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HITZAURREA

Esku artean duzun liburu hau Lehen Hezkuntzako eta matematika arloan nolabaiteko
prestakuntza-gehigarri bat behar duten DBHko matematikako irakaslegaiei dago zu-
zendurik batez ere. Liburuaren helburua oinarrizko alfabetatze matematikoa eskain-
tzea da. Matematikak berezkoak eta ezaugarrizkoak dituen bi alderdi aukeratu dira ho-
rretarako, eta liburuaren atal bana osatzen dute: arrazoibide matematikoa eta
problemagintza.
Lehenengo atalean, arrazoibide matematikoaren nondik norakoen berri emango

zaio irakurleari, froga matematikoaz denaz bezainbatean, batez ere. Arrazoibide in-
duktiboaren eta deduktiboaren eginkizunak ere aztertuko dira, konjeturak sortzeari eta
justifikatzeari dagokienez, hurrenez hurren. Ondoren, frogaren beharra eta nolakota-
sunak aztertuko dira: hau da, froga matematikoa zertan den berezia, bestelako arra-
zoibide moten aldean, eta zergatik den beharrezkoa. Frogatzeko modu eta estrategia
nagusiak ondoren aurkeztuko dira, adibide ugariz ilustraturik. Amaitzeko, frogak ba-
lio didaktikoaren arabera sailkatu eta ikaskuntza-prozesuei buruzko hausnarketa egin
ondoren, zertzelada batzuk eskainiko dira Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasgelan
froga eta, oro har, arrazoibide matematikoa lantzeko.
Liburuaren bigarren atalean gaitasun matematikoaren muina den alderdia harro-

tuko dugu: problemen ebazpena edo, zentzu zabalean, problemagintza deituko duguna,
hain zuzen ere. Problemak ebazteko helburu orokorra curriculumaren ikuspegitik aur-
keztuko da laburki, beste helburuekiko loturak eta mendekotasunak nabarmenduz.
Gero, problema motak sailkatu, ezaugarritu eta balioetsi ondoren (mekanikoak, itxiak,
irekiak, formulatzekoak…), teknika orokorrak eskainiko dira problema matematikoei
modu eraginkorragoan aurre egiteko. Gidalerro edo teknika horiek, dagokienean az-
pimarratuko denez, ezer gutxitarako izango dira horrekin batera nahikoa praktika ez
badute: hau da, irakurleak ez badu, teoria ezagutzeaz batera, eskarmentu nahikorik lor-
tzen problema ugari bere kabuz hausnartu, saiatu edo arrakastaz ebatziz.
Bi atalen bukaeran problema sorta zabala proposatu da, aurretik jorratu diren al-

derdiak lantzeko. Problema horiek dira, dudarik gabe, irakurleari liburuari atarramentu
ona ateratzen lagunduko diotenak.

Egileak
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LEHENENGOATALA: ARRAZOIBIDE MATEMATIKOA



Arrazoibide matematikoa argudio logikoetan oinarrituta dagoen eta objektu mate-
matikoekin jardutean erabiltzen dugun arrazoibide mota da. Objektu matematiko
horiek honako hauek dira, besteak beste: kontzeptuak, kontzeptuen irudikapenak, er-
lazioak, propietateak, teoremak… Matematikako abstrakzioak egiteko hainbat tre-
betasun analitiko garatu behar dira, hala nola kontzeptuak eta erlazioak ondoriozta-
tzea, patroiak aurkitzea, konjeturak sortu eta justifikatzea, kontrako adibideak ematea,
argudio logikoak antzeman, jarraitu eta sortzea, haien egitura eta baliozkotasuna az-
tertzea, eta abar.
Matematikoki arrazoitzean, matematikaren zutabeak diren elementu logiko eta

epistemologiko ugari topatzen ditugu modu naturalean: axiomak, definizioak, teore-
mak, aldeko zein kontrako adibideak, konjeturak, indukzioak, dedukzioak, frogak eta
beste batzuk.
Elementu komunak badituzte ere, arrazoibide matematikoak ezaugarri propioak eta

nabarmenki bereizgarriak ditu, erabat bere gisakoak, beste pentsabideen aldean.
Ezaugarri horiek zientzia deskribatzaile deritzenek (Fisika, Biologia edo Kimika) bere-
berea duten arrazoibide enpirikotik arras bereizten dute arrazoibide matematikoa.Alde
horiez jabetu izateak berebiziko garrantzia du prozesu logiko-matematikoak zuzen
ulertuko baditugu eta matematika zientzia esperimentaltzat jotzeko ikusmolde oke-
rrean eroriko ez bagara. Landu dezagun, bada, puntu hori sakonxeago.
Lehenik eta behin, nahiz gehiegi sinplifikatzeko arriskua izan, bi egia edo ezaguera-

enuntziatu mota bereizten ahal dira (jakina, gehiago ere badagoke): egia enpirikoak eta
egia logiko-matematikoak. Lehenak antzeko esperientziak metatzearen ondorio ditugu;
probaren eta hutsegitearen praktika enpirikoan dute iturburua, eta kasu kopuru aski adie-
razgarri batean beha, errepika eta egiazta daitezkeen esperientzien emaitza dira. Fe-
nomeno, adibidez fisiko, jakin bati dagozkion esperientzia positiboen multzo horrek
orokortzeko aukera eman dezake, eta, ondoren, erregela, lege, teoria edo jardute-prin-
tzipio gisa birformula daiteke, baita termino matematikoetan formalizatu eta enuntziatu
ere. Egia mota horien baliozkotasun-eremua ez da, hitzaren zentzu hertsian, unibertsala,
eta denboratik at ere ez dago; aitzitik, mugaturik dago inguruko zenbait baldintzatara,
ingurune fisiko zehatz batera, edo denbora-tarte gutxi-asko zabal batera; nolanahi den,
ziurgabetasun-printzipio baten mendeko egia motak ditugu horiek, azken batean.
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1. ARRAZOIBIDE MATEMATIKOA:
BEREZKO EZAUGARRIAK ETABEREIZGARRIAK



Hori da, esaterako, grabitate-legearen kasua: masadun objektu bat airean askatuz gero,
litekeena da orain eta hemen lurra jo arte erortzea. Fenomeno horren berri heuristikoki
edo enpirikoki jakin dugu, hots, behaketak eta neurketak eginez: errepika eta egiazta dai-
teke nahi beste aldiz, eta matematikoki deskribatzea eta azaltzea ere badago, dagokion
formula ezagunaren bitartez. Orobat, zalantza gutxi ditugu haren baliozkotasunari bu-
ruz: guk gerok objektu bat erortzen uztea aski dugu, betetzen dela egiaztatzeko. Gainera,
legea betetzen delako esperientzia fisiko soila, nahi beste kasu partikularretan errepika
daitekeena, jo ohi da haren egiazkotasunaren froga ezin gezurtatuzkotzat.
Hala ere, beti gertatu ote da hala? Eta aurrerantzean ere gauza bera gertatuko ote

da? Hots, ba ote dugu segurtasunik, bihar goizean ohetik jaiki eta, airean objektu bat
askatutakoan, hark ere lurra joko duenik? Unibertsoko bazter guztietan betetzen al da
printzipio hori? Hasteko, badakigu lege fisiko batzuk ez direla aplikazio unibertsale-
koak (zer gertatzen da, adibidez, zulo beltzetan?), eta ez daudela denboratik at ere. Bes-
tetik, ezin egon gaitezke erabat seguru bihar zer gertatuko ote den eta horrek nolako
eragina izan lezakeen lege fisikoetan; jakina, ez dugu espero funtsezko aldaketarik ger-
tatuko denik, baina ez dago hori zeharo baztertzerik ere. Teoria zientifiko-enpiriko ba-
ten justifikazioa hura baieztatzen duten zenbait esperientziatan oinarritzen denean, beti
izaten da zalantza-izpi bat ia beste esperientzia batek hura berretsiko edo, aitzitik, ge-
zurtatuko ote duen. Hori dela eta esan ohi da teoria zientifikoak ez direla frogagarriak,
faltsugarriak baizik: hau da, egiazkotzat jotzen dira, gezurtatzen dituen kontrako
adibiderik aurkitzerik ez badago.
Esperientzia fisikoei loturiko egia enpirikoen aldean egia logiko-matematikoak di-

tugu, izaera berez unibertsala, denboratik at dagoena eta objektiboa dutenak. Horiek
giza abstrakzioaren emaitza besterik ez dira, ideia hutsen unibertsoan bizi dira, eta ez
dute egiazko existentziaren edo esperientzia fisikoaren euskarririk behar balioetsiak
izateko (haatik, irudikapen semiotikoak onartzen dituzte, hala nola grafikoak, ma-
rrazkiak, adierazpen aljebraikoak edo beste batzuk, argigarri eta hobeto ulertzeko la-
gungarri ditugunak). Egia horiek, halakotzat hartzeko, beharrezko duten gauza bakarra
sistema axiomatiko itxi eta koherente batean sartuta egotea da, eta aurretik formulatu
eta ezagutzen ditugun zenbait arau logiko-sintaktikori men egitea. Zientzia fisikoe-
tan egiak errepika daitezkeen esperimentuen ondorioz finkatzen dira; matematikan,
berriz, nornahik irakur, uler eta, zuzena bada, ontzat eman dezakeen froga logikoa da
errepika daitekeen esperimentua.
Pitagorasen teorema dugu egia logiko-matematikoa adierazten duen enuntziatu ho-

rien adibide bat: «edozein triangelu zuzenetan, katetoen karratuen batura hipotenusaren
karratua da». Edo bestera esanda:
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Has gintezke, adibidez, kartoi mehezko triangelu zuzen bat moztuz. Erregela gra-
duatu bat hartu, aldeak neurtu eta gure triangelu horretan berdintza bete egiten dela
egiazta genezake1. Hala ere, berdintza triangelu jakin horretan betetzeak ba ote dakar
beste triangelu zuzenetan ere beteko dela? Hasteko, ezerk ez digu ziurtatzen hala
izango denik. Agian, triangelu zuzen gehiagorekin, forma eta tamaina ezberdineta-
koekin, jarrai genezake probak egiten: horiek hartu, aldeak neurtu eta banan-banan
egiaztatu berdintza betetzen dela. Noiz arte, ordea? Triangelu partikularren gaineko
zenbat egiaztapen beharko genituzke geure burua konbentzitzeko? Hamar, hogei, ehun
mila, berrehun mila…?Azter genitzakeen kasu partikularrak ezin konta ahala balira
ere, ezingo genituzke aukera mugagabe guztiak inoiz agortu: ez legoke triangelu zu-
zen askok aipaturiko propietatea betetzen duten erabateko segurtasunik. Matematika
zientzia esperimentala balitz, inolako eragozpenik gabe onartu ahal izango litzateke,
seguru asko, egiaztapen anizkunetako prozedura: azken batean, erabateko ziurtasu-
nik ez bada ere, balekoa izango genuke segurtasun-maila. Kontua da, ordea, «segur-
tasun-maila balekoek» ez dutela tokirik matematikaren mundu idealean: egiak ez dira
«segur aski» egiazko; izatekotan, oso-osorik eta den gutxieneko zalantzarik gabe be-
har dute egiazkoak izan. Gauzak horrela direlarik, argi dago kasu partikularren az-
terketaz haratago joan behar dugula: hots, triangelu konkreturik aipatu gabe eta oro-
kortasunik galdu gabe, triangelu zuzen guztientzat berdin balioko duen halako
arrazoibide bat garatzen saiatu beharko genuke, gure hasierako enuntziatua justifi-
katuko badugu. Emaitza triangelu abstraktu eta ideal baten gainean arrazoitzea da kon-
tua; hau da, ideien munduan, beste inon bizi ez den triangelu zuzen baten gainean, di-
mentsio edo forma berezirik gabe, imajina daitekeen zeinahi triangelu zuzenek izan
behar dituen gutxieneko ezaugarri adierazgarriak dituen eta, aldi berean, horien guz-
tien familiaren ordezkaria den triangelu baten gainean.
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1 Egia esateko, kontua ez da dirudien bezain begi-bistakoa: aldeak, agian, ezin dira hain erraz neurtu, baliteke
dimentsio arrazionalik ere ez izatea, edo, beharbada, gure neurtzeko tresnak ez dira behar bezain zehatzak; eta
sortzen dituzten errore-tarteek, txiki-txikiak badira ere, eragotzi egiten digute baieztatzea (zentzu hertsian baiez-
tatzea) berdintza «zehatz-mehatz» betetzen dela. Baina ahantz ditzagun une batez «txikikeria horiek»…

a

b

c
c a b2 2 2= +



Idealak eta, aldi berean, klaseen ordezkariak diren objektuen gaineko prozesu ar-
gumentatibo horri arrazoibide deduktiboa esaten diogu, eta kasu partikularretan oi-
narritutako arrazoibide induktibotik bereiziko dugu. Hurrengo atalean ideia horiek
argitu eta sakonduko ditugu, eta aipatu Pitagorasen teorema ere modu orokor batean
justifikatuko dugu.
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Konjetura bat, matematikan, arrazoizkoa dirudien baina egiazkoa delako segurtasu-
nik ez dugun baieztapen bat da. Konjetura bat ez dago modu konbentzigarrian fro-
gatuta, baina aldi berean ez da ezagutzen hura ukatzen duen kontrako adibiderik, ezta
hartatik erator litekeen gezurrezko ondoriorik ere.

Goldbach-en konjetura da, seguruenik, ezagunenetakoa. Honela dio:

2 baino handiagoa den zenbaki bikoiti oro bi zenbaki lehenen batura bezala
idatz daiteke.

Konjetura hau aspalditik da ezaguna. Gaur egungo ordenagailu handiek erakutsi
dute oso zenbaki altuetaraino bete egiten dela, eta matematikari gehienek egiazkotzat
jotzen dute. Hala ere, orain arte, inork ez du frogatu, modu orokorrean, 2 baino han-
diagoa den zenbaki bikoiti oro bi zenbaki lehenen batura denik.

Inoiz edo behin gertatzen da denbora luzean konjeturatzat jo den baieztapen bat fro-
gatzea lortzen dela. Hori izan da, adibidez, Fermat-en azken konjeturaren kasua.
Horrela dio:

n bada 2 baino handiagoa den zenbaki oso bat, orduan ez dago a, b eta c hiru
zenbaki osorik (zeroren ezberdinak) ondoko berdintza hau betetzen dutenik:

Konjetura hori XVII. mendean formulatu zuen Fermat-ek, baina 1995. urtera arte
ez zen frogatzerik izan. Konjetura guztiak, noski, ez dira aipatutako bi horiek bezain
sakonak eta garrantzizkoak, baina matematika egiten dugunean, baita mailarik apa-
lenean ere, etengabe ari gara konjeturak sortzen: batzuetan egiazkoak dira, eta bes-
tetan gezurrezkoak. Konjetura bat gezurrezkoa dela frogatzeko nahikoa izango da hura
ukatzen duen kontrako adibide partikular bat ematea.

Konjeturak formulatzea estu-estu loturik dago arrazoibide induktiboa deritzana-
rekin: hau da, ikusi diren patroiak erabiltzearekin baieztapen orokorrak formulatzeko.
Konjeturak, beraz, arrazoibide induktiboaren ondorioak direla esan daiteke.

Matematikan induzitzeak, zentzu zabalean, «adibideen bidez frogatzea» esan
nahi du. Zehatzago esateko, induzitzea diogunean zera esan nahi dugu: zenbait be-
haketa edo esperientzia partikularretatik abiatuta, haietan inplizitu dagoen printzipio

a b cn n n+ =
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orokorra ateratzea; egitate eta fenomenoetatik, haien legea; objektu partikularreta-
tik, haien klasea; ondorioetatik, zergatia, eta abar.

Arrazoibide induktiboa ohikoa da zientzia esperimentaletan, eta lehen aipatutako
egia enpirikoen sortzailea dugu. Matematikan, ordea, konjetura bat formulatu ondo-
ren, hura arrazoibide deduktiboa erabiliz frogatu behar da, kasu partikularrez gaindi,
baliozkotasun orokorra eta ezbairik gabea duela erakusteko. Deduzitzea diogunean,
oro har, printzipio, proposizio edo hipotesi batetik abiatuta ondorio logikoak ateratzea
esan nahi dugu: adibidez, osotasunetik parteei buruz, klase batetik haren ordezkariei
buruz, edo enuntziatu matematiko batetik beste bati buruz. Dedukzio matematikoak
inplikazio bakunen segida gutxi-asko konplexuak erabiliz eraikitzen dira. Behin kon-
jetura bat frogatzen denean, teorema esan ohi zaio.

INDUKZIOA

OrokortuzPatroiak, kasu
partikularrak aztertu Ondorioak

DEDUKZIOA
Pintzipio logikoak

erabiliz
Datu edo

hipotesiak abiatu Ondorioak

Beheko adibidean, arrazoibide induktiboa erabiliz konjetura bat formulatu ondo-
ren, konjetura hori dedukzioaren bidez frogatuko dugu.

1. adibidea
Hartu zenbaki bat, edozein. 8z biderkatu, batu 6 biderkadurari, 2z zatitu ba-
tura eta kendu 3 zatidurari. Errepikatu prozedura hainbat zenbakitarako. Era-
bili arrazoibide induktiboa jatorrizko zenbakiaren eta azken zenbakiaren ar-
teko erlazioari buruzko konjetura bat formulatzeko. Egiazkotzat joko zenuke,
besterik gabe, konjetura hori? Ezezkoan, zer behar zenuke konjetura hori
egiazkoa dela sinesteko?
Soluzioa
Nahi beste zenbaki hartu eta taula batean adieraziko ditugu eragiketak:
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Jatorrizko
zenbakia Bider 8 Gehi 6 Zati 2 Ken 3 Emaitza berridatzia

5 40 46 23 20 5·4

6 48 54 27 24 6·4

7 56 62 31 28 7·4

8 64 70 35 32 8·4

27 216 222 111 108 27·4

123 984 990 495 492 123·4

Konjetura hau atera daiteke kasu partikularrak aztertuta: eragiketen osteko emai-
tzak jatorrizko zenbakiaren balioa laukoizten du.
Kasu partikular horiek aski ote dira konjetura hori beti beteko dela ziurtatzeko?
Hau da, emaitza bera beste zenbakietara ere orokortu daiteke? Halakorik ezin
ziurta daiteke, ez baitakigu beste zenbakiekin ere gauza bera gertatuko ote den.
Konjeturaren egiazkotasuna ziurtatzeko arrazoibide deduktibo eta orokorra
erabili behar da.
Zenbaki partikular bat hartu beharrean, edozein zenbaki adierazten duen n le-
tra hartu eta aski da problemaren datuak aplikatzea. Hau da:

Orain bai, okerbiderik gabe esan dezakegu konjetura hori egiazkoa dela, modu
orokorrean frogatu baitugu.

Aurreko atalean aurkeztu den Pitagorasen teorema erraz froga daiteke arrazoibide de-
duktiboa erabiliz. Hona hemen ikusizko osagai garrantzikoa duen froga ugarietako bat:

2. adibidea (Pitagorasen teorema)
Triangelu zuzen bat emanik, katetoen karratuen batura da hipotenusaren ka-
rratua.
Froga
Har dezagun triangelu zuzen bat, edozein (hau da, triangelu generiko bat); adi-
bidez, hau:

Jatorrizko
zenbakia Bider 8 Gehi 6 Zati 2 Ken 3 Emaitza

berridatzia

n 8n 8n+6 4n+3 4n 4n



c2 = a2+b2 dela frogatu beharko dugu.
Froga horren ideia zera da: a, b eta c zenbakien karratuak (karratu aritmetikoa,
nolabait esateko) triangeluko alde bakoitza aldetzat duten karratuen azalera gisa
interpretatzea (karratua irudi geometrikoa da hemen).
Beraz, alde berdina duen karratua itsatsiko diogu triangeluko alde bakoitzari.
Ondoren, hasierako triangelua gehituko dugu, irudian erakusten den bezala:

Ikus daitekeenez, dimentsio bereko bi karratu nagusi lortu dira, bakoitzak
(a + b) luzerako aldea duela. Bi karratu horien azalerak hainbat zatitan des-
konposa daitezke; baina azalera osoa berdina denez bietan, berdindu egiten
dira. T deritzogu hasierako triangelu zuzenaren azalerari, eta hau dugu:

c2 + 4T = a2+b2+ 4T
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Eta sinplifikatu ondoren, nahi genuen berdintza lortzen da:
c2 = a2+b2

Honenbestez, edozein triangelu zuzenek Pitagorasen teorema beti beteko duela
baieztatzeko moduan gaude, ziur eta okertzeko beldurrik gabe baieztatu ere.
Gainera, teoremaren baliozkotasuna unibertsala, denboratik at dagoena eta
mundu fisikoarekiko mendetasunik gabekoa izango da; izan ere, hura justifi-
katzeko ez gara esperientzia fisikoaz baliatu (gehienera, eskua altxatuz lerroak
marraztu eta paperean kalkulu txiki batzuk egin ditugu, argudioetan ez gal-
tzeko), ideia abstraktu soilez baizik: definizioak, kontzeptuak, propietateak, kon-
tzeptuen arteko erlazioak, dedukzio-arau logikoak, eta abar. Hitz batean, arra-
zoibide deduktiboaz baliatu gara.

Esan daiteke, oro har, arrazoibide induktiboa kasu zehatzei eta esperientzia parti-
kularrei lotuago dagoela, eta horregatik, hain zuzen, arrazoibide deduktiboak baino
abstrakzio-maila apalagoa eskatzen duela.
Eguneroko bizitzan, ordea, induzitu hitza nahastu eta deduzituren ordez erabiltzen

da oker; alderantzizko zentzuan erabili ere.Adibidez, ohikoa da Sherlock Holmes per-
tsonaiaz ari garela, «dedukzioaren maisu»tzat hartzea. Egia esateko, handik eta he-
mendik aztarnak batu besterik ez du egiten detektibe ospetsu hark: hilketaren gerta-
lekuan tabako-hautsen hondakinak jaso, eraikineko emakume atezainarekin mintzatu,
gelako atearen sarrailan koska bitxiak aztertu, biktimak oinetakoak aldrebes zituela
ikusi… Laburbilduz, itxuraz loturarik gabekoak diren zenbait datu biltzen ditu, haiek
sintetizatzeko gauza da eta, azkenik, hiltzailea atzematen du; eta hori da, hain zuzen
ere, prozesu induktibotzat ulertzen duguna.
Bestalde, zorroztasun matematikoari beste ezeri kontu egiten ez badiogu, arra-

zoibide induktibo bat izan daiteke balioduna (esaterako, existentziazko frogetan al-
deko adibide bat emanez, edo gezurtatzen duten frogetan kontrako adibide bat aur-
kituz) edo baliogabea (adibide konkretu bati baliozkotasun unibertsala egotziz).
Munta handikoa da azken ideia hori gogoan izatea, arrazoibide induktibo hutsean
oinarritutako ondorio ugari gezurrezkoak direlako, ondoko adibideetan erraz ikus
daitekeenez.

3. adibidea
Zirkunferentzia bat emanik, kokatu bertan zenbait puntu (1, 2, 3, 4, 5, …). Gero,
puntu kopuru bakoitza hartuta, binaka lotu puntuok ahal diren zuzenki guztien
bitartez. Hala jokatu ondoren, zenbait eremutan zatiturik geratuko da zirkulua
puntu kopuruaren arabera. Ba al dago patroirik puntu kopuruaren eta zirkulua
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zatitzen duten eremu kopuruaren artean? Zure behaketan oinarrituta eta arra-
zoibide induktiboa erabiliz formula zenezake balizko lotura horri buruzko
konjetura bat?
Soluzioa
Lehenengo zenbakietarako zer gertatzen den ikusteko, puntuak finkatu, haiek
binaka lotu eta geratzen diren eremuak zenbatuko ditugu.

Datu hauek taula batean bilduko ditugu:
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Puntu 1 2 puntu

Puntu kopurua 1 2 3 4 5 6
Eremu kopurua 1 2 (=2·1) 4 (=2·2) 8 (=2·4) 16 (=2·8) ?

Lehenengo bost zenbakiei erreparatzen badiegu, puntu berri bakoitzak eremu
kopurua bikoiztu egiten duela dirudi. Hori horrela izanik, batek pentsa lezake
patroi hori orokortu daitekeela eta, orobat, 6 puntu marrazten badira, eremu ko-
purua 32 izango dela.
Baina zuzena al da konjetura hori? Egiazta dezagun, bada: zirkunferentzia handi
batean 6 puntu kokatu, puntu horiek sortzen dituzten zuzenki guztiak ma-
rraztu eta eratutako eremuak zenbatuko ditugu.

3 puntu 4 puntu 5 puntu



Marrazkiak berehala erakusten du 6 puntutarako eremu kopuru maximoa 31
dela, eta ez 32, lehenengo kasu partikularrak orokortzetik espero zitekeen be-
zala. 6 puntu hartuta gertatzen denari kontrako adibidea esaten zaio, eta gure
hasierako konjetura gezurtatzeko balio du. Komeni da horretatik ateratzen den
irakaspena ondo izatea gogoan: patroi bat kasu batzuetan betetzen delako, eta
besterik gabe, ezin ziurta daiteke kasu gehiagotan ere beteko dela. Beraz arra-
zoibide induktiboa ez da nahikoa.
4. adibidea
Begiratu n2 - n + 11 adierazpenari. n-ri zenbaki osoen balioak emanez, aztertu
adierazpen horrek ematen duen emaitza ea beti ote den zenbaki lehena.
Soluzioa
Hasteko, balio partikularrak atxikiko dizkiogu n-ri:
n = 0 n2- n + 11 = 0 - 0 + 11 = 11
n = 1 n2- n + 11 = 1 - 1 + 11 = 11
n = 2 n2- n + 11 = 4 - 2 + 11 = 13
n = 3 n2- n + 11 = 9 - 3 + 11 = 17
n = 4 n2- n + 11 = 16 - 4 + 11 = 23
…….. …………………………………..
Arrazoibide induktibo hutsa erabiliz, bat tentaturik egon liteke konjetura-
tzeko n2- n + 11 adierazpenak zenbaki lehenak sortzen dituela beti. Konje-
tura hori, ordea, ez da zuzena: n = 11 hartzea besterik ez dago jabetzeko adie-
razpenak 121 ematen duela, eta 121 ez da zenbaki lehena, bistan denez.
n = 11 kasua kontrako adibidea dugu. Hemen ere, indukzioaz gehiegi fida-
tzeagatik (hau da, kasu guztiak ez aztertzeagatik) gezurrezko ondorioetara
iritsi gaitezke.
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