
Ur botilekin jolasten 

5 litroko edukiera duen botila bat daukagu eta 3 

litroko edukiera duen beste bat. Baina, 5 litroko 

botilan 4 litro egotea nahi dugu. Nola lortu 

dezakegu hau? Bi botila horiek bakarrik erabili 

ditzakegu eta ezin da beste ontzirik erabili.   

 
 
 
 
 
 
Taxi gidaria   

Taxi-gidari batek pertsona bat darama. Bidaiaria izugarri berritsua da, baina taxi-gidariak 

hizketarako gogorik ez duenez, gormutua den itxura egin du; eskua belarrira eta ahora eraman 

du ez hitz egin eta ez entzun ezin duela adierazteko. Joan 

beharreko tokira iristean, taximetroa erakutsi dio zenbat den 

adierazteko. Bidaiariak zintzo-zintzo ordaindu eta jaitsi egin da. 

Orduantxe konturatu da taxi-gidariak ezin duela gormutua izan. 

Nola konturatu da?  

 

  



3x10=30? 

3 lagun taberna batera doaz bazkaltzera. Tabernako menuaren prezioa 10 eurokoa da. Ase arte 

bazkaldu ondoren, bakoitzak 10 euro jarri ditu bazkaria ordaintzeko. Tabernako jabea 

ezagutzen dutenez, 5 euroko deskontua egin die. Hau da, 5 euro itzuli dizkie. Bakoitzak euro 

bat hartu du eta soberen zeuden 2 euroak 

zerbitzariari eman dizkiote propina gisa. 

Beraz, bakoitzak menuarengatik 10-1=9 euro 

ordaindu ditu. 9x3=27 + 2 (zerbitzariari emandako 

propina)= 29. Non dago falta den euroa? 

 
 
 
 
 
Artzaina, aza, ardia eta otsoa 

Azokatik bueltan, artzain batek erreka batekin egin du topo. Artzainak merkatuan aza fresko 

bat, ardi bat eta otso bat erosi ditu. Erreka gurutzatzeko txalupa txiki bat dago baino txalupa 

horretan artzaina eta beste gauza bat (aza, ardia edo otsoa) baino ez dira sartzen. Arazoa da 

ardia eta otsoa ezin direla bakarrik gelditu eta ardia eta aza ere ez. Artzainak, azokan 

erositakoa beste aldera pasatu nahi du baina ez daki nola egin. Zein da guztiak pasatzeko 

modua? 

  



Ariketen ebazpena: 

Ur botilekin jolasten 

- 3 litroko botila betetzen dut eta betetakoa 5 litroko botilan botatzen dut.  

- Berriz, 3 litrotako botila betetzen dut eta 5 litroko botila betetzen amaitzen dut.  

- Orduan, 3 litroko botilan litro 1 geratzen zait.  

- 5 litroko botila husten dut.  

- 3 litroko botilan daukadan litroa 5 litroko botilara pasatzen dut.  

- Litro 1 daukat 5 litroko botilan.  

- 3 litroko botila berriz betetzen dut eta 5 litroko botilara pasatzen dut. Horrela, 5 litroko 

botilan 4 litro izatera helduko gara. 

Taxi gidaria 

Bidaiariak ez du tokia idatzi eta berak nahi zuen lekura eraman dio. 

3x10=30? 

Problema honetan, azkeneko emaitza 29 izatera bideratzen dira azalpenak. Eta lagun hauek 30 

euro zituzten hasiera batean. Beraz, bidean informazioa galtzen edo txarto azaltzen ari gara. 

Akatsa, propina gehitzeko egiten den eragiketan dago. Propina beste gastu bat da eta gehitu 

beharrean kendu egin behar da. Hau da, 10-1=9  9x3=27  27-2= 25. 27 horietan zerbitzariari 

emandako propina gehitu dugu. Beraz, segun eta eragiketak nola planteatzen ditugun 

emaitzarekin jokatzeko aukera ematen du.  

Artzaina, aza, ardia eta otsoa 

1. Eraman ardia 

2. Itzuli 

3. Aza eraman 

4. Itzuli ardiarekin 

5. Ardia utzi eta otsoa eraman 

6. Itzuli 

7. Eraman ardia

 

 


