
BETOREI BURUZKO ARIKETAK 
 
1.- Bitez A (2,-1, 4) eta B (1, 4,2) puntuak. 

a) Idatzi eurek definitzen dituzten posizio bektoreak 
b) Kalkula ezazu euren arteko a·b biderkadura eskalarra (6) 
c) Kalkula ezazu zein den AB edo BA distantzia (√30) 
d) a eta b bektoreak mugatzen duten α angelua (73,4º). 

 
2.- Pilotari bati m= 106 g-ko pilota hurrengo abiaduraz heltzen zaio: vx = - 36 Km/h eta vz = -
10 m/s.  Pilotariak pilota jo ostean abiadura vx = 36 Km/h eta vz = 2 m/s osagaikoa izan bada, 
eta kontuan hartuta m partikula baten p momentu lineala p= mv dela,kalkula itzazu: 

a) Jotzean pilotak jasandako momentu linealaren aldakuntza. (2,12 i + 1,272 j (kgm/s)) 
b) Pilotakadak 0,01 s iraun badu, zein izan da pilotariak eman dion indarra? (247,2 N) 

 
3.- Kalkula ezazu zein angelu mugatzen duten hurrengo F indarrak eta bere ∆r 
desplazamenduak. Indarraren  modulua 1000 N-ekoa da eta, gorputza 10 m desplazatu 
denean, egindako lana 5000  J-ekoa izan da. (60°) 
 
4- Bitez A = 3i - j + 4k eta B = j + 2k bektoreak, kalkula: 
a) A-k eta B-k mugatzen duten paralelogramoaren S azalera. Em: 9 u². 
b) A-k eta B-k mugatzen duten α  angelua. Em:52’13° 
c) Kalkula ezazu beste C = i +mj bektorearen m osagaia A eta C elkartzutak izan daitezen.(3) 
 
5.- Kalkula ezazu OXY planoan dauden  (1,2,0) eta (5,5,0) puntuetatik igarotzen den 
zuzenarekin perpendikularra den bektore unitarioa. Zer egingo zenuke beste bektore unitario 
bat aurkitzeko. (-k). (aurkako biderkadura eta k lortu). 
 
6.- Bego F = 2i + j +2k indarra B(3,2,4) puntuan aplikatuta. F Newtonetan eta B metrotan. 
a) Kalkula ezazu O jatorriarekiko Fk egiten duen momentua. (2,-1) (m·N) 
b) A(1,1,2) izanik, kalkula AB bektorea eta distantzia. (3 m) 
c) Egin AB x F eta, emaitza ikusita, esan nolakoak diren AB   eta F elkarren artean. (0,  
paraleloak) 
 
7.- Bitez a = 5i +3j + 4k eta b = 6i - j +2k, kalkula bedi:  
a) Beraien arteko biderkadura bektoriala. (10,14,-23) 
b) Biek osatzen duten angelua.(39° 22’ 26”) 
c) Biek mugatzen duten paralelogramoaren azalera. (28’72 u²). 
 
8.- Partikula baten posizioa hurrengo bektoreak adierazten duela jakinik: 
 r = (2t - t²) i + (-2 + 3t) j  + (1 - t²) k.(metro eta segundotan). Kalkula bitez: 
a) Ibilbidearen ekuazio parametrikoak.  
b) Partikularen posizioa t = 2 s deneko aldiunean. (4j-3k) (m) 
c) Aurreko aldiunean dituen abiadura eta azelerazioa( . √29 m/s; 2√2 m/s². 
 
9.- 3 kg-ko masa baten higiduraren ekuazioa r = 3ti + 2t²j  (m,s) da. Kalkula itzazu:  
a) Partikulak duen momentu lineala t= 2s-ko aldiunean. (9i + 24j) (Kg·m/s) 
a) Bere momentu angeluarra jatorriarekiko t = 2 s denean. (72 k Kg·m²/s²) 
c) Partikularengan eragiten duen indarra?. (12 j N) 
Saia zaitez ibilbidearen irudi bat eginez. Nolakoa da higidura? (higidura uniformeki 
azeleratua) 
 
 



 
x = t 2 

y = t 
10.- Ibilkari baten ibilbidearen ekuazioa hurrengoa da::  
a)  Hasierako posizio, abiadura eta azelerazioa. (0,0) m; 1 m/s: 2 m/s² 
b) t = 1 s-ko posizio, abiadura eta azelerazio bektoreak. (1,1); (2,1); (2,0) 
c) t = 2 s-ko posizio, abiadura eta azelerazio bektoreak. (4,2); (4,1); (2,0) 
d) Azelerazio tangentziala normala eta orokorra t = 1 s denean (1’79; 0’89 )  
e) Kurbadura erradioa aldiune horretan.(5’6 m) 
 
11.- Demagun ibilkari baten azelerazio tangentzialaren modulua 0’5 m/s2-koa dela aldiune 
jakin batean eta bere abiadura 2i – j (m/s)-ko bektoreak adierazten duena ere bai. Kalkula 
ezazu azelerazio tangentziala adierazten duen bektorea. (√5/5 i – 0’1√5 j) 
  
12.- Erreka baten uretan kilogramo bateko gorputza sartu dugu 10 m-ko sakoneran. Gorputza 
ura baino dentsitate gutxiagokoa denez bertikalki igotzen da gainazalerantz.  Baina errekaren 
uren abiadura 2 m/s-koa denez, utziriko bertikala baino 8 m aurrerago irteten da gainazalera. 
Kalkula bitez: 

a) Gorputzaren igotze-azelerazioa. 
b) Zein abiaduraz heltzen da gainazalera?. 
c) Uren bultzada b0ertikala 

 
13.- Higikari baten ekuazio parametroduna hurrengoa da:  
x = 2 sin ωt 
y = 2 cos ωt      zeintzuetan ω konstantea den.  Kalkula bitez: 
a) Bere ibilbidearen ekuazio inplizitua 
b) Bere abiadura eta honen modulua. 
c) Beren azelerazio tangentziala eta normala eta berauen moduluak. 
 
14.- Parapentezale bat 50 m-tako altueratik hasi da hegaz egiten. Haize horizontalak  2 m/s-
tako abiadura konstantea ematen dio berak bere erorketa-abiadura bertikala 1 m/s- takoa izan 
dadila kontrolatzen duen bitartean. Kalkula itzazu: 
a) Non lurreratuko da? 
b) Zein abiaduraz eroriko da?. Kalkula itzazu abiaduraren modulua eta norabidea. 
 
15.- Zuzen batetik dabilen gorputz baten abiadura v = t² + 4t + 2  da. t = 2 s deneko aldiunean 
posizioa 4 m-koa bada, kalkula itzazu t = 3 s-ko posizioa eta azelerazioaren ekuazioa 
denboran zehar. (Anaya 7; x3 = 67/3 m; a = 2t + 4 m/s²). 
 
16.- Pilota bat 1,5 m-ko altuera duen mahai horizontal batetatik korritu ondoren lurrera 
erortzen da mahaitik 1,8 m-tara. Kalkula ezazu zein abiaduraz irten den mahaitik. (Anaya 31: 
3,25 m/s) 
 
17.- Globo aerostatiko batek vo abiadura bertikal konstantez hegaz egiten du. Airea dela eta vx 
= kh abiadura horizontala ere hartzen du, non k konstantea eta h altuera diren.    
a) Azal ezaz abiadura bektorea denbora eta altueraren funtzioan. 
b) Azelerazio bektorea,. 
c) Non egongo da globoa abiatu eta 5 s beranduago. (Anaya 35: x = 12,5kvo  y = 5vo) 
 
18.- Arrantzale batek 60 m-ko ibaia zeharkatu nahi du du 5 s-tan. Uren abiadura 9 m/s-koa 
izanik, kalkula itzazu: 
a) Zenbateko abiaduraz (modulu eta norabidez) egin behar du arraun?. (12 j m/s). 
b) Zein norabidez higituko da?. (α = arc tg 4/3).  
 



19.- Ibilbide lau batetan dabilen higikari baten posizio-bektorea r = (2 cos αt +1)i + (2 sin αt -
2)j da non α konstantea den. 
a) Froga ezazu higidura zirkular uniformea dela. 
b) Kurbadura erradioa 
c) Higiduraren maiztasuna eta periodoa ere bai. 
    (Anaya 39: 2π m/s; an = 2π² m/s²; R= 2m; f =0,5 Hz; T = 2s). 


