
Lorategi batean bederatzi arrosa karratu forman daude landatuta. 
Irudian ikus daitekeen bezala, hiru arrozez osaturiko zortzi lerro 

aurkitu daitezke.

Posible al da 3 arrozez osaturiko 9 lerrotan landatzea bederatzi 
arroza horiek? Eta 3 arrozez osaturiko 10 lerrotan?

Lore-ilarak

Denbora-pasa matematikoa



Henry E. Dudeney matematikari ingelesaren Jostaketak matematikoak 
(1917) liburuan ageri da Isaac Newtoni egotzitako buru-hausgarri hori. 

Hala ere, XIX. mende bukaeran, James J. Sylvester matematikari ingele-
sak lerrotan zuhaitzak [loreak] landatzearen arazo orokorra planteatu eta 

aztertu zuen. Baina, lerrotan landatutako zuhaitzen denbora-pasak 
aipatzen dituen lehen argitalpena John Jackson-en Neguko arratsaldee-

tarako dibertsio arrazionalak (1821) liburua izan zen, betan horiei 
buruzko kapitulu bat dago.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Denbora-pasa matematikoa

Kokatu, errepikatu gabe, karratuetan 1etik 9rako zenbaki denak. 
Zirkulu bakoitzaren inguruan dauden lau karratuen balioen 

batura zirkuluetako balioaren berdina izan dadin.

Sujiko



2010 urtean, Kobayaashi Studioseko Jai Gomerrek, sujiko eta 
suko izenez ezagunak diren denbora-pasa matematikoak sortu 

zituen. Denbora-pasa hauek aritmetika duten oinarri (batuketa). 
Lehen aldiz �e Times eta �e Telegraph egunkarietan azaldu 

ziren eta gerora mundu osoko egunkarietan.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



6 x 6 tamainako lauki-sare honetan 1etik 6rako zenbaki denak 
kokatuko ditugu errenkada eta zutabe bakoitzean bat ere errepi-

katu gabe. Gainera, lauki-sarea eskualde ezberdinetan banatua 
dago, eta horietako eskualde bakoitzean ikur matematiko bat 

(batuketa, kenketa, biderketa edo zatiketa) eta zenbaki bat 
azaltzen da; zenbakizko balio hori eskualdean dauden zenbakiekin 

ageri den eragiketa egitean lortzen den emaitza izan behar da.

KenKen

Denbora-pasa matematikoa



Ken-Ken buru-hausgarria Tetsuya Miyamoto matematika iraka le 
japoniarrak asmatu zuen burmuina trebatzeko tresna giza. Ken 
hitzak japonieraz adimena edo buruazkartasuna esan nahi du. 
Buru-hausgarri honek n x n tamaina ezberdinak izan ditzake.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Jakingo al zenuke erroskila bat bederatzi zatitan eta pastel bat 
zazpi zatitan banatzen (ez dute zertan tamaina berekoak izan) 

laban baten hiru ebaketa bertikal bakarrik erabilita?

Pastel bat eta erroskila bat zatitzeko modu kuriosoak

Denbora-pasa matematikoa

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Pastelak edo gozoak zatitzeko gaiak makina bat emaitza mate-
matiko inspiratu ditu arlo ezberdinetan (herentzien banaketan, 
enpresen likidazioan, inbertsioetan...). Oso ezagunak dira zati 

berdinetan banatzen dituzten kasuak, “banaketa justuak” bezala 
ezagunak direnak; edo, ebaketa kopuru finko bat eginda zati 

kopuru maximoa lortzen datzan problemak.



2z amaitzen den zenbaki batek propietate berezia du: azken 
zifra hau lekuz aldatu eta hasieran kokatzen badugu, lortutako 

zenbakiak hasierako zenbakiaren balio bikoitza du.
Zein da hasierako zenbaki hori?

Zenbaki misteriotsua

Denbora-pasa matematikoa

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Goikoa bezalako zenbakizko problema, gaitasun intelektualak 
garatzea dute helburu, horietako askorentzat komunak diren 
arrazoibide-ereduak aplikatuz. Hona hemen oinarrizko arau 

orokor batzuk: arazoarekin ohitzea, estrategia egokia bilatzea, 
estrategia hori aplikatzea eta prozesua berrikustea.



Ez nuen norekin bingora jokatu, beraz bola bat zoriz aukeratu 
eta zenbakizko balioan ondorengo bostak bilatu nituen. Sei 

bolak triangelu bat osatuz elkartu nituen. Gainean, beste hiru 
jarri nituen, bakoitzaren balioa oinarritzen zen beste hiruen 

balioen batura zena. Azkenik, aurreko baldintza mantenduz, 85 
balioa zuen bola jarri nuen azken mailan. Oina-rriaren erpinetan 
dauden bolen artean balioan ondoz-ondoko bi bola ez badaude 

eta hiruren batura zenbaki lehenena bada, zeintzuk dira oina- 
rriaren beste hiru bolak?

Bingo metatua

Denbora-pasa matematikoa



Jolas-matematikoen historia buru-hausgarri matematikoz eta 
asmamen-problemez beteta dago. Zenbakiak egitura geometri-

ko bat osatuz eta zenbait baldintza betez, batzuetan aritmeti-
koak, banatzean datzaten problemak alegia. Egitura geometriko 
horiek linealak izan daitezke, Henry E. Dudeney-ren kubo zenba- 

kidunen kasuan bezala edo Langford-en binakatzeen kasuan 
bezala; lauak ere izan daitezke, hala nola, koadro magiko eta 
latindar klasikoetan, edo sudoku, sujiko eta ken-kenen kubo 

modernoak bezalakoak; edo hirudimentsionalak, ere, denbo-
ra-pasa honetan bezala.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Ordena gorakorrean kokatuta 1etik 9rako zifren artean “+” eta “-” 
ikurrak kokatzean 100 balioa lortzea posible da. Adibidez:

Hamar dira, adibidekoa barne, dauden soluzio posibleak. Lor 
ditzakezu? Problema erakargarria egiten bazaizu, ahalegindu 
ordena beherakorra duten zifren kasurako dauden 15 soluzio 

posibleak aurkitzen.

Zifra guztiekin

Denbora-pasa matematikoa



Joko-matematiko eta buru-hausgarri askoren asmatzaileak izan 
ziren Sam Loyd estatubatuarra eta Henry E. Dudeney ingelesa. 
Bien artean elkarlan egon zen eskutitz bidez, Dudeneyek bere 
buru-hausgarriak lapurtu eta argitaratu izanagatik salatu zuen

arte Loyd. Aurrek denbora-pasa Mende digitala izenarekin azal- 
tzen da Dudeneyren Jostaketa matematikoak (1917) liburuan eta 

Loyden 5000 buru-hausgarri, trikimailu eta asmakizunen entzikl 
pedia (1914) liburuan, berriz, Ehunkako problema izenpean

ageri da.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Moztu zortzi pieza hauek eta kokatu 8x8 tamainako taula 
karratu batean lerro, zutabe edo diagonal berean zirkulu bi 

egon ez daitezen. Xakeko arauak ezagutzen badituzu, zirkulue 
erregina ordezkatzen dute eta amaierako posizioan erregine-

tako batek ere ez du beste erregina bat mehatxatzen.

Zortzi erreginak

Denbora-pasa matematikoa



Jatorrizko problema Max Bezzel xake-jokalari alemaniarrak, 
Schchfreund ezizenpean, planteatu zuen lehen aldiz 1848an Berli-
ner Schachzeitung aldizkari espezializatuan. Zortzi damen proble-
ma, besteak-beste, Karl F. Gauss, matematikaren printzea bezala 
ezaguna, matematikari alemaniarrak aztertu zuen eta 92 soluzio 

posibleetatik 76 aurkitu zituen. Baina, 1850ean soluzio guztiak 
aurkitu zituen lehena Franz Nauck matematikari itsua, Gaussen 

lagunetako bat, izan zen.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Beheko adibidean, ebaketa bakarra (zuzena edo zig-zag formakoa beti 
ere erretikulako lerroak jarraituz) eginda eskualde bat bi zati berdine-

tan (tamainan eta forman) nola banatu daitekeen ikus dezakegu. 

Nola egingo zenuke beheko beste bi eskualde hauekin?

Sormen kontua

Denbora-pasa matematikoa



Geometrian, disekzio-problema deritze eskualde jakin bat propie-
tate jakin batzuk betetzen dituzten eskualde txikiagoetan zatitzean 

datzan problemei. Denbora-pasa horiek oso ezagunak izan dira 
garai desberdinetan, eta sormena sustatzeko eta albo- pentsa-

mendua garatzeko erabili dira. Oso ezagun egin zen Martin Gardne-
rrek “My best mathematical and logic puzzles” bilduman proposatu 

zuen “Crazy cut” izenekoa.

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/



Beheko planoak hiri bateko banketxe-zonalde bat adierazten du. 
Udalak zonalde hori kontrolatu nahi du, baina hiru segurta-

sun-agente bakarrik ditu. Non kokatu beharko dira segurta-
sun-agenteak baldin eta beraietako bakoitza kale ezberdin 

batean kokatua badago eta zonalde osoa kontrolpean badago?

Zaintze lanak

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/
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Denbora-pasa sinple horrek matematikaren kontzeptu garrantzitsu 
bat jasotzen du: optimizazioa. Problema jakin baterako irtenbide 
hoberena edo ahalik eta onena hautatzeko tresna matematikoak 
eta konputazionalak garatzean datza. Adibidez, banaketa-enpresa 

batek non jarri behar ditu bere biltegiak (eta zenbat) bezero guztien-
gana ahalik eta denbora eta energia gutxien gastatuz heltzeko; edo 
zaintzakamerak edo segurtasun-pertsonak non jarri, eraikin baten 

edo hiriko zonalde baten barrualdea zaintzeko.



Alboetan dauden zenbakiek zutabe edo errenkada bakoitzean bata 
bestearen ostean dauden karratu beltzen kopurua adierazten dute. 

Beheko errektangeluan badaude jadanik, pista bezala, bi karratu 
margotuak. Zein da ageri den irudia?

Izkutuko zenbakia

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/

Denbora-pasa matematikoa



Mota horretako gurutzegrama grafikoak ebazteko logika eta arra-
zoibide sortzailea exigitzen dute, eta irudi ezkutu bat azalaraztea 

dute helburu. 1987an asmatu zituzten, modu independentean, Non 
Ishida editore grafikoak eta Tetsuya Nishio diseinatzaileak, eta 

“gurutzegrama japoniar” edo “nonograma” deitzen zaio (Non Ishida 
izena eta diagrama hitzaren arteko fusioa). Bertsio batzuetan, 

kolore gehiago erabiltzen dira, eta, beraz, lortutako irudiak askota-
rikoak eta errealistagoak dira.



Emakumezkoen Athleticeko 6 jokalarik Sevillara joan behar 
dute eta bikoteka bidaiatzea erabaki dute garraiobide ezberdi-
nak erabilita. Badakigu Patricia ez dela kotxean joan Sararekin 
bidaiatu behar duelako, eta gainera abioei beldur dela. Laura 

abioian doa. Eli Anarekin ez doa eta ezta abioiez ere. Nola joango 
da Desiré?

Bikotean bidaiatzea

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/
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Einsteini egozten zaio, eta ziurrenik faltsuki ez bait dago inon doku-
mentatua, datu ezagun batzuetatik hasita pertsonaia ezberdinen 

arteko erlazioak asmatu behar diren asmakizun logikoa. Problema-
ren fama asko handitu zen munduko populazioaren % 98ak ebaz-

teko gaitasuna ez zuela esan zenean. Hemen proposatzen den 
denbora-pasa originalaren bertsio laburtua da.



Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/

Hiru lagun xakean jolasean dabiltza. Galtzen duena kanpora doa eta 
hirugarren jokatzen jartzen da. Abelek 2 partika jokatu zituen, 

Belenek 3 eta Carmenek 5.
a) Zenbat partida jokatu dira guztira?
b) Nork jokatu du partida bakoitza? Nork irabazi zuen lehenengoa?
c) Beste egun batean modu berean jokatu zuten; baina Abelek 8 
partida jokatu zituen, Belenek 6 eta Carmenek 4. Nork jokatu zuen 
azken partida?

Xake-partika

Denbora-pasa matematikoa



Horrelako problema logiko bat, matematika-asmameneko edo 
problema-matematiko bat ebazteko, funtsezko lau urrats jarraitu 
behar dira, Miguel de Guzmán matematikaren Matematikan nola 

hitz egin, frogatu eta ebatzi liburuan aipatzen den bezala,: i) egin 
aurretik, ulertzen saiatu; ii) jokoa ebazteko estrategiak bilatu; iii) 
aukeratutako estrategia aurrera eramatea (eta, oker bazaude, 

berriz hasi); iv) jokoari eta esperientziari zukua ateratzea.



Opari bezala pila bidez dabilen jostailu bat jaso duzu, baina funtzio-
na dezan kargatuak dauden bi pila behar dituzu. Etxean zortzi pila 

aurkitu dituzu, eta badakizu lau kargatuak daudela eta beste lau ez. 
Zazpi aldiz proba dezakezu pilak jostailuan jartzera. Nola egingo 

zenuke jostailua martxan jarri dadin?

Pila kargatuta

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/
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Problema hau pisaketa-problema klasikoekin erlazionatua dago, 
non bi besodun balantza bat erabilita txanpon talde baten artean 
gezurrezko txanpon bat zehaztu nahi den, jakinik faltsuaren pisua 
besteena ezberdina dela. Mota honetako lehen problema, zortzi 

txanponekin, Emil Schellek 1945ean proposatu zuen aldizkari 
matematiko batean, baina 1939 urtetik ezaguna zen. Era berean, 
Gaspard Bachetek, 1642an, bi besoko balantza batekin, 1 eta 40 
gramo arteko edozein objekturen pisua zehazteko beharrezkoak 

diren pisualdi txikiena aurkitzeko problema planteatu zuen.



Superheroi biltzar batean 25 lagun elkartu dira eta hiru azkarrenak 
zeintzuk diren jakin nahi dute. Horretarako, bost lagunek bakarrik 
parte hartu dezaketen lasterketak ospatu dituzte, baina ez dute 

erlojurik ezta kronometrorik erabili bakoitzaren markak zehazteko.
Zein da egin beharreko lasterketa kopuru minimoa hiru superheroi 

azkarrenak identifikatzeko?

Ziztu bizian

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/

Denbora-pasa matematikoa



Buru-hausgarri klasiko hori teknologiako hainbat enpresek langileak 
hautatzeko- elkarrizketetan erabili duten problemetako bat da. Hauta-

gaiak problema ebazteko duen gaitasuna ebaluatzeko erabiltzen da; 
izan ere, ez da ezagutza teknikorik behar, logika eta dedukzio-arrazoike-
ta dosi handiak baizik. Problemaren bertsio konplexuago batek, ahalik 

eta lasterketa gutxienetan, bost azkarrenak aurkitzea eskatzen du.



Bost kutxa 1etik 5era zenbakituta dauzkagu. Gauera, katuak aurre-
ko gauean lo egin duen ondoz-ondoko kutxan egiten du lo. Goize-

ro-goizero kutxa bakarra ireki dezakezu eta katua ea barruan 
dagoen begiratu. Zenbat egun igaro behar dira katua aurkitzeko 

ziurtasuna izateko?

Pista: ez baduzu lortzen ahalegindu bi kutxekin.

Non dago katua?

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/

Denbora-pasa matematikoa



Denbora-pasa hori jazarpen-ihes motako problemen familiakoa da 
(polizien eta lapurren jokoa, adibidez). Problema horietan, talde 

batek (kasu honetan, jokatzen duenak) beste talde bateko kideak 
(katua) inguru itxi batean (bost kutxak) aurkitzen saiatzen da. 

Buru-hausgarri hau 1999an aurkeztu zuten bi matematikari errusia-
rrek olinpiada matematikoetan, baina jazarpen-ihes problemen 
azterketa matematikoa 1970eko hamarkadan hasi zen. 2014an, 
denbora-pasa horren bertsio orokorrago bat New York Times 

egunkarian agertu zenean egin zen ezagun.



Bi lagun logistek elkarrizketa hau izan dute:
Loteria-txartel honek bost zifra zituen, lehen bi zifrek osatzen 
duten zenbakia azken bi zifrek osatzen duten zenbaki bera da. 
Gainera, nire alabaren adinarekin bat dator. Are gehiago, zifra 
guztien batura nire alabaren adina da ere.
Baina... ez dakit zenbat urte dituen zure alabak.
Beste pista bat emango dizut. Beste noizbait ere gertatu zait 
gauza bera, baina urteak dira gertatzen ez zela.

Zein da loteria-txartelaren zenbakia?

Logikaren adina

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/

— 

— 
— 
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Oso famatuak dira ariketa aritmetikoa ematen duten problemak 
baina bere baitan argudiaketa logikoa dutenak, elkarrizketan dauden 

pertsonek ezagutzen ez dituzten datuak beharrezkoak direlako. 
Hauetako famatuena, “nagusiak pianoa jotzen du” esaldiarekin 

amaitzen duen problema da; esaten da, problema hori, Einsteini 
planteatu ziotela Princetoneko bere ikasleek.



Posible al da triangelu kamuts bat triangelu zorrotzetan banatzea?
Triangelu zorrotz bat angelu denak 90 gradu baino txikiagoak 

dituzten triangeluak dira, eta triangelu kamutsek, ordea, angelue-
tako bat 90 gradu baino handiagoa dute eta beste biak 90 gradu 

baino txikiagokoak.

Triangeluak eta triangelu gehiagko

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/

Jatorrizko triangelu

Erantzun ez egokia (4. triangeluak angelu kamutsa dauka)
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Problema M. Golbergek proposatu zuen 1960 urtean American 
Mathematical Monthly aldizkarian. Urte beran, Mel Stover kanadia-

rrak Martin Gardenerri proposatu zion eta Scientific American 
aldizkarian zuen Mathematical Games atalean argitaratu zuen. 

Gerora, beste bertsio zailagoak proposatu izan dira, adibidez, karratu 
bat triangelu zorrotzetan banatzea.



Bost triangelu angeluzuzen ditugu, denen angeluak 30-60-90 dira. 
Triangeluetako bi beste hirurak baino txikiagoak dira, eta gainera, bi 
triangelu horien hipotenusaren luzera beste hiru triangeluen katetu 
handienaren luzerarekin bat dator. Erronka bost triangeluak erabili-
ta, hutsunerik utzi gabe eta triangeluak bata bestearen gainean jarri 

gabe, triangelu handiago bat eraikitzea da.

Bi erantzun daude. Lehenengo erantzunean lortzen den triangelua-
ren angeluak 60-60- 60 dira eta bestean, ordea, 30-30-120.

Buru-hausgarri triangularra

Erantzuna: http://marzomates.webs.ull.es/
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Oso ezagunak eta aspaldidanik jokatutako denbora-pasak dira pieza 
multzo batekin beste figura geometrikoak lortzeko jokoak, tangrama 
edo puzzle pitagoriko ezberdinak bezalako jokoak, alegia. Joko hauek 
erabilita patroien diseinua eta ikuspegi espaziala lantzen da. Estrate-
gia oso erabilgarria izaten da piezen dimentsioa sailkatzea eta orde-
natzea, baita ere pieza ezberdinak elkartzean sortzen diren angeluak 

nolakoak diren aztertzea.


