkundea izan dugun. Kontua da, halaber, urte hauetan
guztietan, euskarazko irakaskuntza zabaldu egin dela, eta horrekin
batera, testu asko eta asko sortu direla Lehen Hezkuntzatik hasi,
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzatik (DBH) eta Batxilergotik pasa-
tuz eta, kasu gutxi batzuetan, Unibertsitateraino helduz. 

Edozertara izanik ere, unibertsitatera iritsi aurretik, oinarrizko esa-
molde gehienak ondo landuta egon daitezkeela uste dut, eta horrega-
tik hartu ditut erreferentzia modura batxilergoko esamoldeak, nor-
malizazioan aurreratzeko funtsezkotzat baitauzkat. Han baitaude
gero unibertsitatera iritsiko diren ikasleak, eta han baitaude hainbat
herrialdetan barreiaturiko irakasleak, esamoldeen normalizatze-pro-
zesuan eta bateratze-lanean berezibiko garrantzia izan dezaketenak.
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Bestalde, diodan erreferentzia idatzia dela interesatzen zaidana,
testua bertan finkatzen baita, eta gero idatzirik agertzen den eredu
hori baitute irakasleek imitagai. Hortaz, Batxilergoko matematikazko
testu-liburuak erabiliko ditut oinarri modura, irakaskuntza ertaineko
irakasleek duten erreferentzia idatzi hori nolakoa den aztertze aldera,
lexikoaren ataletik hasiz eta esamoldeen eta adierazpide sinbolikoen
irakurbidetik amaituz, bidean agertzen zaizkigun oztopoak natural
gainditu ote ditugun epaitzeko.

1.1. Lexikoaren oztopoa

Edozein testu idazten/itzultzen hasi aurretik aurrez aurre dugun
lehenengo oztopoa erabili beharreko hitzak ezagutu beharra da.
Zientzia bakoitzak bere terminologia berezia dauka, eta bertan hitzek
adiera zehatza dute, sarri hizkuntza orokorrean duten adieratik urru-
tzen dena, eta gutxienik ere adiera orokorra murrizten duena. Beraz,
lehenengo arazoa edo oztopoa honetan datza: nola esan euskaraz, gaz-
telaniaz, frantsesez edo ingelesez hainbat urtetako erabileraz erabat
finkaturik eta zehazturik dagoen terminoa, euskaraz lehen aldiz esan
behar dugunean? 

Ene ustez, lexikoarena nahiko erraz konpon daitekeen arazoa da.
Hasteko, ez dugu zertan pentsaturik arazo hori konpontzen saiatu
diren lehenak garenik. Gehiago oraindik, oinarrizko terminoei dago-
kienez, gutxien-gutxienik lehenago aipaturiko UZEIren lana dugu
erreferentzia, nahiz eta lan hori finduz joan den azken urteetako era-
bilerarekin. Beraz, ez gara hutsetik abiatzen. Horrez gain, hor daude
terminologia-bankuak (Euskalterm[2] bereziki) eta hiztegiak (Elhuyar,
3000 Hiztegia, hiztegi entziklopedikoak, eta abar)[3]. 

Arazoa, sarri, soluzioa aukeratzen jakitean datza, zeren askotan
lehendik dauden hitzen konposizioz edo osaketaz eratu behar izaten
baitira hiztegi horietan proposaturiko hitzak. Zer esanik ez, horreta-
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rako oso lagungarri izaten da lexiko-sorkuntzarako irizpideak kon-
tuan hartzea, eta hor ere badugu zer kontsultatua. Gainera, azken
erremedio modura, azkenean beti geratzen zaigu mailegutzara jotzea,
eta hortik soluzioa topatzea. Zernahi gisaz, artikulu honen helburua
ez da lexikoaren problematikan sakontzea, lexikoa aukeratu ondoko
pausoa aztertzea baizik. Hori dela eta, aipamen horretan utziko dugu
puntu hau, aurrera egiteko.

Dena den, lexikoari dagokionez, bi arazo daude aipatu beharreko-
ak: lexikoaren beraren forma eta lexiko horri atxikiriko esanahia. Eta
lehenengoa orokor samarra bada ere (hizkuntzalariek zer esan eta zer
egin franko izango dute horretan), matematikako lexikoaren ezauga-
rrietako bat adierari buruzkoa da, eta horretan matematikariek berek
izango dute kezkarik handiena, formaz gain, hitzek adiera zehatza
hartzen baitute, definizioz emanikoa izaten dena sarritan. Beraz,
matematikaren beraren atal bat da hitzaren esanahia definitzea, arlo
horretan aditua ez denarentzat ulertezina gerta daitekeena. Alabaina,
behin esanahi hori finkatu ondoren, konnotaziorik gabeko termino-
logia zehatza eta espezifikoa geratuko da. Honelatan, bada, lexikoa-
ren arazo hori jarraian datorren esamoldeen arazoarekin loturik egon-
go da.

1.2. Azalpen eta definizioetarako esamoldeak

Beraz, definizioetan eta bestelako azalpenetan erabili beharreko
esamoldeak dira praktikan finkatu beharrekoak. Artikulu honetan,
jadanik testuetan erabiltzen direnak aztertu nahi ditut, jendearen
aurrean galdera planteatuz, naturaltasunaren aztarnak bilatu nahian,
eta norainoko oker eta norainoko zuzen gabiltzan guztien artean era-
bakitzeko. 

Horretarako, irtenbiderik egokiena praktikan erabiltzen dudana
erakustea dela otu zait, eta asmo horrekin zenbait definizio aurkeztu-
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ko ditut, erabiltzaileen eta hizkuntzalarien kritikara irekita daudenak.
Artikuluaren amaieran katalogo labur bat eskainiko dut, kritikarako
material zabalagoa egon dadin, eta atal honetan katalogo horretako
zenbait esamolde aurkeztuko ditut, guztietan agertzen diren erregu-
lartasunak erakuste aldera; eta horien inguruko hausnarketa egiten
saiatuko naiz, zuen aurrean bozgora hitz eginez, naturalak ote diren
juzkatzeko asmoz. 

Adibide guztiak Giltza editorialak Batxilergorako 2002an argita-
raturiko Matematika I liburutik hartu ditut[4]. Liburua itzulpena da,
gaztelaniaz idatzitako testu batetik egina; hortaz, itzulpenak dituen
mugak ditu; baina, aldi berean, itzulpena delako, ahalegin handia
dago bertan sarturik, gaztelaniaz arlo horretan “normaltasunez” eta
“naturaltasunez” erabiltzen diren esamolde “normalizatuak” euskaraz
ere maila berean esateko. Zeren, behin eta berriro adierazi dudanez,
ene ustez, naturaltasunarena praktika kontua baita, eta ostera, nor-
maltasun/normalizazioarena arazo kolektiboa, batetik arlo horretan
lan egiten dugunon onarpena eskatzen duena eta bestetik hizkuntza-
larien onespena behar duena.

Edozelan ere, ohar bat egin behar da esamoldeen naturaltasuna
edo jatortasuna epaitzerakoan, eta hauxe da: behar-beharrezkoa da
esamoldearen esanahi teknikoa ulertzea; adiera matematikoa, kasu
honetan. Alegia, semantikazko kode zientifikoa ulertu behar da,
zeren bestela, euskararik onenean egonda ere, ez baitago esaldiak
ulertzerik. Lexikoa ulertu behar da lehenik, noski, matematikan duen
adiera zehatzenean. Horrez gain esan behar da, definizioak estudia-
tzekoak direla; eta estudiatzeak ahalegina eskatzen duela. Bestalde,
esamoldeen zailtasunari dagokionez, nabarmendu behar da ezen, ba-
tzuetan, gaian sartuta daudenek ere ahaleginak egin behar izaten
dituztela definizioen xehetasunak ulertzeko. Beraz, ez da pentsatu
behar esamoldeak nekerik gabe ulertuko direnik, kolpera; aitzitik,
sarri, irakurri eta berrirakurri behar izaten dira, kontzeptuak ongi
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ulertzeko. Besterik da, definizioetan erabilitako euskara (eta berdin
beste edozein hizkuntzatan ere) gramatikalki egoki idatzita dagoen
eta esamoldeak egokiro aukeraturik dauden adierazi nahi den kon-
tzeptua —zaila izan daitekeena— ongi eta zehatz ulertu ahal izateko. 

1.2.1. ZENBAIT DEFINIZIOREN AURKEZPENA ETA AZALPENA

Has gaitezen funtzio kontzeptuaren definiziotik (F1):

Definizioz, A multzoaren B multzoaren gaineko f funtzioa
menpekotasun-erlazio bat da, zeinean A multzoko x elementu
bakoitzari B multzoko y elementu bakarra dagokion. Honako
notazio honen bidez adierazten da:

f : A → B
x → y = f (x) 

Azter dezagun pixka bat definizio honetan erabilitako berbeta-
-modua. Lehenik hitz tekniko batzuk ditugu, besteak beste “multzoa”,
“menpekotasun-erlazioa” eta “elementua”, esanahi zehatz eta ongi
mugatua dutenak esparru honetan, eta funtzioaren definizioa eman
aurretik ikasitakoak direnak. Horiek ondo ikasi ezean, alferreko lana
da funtzioa zer den definitzea. Dena den, galdera bestelakoa da: hitz
horien esanahia ondo ezagututa, barneko esamoldeak eta esaldi osoa
ulergarriak ote dira? Informazio nahikoa ematen ote dute euskal gra-
matika bereganatuta daukan pertsona batek diskurtsoa segitzeko? 

Alegia, “A multzoa” diogunean ongi eraiki ote dugu posposizioa?
“B multzoaren gaineko funtzioa” diogunean ezer zuzenik eta ulerga-
rririk adierazten ote du unitate lexikal horrek? “Menpekotasun-erla-
zioa” ondo eraturiko hitz konposatua ote da? “Zeinean A multzoko x
elementu bakoitzari B multzoko y elementu bakarra dagokion” dio-
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gunean, argi adierazita geratzen al da esanahia, euskara natural edo
normalean? “Honako notazio honen bidez adierazten da” esaldia
naturala ote da? Aipaturiko kasu guztietan, ni neu baiezkoan nago;
niri behintzat, arrunt eta natural egiten zait dena, normaltasunez era-
biltzen baitut eta arlo horretan dihardutenek normaltasunez eta erraz
ulertzen baitute informazioa. 

Definizioaren amaieran, hizkuntza sinbolikoan idatzitako atala
dugu, bestelako arazoak planteatzen dizkiguna, euskarari dagokionez
idazkera sinbolikoaren aldetik zer esanik ez dagoen arren, horrela
araututa baitago guztiontzat, mundu osoan. Hala ere, sinboloz ida-
tzitako esaldi horien irakurketa nola egin behar den aztertu beharko
da; baina hori hurrengo atalean adierazpide matematikoen irakurbi-
dea aztertzean aipatuko dugun kontua da.

Funtzioen definizioari buruzko lehenengo iruzkin hori atzean
utzita, segi dezagun segida baten definizioarekin. Hona hemen adibi-
de bat (S1): 

Zenbakizko segida funtzio bat da, zeinean aldagai indepen-
dentea zenbaki arrunta den eta aldagai dependentea zenbaki
erreala.

Ene ustez, kontzeptu berri baten definizioa ongi emana izateko,
kontzeptu berri hori ulertzeko moduan azaldu behar da bertan, aldez
aurretik ezagunak diren eta ulertuta dauden elementuak erabilita.
Lehenago ere esan dugunez, “zenbakizko segida” deritzon kontzep-
tuaren definizioaren esanahia ulertzeko, aldez aurretik hainbat kon-
tzeptu ezagutu behar dira, besteak beste “zenbaki arrunta”, “zenbaki
erreala”, “funtzioa”, “aldagai independentea” eta “aldagai dependen-
tea” (edo “menpeko aldagaia”, nahi bada). Eta horrek aldez aurreko
ikasketa eta prestakuntza eskatzen du; kasurako, funtzioa zer den
aurreko definizioan azaldu dugu, eta aldagai mota biak hemen eman-
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go ez ditugun funtzioei buruzko azalpenetan aztertzen dira; beraz,
kontzeptu horiek guztiak segidetara iritsi aurretik emanak izan dira,
eta horrek esan nahi du, ezagunak direla segiden definiziora heldu
baino lehen. Gero hitz berriak datoz, “segida” eta “zenbakizko segi-
da”, hemen definitu beharrekoak. Zernahi gisaz, hemen planteatzen
dudan galdera bestelakoa da: aurreko hitz edo termino horien adiera
ulertuz gero, definizioko esamoldea bera ulergarria ote da? Euskara
onean ote dago? Euskara naturalean ote dago? Ni baiezkoan nago,
kontrako iritzia entzuteko prest; hori bai arrazoitua izan dadila, eta
zergatikoak azalduz datorrela.

Segidekin segituz, mota desberdinetako segidak zer diren ere defi-
nitu behar da. Hori nola egiten den? Hona hemen adibide bat (S3): 

Segida bat K zenbaki errealak goitik bornaturik dagoela esaten
da, baldin gai guztiak K baino txikiagoak edo K-ren berdinak
badira.

K balioa segidaren goi-bornea dela esaten da.

Berriro ere galdera bertsuak egin ditzakegu. Naturala ote da defi-
nizio hori? Nola juzkatzen dugu bertan erabiltzen den euskararen
naturaltasuna? Gramatikalki zuzena ote da? Ongi ulertzen al da?
Ongi korritzen al du? Euskarazko esamoldeen sistema naturalean ete-
nik sortzen al du? Termino guztien esanahia ulertzen duen euskaldu-
na gai izango ote da definizio horrekin definituriko termino berria
ulertzeko?

Ikus dezagun zer elementu dauzkan. Aldez aurretik badakigu
“segida” bat zer den. Zenbaki “errealak” zer diren ere ezaguna da
matematika maila honetaraino ikasi duen edonorentzat. “Bornatu”
hitza da hemen definitzen dena, eta horren esanahia hurrengo esal-
dian dator, izan ere, segida “bornatua” izango da, baldintza argi bat
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betetzen badu, hots, “baldin gai guztiak K baino txikiagoak edo K-ren
berdinak badira”. Amaitzeko, goitik bornaturik dagoen “borne” hori
“goi-bornea” dela enteratzen gara, normala denez.

Aipaturiko arrazoibideak behin eta berriro aplika ditzakegu beste-
lako definizioekin ere. Kasuistika pixka bat osatzeko eta beste mota
bateko esamoldeak erakusteko, ikus dezagun zer gertatzen den limi-
teen kasuan. Hona hemen limiteen definizioa (L2): 

L zenbaki erreala f funtzioaren ezkerreko (eskuineko) albo-
limitea da, x puntua x0-rantz doanean, baldin L-ren edozein
Er(L) ingurunetarako, x0-ren Es(x0) ingurune bat existitzen
bada, halako moldez non Es*(x0) ingurune laburtuko x < x0
(x < x0) puntu guztien irudiak Er(L)-ren ingurunearen barnekoak
diren. Honelaxe idazten dira era sinbolikoan, hurrenez hurren:

lim f (x) = L edo    lim f (x) = L
x→x 0

– x→x 0
+

Kasu honetan, lexiko aldetik agertzen zaizkigunak hainbat hitz
dira: “limitea”, “albo-limitea” (definitu beharrekoa), “ingurunea”,
“ingurune laburtua”, “irudia”. Esamolde eginak ere agertzen zaizkigu,
hala nola “albo-limitea, x puntua x0-rantz doanean”, limitea zein bal-
dintzatan definitzen den zehazten duena, klixe moduko egitura due-
na, limiteak erabiltzean behin eta berriro errepikatuko dena. Horrez
gain, esaldia oso luzea eta korapilatu samarra da, matematikan sarri
agertzen den “halako moldez non” komodina barruan daukana. Hor-
tik aparte, ene iritziz, argia dela esango nuke, zehatza eta definizioa
zalantza-izpirik gabe adierazten duena. Beraz, ene ikuspuntutik,
“naturala” eta “egokia”. 

Limiteen ondoren, deribatuekin zer esamoldeak erabiltzen ditu-
gun aurkeztuko dugu. Horretarako, bi pausotan emango dugu deri-
batu kontzeptuaren definizioa (D1 eta D3): 
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a eta b bitartean (a < b izanik) f funtzioak duen batez besteko
aldaketa-tasa, [a,b] tartean f(x) funtzioak duen aldakuntzaren
eta x aldagaiak duen aldakuntzaren arteko zatidura da, eta
BBAT[a,b] eran adieraziko dugu era sinbolikoan. Hots:

f (b) – f (a)
BBAT [a,b] = .

b – a

x = a balioko abzisako puntuan f funtzioak duen deribatua
ondoko limitea da (baldin existitzen bada):

f (b) – f (a)
lim
b→a b – a

Hemen ere bistakoa da lehenagotik limitea zer den definitu behar
izan dela. Gero, lexikoa dugu: batetik termino berezi bat dugu, “batez
besteko aldaketa-tasa”, gero BBAT siglez adierazita datorrena, eta
deribatua zer den esan aurretik definituko dena, lehendik ezagunak
ditugun zenbait hitz erabilita, hala nola “aldagaia”, “zatidura”, “alda-
kuntza”. Batez besteko aldaketa-tasa zer den zehaztu ondoren, zuze-
nean definitu dugu funtzio baten “deribatua” zer den, horretarako
limite kontzeptuan oinarrituta. 

Adibideak bukatzeko, integralen kasua aipatuko dugu. Horretara-
ko, lehenik integral mugatugabearen definizioa emango dugu (I1): 

F funtzioa f funtzioaren jatorrizkoa da, baldin eta soilik baldin
F'(x) = f (x) bada.

f  funtzioaren jatorrizko guztien multzoari integral mugatuga-
bea edo indefinitua deritzo eta era honetan adierazten da:

∫ f (x)dx
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Ikus daitekeenez, bi urratsetan eman dugu definizio hori. Lehenen-
go urratsean “jatorrizkoa” zer den definitu dugu, eta horretarako
aldez aurretik emandako deribatuen definizioan oinarritu gara. Biga-
rren urratsean dator integral mugatugabearen definizioa, hain zuzen
ere “jatorrizkoen multzoa” dela esanik; zer esanik ez, “multzo” hitzak
matematikako esanahi zehatza du esaldi honetan, adiera teknikoa. 

Behin integral mugatugabeak definitu ondoren, integral muga-
tuaren definizioa eman dezakegu (I2). Honelaxe hain zuzen: 

[a,b] tartean f funtzioa jarraitua eta positiboa bada eta F fun-
tzioa f-ren jatorrizkoa bada, y = f (x) kurbak, abzisa-ardatzak 
eta x = a eta x = b zuzenek mugaturiko A azaleraren balioa 
F(b) – F(a) da.

Bistan denez, funtsezkoa da “jatorrizkoa” zer den jakitea, aurreko
definizioan azaldutakoa hain zuzen. Dena den, ohar gehigarri bat
egin behar da. Azken definizio honen esanahia ondo ulertzeko, guz-
tiz egokia da testuaz gain definizioan erabiltzen diren elementuen
adierazpen grafikoa aurrean edukitzea, horrela kolpe batez ulertuko
baita zein den zorioneko A azalera hori, bestela nekezago ulertzen
dena. 

1.2.2. ZENBAIT ONDORIO

Aurreko definizioen izaera eta egitura kontuan edukita, zenbait
ondorio atera ditzakegu, puntuka adieraziko ditugunak:

• Matematikako definizioen egitura behetik gora jasotzen ari den
eraikuntza baten antzekoa da. Hasierako hitz batzuen adiera
ongi definitu eta finkatu ondoren, hitz berrien adierak finkatzen
dira definizioz, eta definizio horiek ondo ezagutzea nahitaezkoa
da hurrengo hitzen definizioa ulertzeko.
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• Ez dago definizio bat ulertzerik, bertan erabiltzen diren hitzen
eta kontzeptuen esanahia ulertu ezean. Hortik dator matemati-
kako testuen zailtasuna matematikan adituak ez diren pertso-
nentzat. Hitzen adiera ulertu ezean, nola ulertuko da, bada, hi-
tzen segida eta berbaldia bera?

• Hala ere, lexikoa ondo ezagutuz gero, adiera berezia duten hitz
tekniko horiekin eratzen diren esamoldeek euskara naturaleko
joskera darabilte; hortaz, hitzen adiera ezagututa, esaldiak erabat
normalak dira, nahiz batzuetan definizioak korapilatuak izan,
kontzeptualizazioaren maila nolakoa den, horren arabera.

1.3. Formulen irakurbidea

Puntu hau oso espezifikoa da, matematikan ez baita nahikoa hiz-
ketaldiarekin, ideiak sinbolikoki adierazi behar baitira, guztiz uni-
bertsala den eta erabat araututa dagoen sinbologia erabiliz.

Formulen irakurbidea erabat espezifikoa da, eta hizkuntza natu-
raletik urruntzen da. Hala eta guztiz ere, formulak irakurri behar
direlakoan, ahalegin handiak egin dira arlo horretan ere arau batzuk
emateko, irakasleen artean nolabaiteko “normalizazioa” bultzatzeko,
eta ahal dela, matematikaren arloan lanean dihardutenen artean
batasun moduko bat sortzeko. Horien artean, aipatzekoa da Martxel
Ensunzak bere tesi doktoralean eginiko oinarrizko lana[5]. Bertan,
problemaren analisi sakona egin ondoren, hiru arau nagusi proposa-
tu ditu irakasle horrek, irakurbidearen arazoa guztiz araututa uzten
dutenak. Azaldutako printzipioekin eta proposamenarekin erabat
ados nagoenez, ez naiz puntu horretan luzatuko. Bakarrik esan, inte-
resa duenak tesiaren ondoren argitaraturiko lanera jo dezakeela,
liburu batean tesiaren ideia nagusien laburpena utzi baitigu Ensun-
zak berak.[6]
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Besterik gabe, adibide modura, liburu horretan datorren adieraz-
pide matematiko baten irakurbidea erakutsiko dugu:

f (x + ∆x) – f (x)
f ’ (x) = lim

∆x→0 ∆x

[efe lehen ixa] [berdin] [limite, delta ixa zerorantz doanean] { [efe
ixa gehi delta ixa] [ken] [efe ixa] [zati] [delta ixa] }

Bistan denez, irakurbideko hitz-segida ez da hizkuntza naturale-
koa, baina ez da hori hemen juzkatu behar duguna. Kasu honetan
funtzioak, deribatuak, limiteak… “sinbolikoki” irakurtzen dira, ez
hizkuntza naturalaren arauak betez, hizkuntza sinbolikoaren eskariak
betez baizik. Kontua da arazo bertsua dutela beste hizkuntzetan ere,
eta bakoitzak bere erara ebazten duela, beti ere hizkuntza naturaletik
urrunduz eta hizkuntza sinbolikoaren eremura sartuz.

2. Definizioetan erabiltzen diren zenbait esamolderen katalogo
laburra

Atal honetan adibideen katalogo labur bat aurkeztea pentsatu dut,
artikulua irakurtzen duenak gustua badu, aurreko adibideetan egin-
dako azterketaren antzekoa burutzeko, bere kabuz, esamoldeen natu-
raltasunaz epaitzeko elementu gehiago izan ditzan. 

2.1. Funtzioak 

F1. Definizioz, A multzoaren B multzoaren gaineko f funtzioa
menpekotasun-erlazio bat da, zeinean A multzoko x elementu
bakoitzari B multzoko y elementu bakarra dagokion. Honako
notazio honen bidez adierazten da:

f : A → B
x → y = f (x)
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F2. f funtzioaren bidez irudia duten zenbaki errealen multzoari f
funtzioaren existentzia-eremua deritzo. D(f ) eran adierazten da.

F3. f funtzioaren bidez bere existentzia-eremuko elementuen iru-
di diren zenbaki errealen multzoari f funtzioaren ibiltartea
deritzo. R(f ) eran adierazten da.

F4. f funtzioaren grafikoa (x, f (x)) motako balio-bikoteak koor-
denatu-sistema batean adieraziz lortzen da, x balioa f-ren exis-
tentzia-eremukoa izanik.

F5. f funtzioa injektiboa da, baldin bere existentzia-eremuko edo-
zein bi elementu desberdinek irudi desberdinak badituzte f
funtzioaren bidez, hau da, ondokoa betetzen bada:

x1 ≠ x2 ⇒ f (x1) ≠ f (x2)

F6. f funtzioa exhaustiboa da, baldin bere ibiltartea zenbaki erreal
guztien multzoa bada:

R(f )= R

F7. Funtzio bat bijektiboa da, baldin aldi berean injektiboa eta
exhaustiboa bada. 

F8. f funtzioa T periodoko funtzio periodikoa da, baldin T zen-
baki erreal positiboa existitzen bada, f-ren existentzia-eremu-
ko edozein x-tarako ondokoa betetzen duena:

f (x + T ) = f (x)

F9. f funtzioa goitik bornaturik dago, baldin K zenbaki erreal bat
existitzen bada, f-ren existentzia-eremuko edozein x-tarako
ondokoa betetzen duena: f (x) ≤ K. Hain zuzen, K balioa fun-
tzioaren goi-bornea dela esaten da.

F10. f funtzioa behetik bornaturik dago, baldin K' zenbaki erreal
bat existitzen bada, f-ren existentzia-eremuko edozein x-tara-
ko ondokoa betetzen duena: f (x) ≥ K'. Hain zuzen, K' balioa
funtzioaren behe-bornea dela esaten da.
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F11. f funtzioa bikoitia da, baldin bere existentzia-eremuko edo-
zein x-tarako f (–x) = f (x) berdintza betetzen bada.

F12. f funtzioa bakoitia da, baldin bere existentzia-eremuko edo-
zein x-tarako f (–x) = –f (x) berdintza betetzen bada.

F13. f funtzioa hertsiki gorakorra da bere existentzia-eremuko
tarte batean, baldin tarte horretako edozein bi balioren
kasuan, x1 eta x2, ondokoa betetzen bada:

x1 < x2 ⇒ f (x1) < f (x2)

F14. f funtzioa hertsiki beherakorra da bere existentzia-eremuko
tarte batean, baldin tarte horretako edozein bi balioren
kasuan, x1 eta x2, ondokoa betetzen bada:

x1 < x2 ⇒ f (x1) > f (x2)

F15. Funtzio bat bere existentzia-eremuko tarte batean soilik
gorakorra edo soilik beherakorra bada, tarte horretan mono-
tonoa dela esaten da.

F16. f  funtzioak minimo erlatibo edo lokala (maximo erlatibo edo
lokala) du x0 baliorako, baldin zentroa x0 balioan duen Er(x0)
ingurune bat existitzen bada, halako moldez non, ingurune
horretako edozein x-tarako f (x) ≥ f (x0) desberdintza (f (x) ≤
f (x0) desberdintza) betetzen den.

F17. f funtzioak minimo absolutua (maximo absolutua) du x0
baliorako, baldin f-ren existentzia-eremuko edozein x-tarako
f (x) ≥ f (x0) desberdintza (f (x) ≤ f (x0) desberdintza) betetzen
bada.

F18. Interpolazio-funtzioa deritzona, aldez aurretik emaniko
balio-bikoteen multzoko balioak hartzen dituen f funtzioa
da.
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2.2. Segidak

S1. Zenbakizko segida funtzio bat da, zeinean aldagai indepen-
dentea zenbaki arrunta den eta aldagai dependentea zenbaki
erreala.

S2. Segida baten gai orokorra gaiaren ordenako tokia eta gaiaren
balioa elkarrekin erlazionatzen dituen adierazpen matematiko
bat da.

S3. Segida bat K zenbaki errealak goitik bornaturik dagoela esaten
da, baldin gai guztiak K baino txikiagoak edo K-ren berdinak
badira.

S3. K balioa segidaren goi-bornea dela esaten da.

S4. Segida bat K zenbaki errealak behetik bornaturik dagoela esa-
ten da, baldin gai guztiak K baino handiagoak edo K-ren ber-
dinak badira.

S4. K balioa segidaren behe-bornea dela esaten da.

S5. Segida bat bornaturik dagoela esaten da, baldin goitik edo
behetik bornaturik badago.

S6. Limitetzat a zenbaki erreala duen an segidari segida konber-
gentea deritzo, eta honako era honetan adierazi ohi da an segi-
daren limitea a balioa dela:

liman = a

S7. Limitetzat +∞ edo –∞ duen cn segidari segida dibergentea
deritzo, eta honako era honetan adierazi ohi da cn segidaren
limitea +∞ edo –∞ balioa dela, hurrenez hurren:

limcn = +∞ limcn = –∞

S8. Progresio aritmetikoak segida bereziak dira, zeinetan gai baten
eta horren aurreko gaiaren arteko kendura kantitate konstan-
tea den, zeinari progresio aritmetikoaren diferentzia deritzon.
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S9. Progresio geometrikoak segida bereziak dira, zeinetan gai
baten eta horren aurreko gaiaren arteko zatidura kantitate
konstantea den, zeinari progresio geometrikoaren arrazoia
deritzon.

2.3. Funtzioen limiteak eta jarraitutasuna

L1. L zenbaki erreala f funtzioaren limitea da, x puntua x0-rantz
doanean, baldin L-ren edozein Er(L) ingurunetarako, x0-ren
Es(x0) ingurune bat existitzen bada, halako moldez non Es*(x0)
ingurune laburtuko x puntu guztien irudiak Er(L)-ren ingu-
runearen barnekoak diren.

L2. L zenbaki erreala f funtzioaren ezkerreko (eskuineko) albo-limi-
tea da, x puntua x0-rantz doanean, baldin L-ren edozein Er(L)
ingurunetarako, x0-ren Es(x0) ingurune bat existitzen bada,
halako moldez non Es*(x0) ingurune laburtuko x < x0 (x > x0)
puntu guztien irudiak Er(L)-ren ingurunearen barnekoak diren.
Honelaxe idazten dira era sinbolikoan, hurrenez hurren:

lim f (x) = L edo lim f (x) = L
x→x 0

– x→x 0
+

L3. Puntu batean funtzio baten limitea existi dadin bete behar
den baldintza beharrezko eta nahikoa, puntu horretan funtzio
horren bi albo-limiteak existitzea eta biak elkarren berdinak
izatea da.

L4. f funtzioaren limitea, x puntua x0-rantz doanean, plus (mi-
nus) infinitu da, baldin edozein K zenbaki erreal nahi bezain
handiren (txikiren) kasuan, x0-ren Es(x0) ingurune bat existi-
tzen bada, halako moldez non Es*(x0) ingurune laburtuko
puntu guztien irudiak K baino handiagoak (txikiagoak) diren.
Honelaxe idazten dira era sinbolikoan, hurrenez hurren:

lim f (x) = +∞ edo lim f (x) = –∞
x→x0 x→x0
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L5. L zenbaki erreala f funtzioaren limitea da x plus (minus) infi-
niturantz doanean, baldin L-ren edozein Er(x0) ingurunetara-
ko, K zenbaki erreal bat existitzen bada, halako moldez non K
baino handiagoak (txikiagoak) diren x guztien irudiak Er(x0)
ingurunean dauden. Honelaxe idazten dira era sinbolikoan,
hurrenez hurren:

lim f (x) = L edo lim f (x) = L
x→+∞ x→–∞

L6. x plus (minus) infiniturantz doanean f funtzioaren limitea
plus infinitu da, baldin nahi adina handi den edozein K1 zen-
bakitarako, beste zenbaki erreal bat, K2, existitzen bada, hala-
ko moldez non K2 baino handiagoak (txikiagoak) diren x guz-
tien irudiak K1 baino handiagoak diren. Limite horiek hone-
laxe idazten dira era sinbolikoan, hurrenez hurren:

lim f (x) = +∞ edo lim f (x) = +∞
x→+∞ x→–∞

L7. x plus (minus) infiniturantz doanean f funtzioaren limitea
minus infinitu dela esango dugu, baldin nahi adina txiki den
edozein K1 zenbakitarako, beste zenbaki erreal bat, K2, existi-
tzen bada, halako moldez non K2 baino handiagoak (txikiago-
ak) diren x guztien irudiak K1 baino txikiagoak diren. Limite
horiek honelaxe idazten dira era sinbolikoan, hurrenez
hurren:

lim f (x) = –∞ edo lim f (x) = –∞
x→+∞ x→–∞

L8. f funtzioak x0 puntuan dituen albo-limiteetako bat plus infi-
nitu edo minus infinitu bada, x = x0 zuzenari f-ren asintota
bertikala deritzo.

L9. f funtzioak infinituan dituen limiteetako bat L bada, y = L
zuzenari f funtzioaren asintota horizontala deritzo.
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L10. f funtzioa jarraitua da x0 puntuan, baldin honako hiru bal-
dintza hauek betetzen badira:

B1.  f (x0) existitzen da.

B2. lim f (x0) existitzen da eta finitua da.
x→x0

B3. lim f (x0) = f (x0) da.
x→x0

2.4. Deribatuak

D1. a eta b bitartean (a < b izanik) f funtzioak duen batez bes-
teko aldaketa-tasa, [a,b] tartean f(x) funtzioak duen alda-
kuntzaren eta x aldagaiak duen aldakuntzaren arteko zatidu-
ra da, eta BBAT[a,b] eran adieraziko dugu era sinbolikoan.
Hots:

f (b) – f (a)
BBAT [a,b] =

b – a

D2. f funtzioak [a,b] tartean duen batez besteko aldaketa-tasa gra-
fikoaren (a, f (a)) eta (b, f (b)) puntuetatik pasatzen den zuzen
ebakitzaileareen maldaren berdina da.

D3. x = a balioko abzisako puntuan f funtzioak duen deribatua
ondoko limitea da (baldin existitzen bada):

f (b) – f (a)
lim
b→a b – a

D4. f funtzioak x = a abzisako puntuan duen deribatua funtzioa-
ren grafikoko (a, f (a)) puntuko zuzen ukitzailearen malda da.

D5. (a,f (a)) puntuan, f funtzioaren grafikoaren zuzen ukitzailea-
ren ekuazioa honako hau da: 

y – f (a) = f ’(a) (x – a)
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2.5. Integralak

I1. F funtzioa f funtzioaren jatorrizkoa da, baldin eta soilik bal-
din F'(x) = f (x) bada.

I1. f  funtzioaren jatorrizko guztien multzoari integral muga-
tugabea edo indefinitua deritzo eta era honetan adierazten 
da:

∫ f (x)dx

I2. [a, b] tartean f funtzioa jarraitua eta positiboa bada eta F fun-
tzioa f -ren jatorrizkoa bada, y = f (x) kurbak, abzisa-ardatzak
eta x = a eta x = b zuzenek mugaturiko A azaleraren balioa 
F(b) – F(a) da.
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