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2.3 JARDUERA: FUNTZIOAK ERABILI 

 

Taula batean ikaslearen ebaluazioa osatzeko erabiliko diren hiru notak jasotzen dira. 

Microsoft Excel-ek edo eta OpenOffice Calc-ek eskaintzen dituen funtzioak erabiliz 

hainbat kalkulu burutuko dira. Aipaturiko datuak NOTAK orrian eta NOTAK 

MURRIZKETEKIN orrian daude  

 

ORRIA: NOTAK 

Orri honetan ondorengo eragiketak burutu behar dira:  

 

1. Azken nota kalkulatu, teoria, praktika eta lanaren noten batezbestekoa izango dena. 

2. Notarik handiena, txikiena, gehien errepikatzen dena eta batezbesteko nota lortu 

itzazu. 
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3. Ikasle bakoitza batezbesteko notaren gainetik edo behetik dagoen edo eta 

batezbestekoarekin berdintzen den konparatu. 

4. Baldintza funtzioa erabiliz azken kalifikazioa lortu (suspentso, nahikoa, oso ongi, 

bikain), kontutan izanik:  

 Batezbesteko nota >= 0 eta < 5 baldin bada, kalifikazioa SUSPENTSO da 

 Batezbesteko nota >= 5 eta < 7 baldin bada, kalifikazioa NAHIKOA da 

 Batezbesteko nota >= 7 eta < 9 baldin bada, kalifikazioa OSO ONGI da 

 Batezbesteko nota >=9  baldin bada, kalifikazioa BIKAIN da 

 

5. Ikasle kopurua kalkulatu eta bai eta suspentso, nahikoa, oso ongi eta bikain kopurua 

zein portzentaia. 

 

ORRIA: NOTAK MURRIZKETEKIN  

Orri honetan azken nota kalkulatzeko erabiliko den irizpidea eta kalkulurako metodoa 

aldatu egiten dira. 

6. Azken nota kalkulatzeko ez da teoria, praktika eta lanaren noten batezbestekoa 

kalkulatzen, baizik eta ondorengoa izan behar da kontutan:  

 Teoria edo eta praktikako nota 3 puntu baino txikiagoa baldin bada, 

ez da batezbestekoa kalkulatuko. Kasu horretan: 

o Teoriako nota 3 baino txikiagoa baldin bada, teoriako nota 

jarriko da 

o Praktikako nota 3 baino txikiagoa baldin bada, praktikako 

nota jarriko da 

o Biak (teoria zein praktika) 3 puntu baino txikiagoak baldin 

badira, bietatik notarik altuena jarriko da 

 Biak (teoria zein praktika) 3 puntu baino handiagoak baldin badira, 

teoria, praktika eta lanaren noten batezbestekoa kalkulatuko da. 

7. Azken kalifikazioa lortzeko (suspentso, nahikoa, oso ongi, bikain) BILAKETA 

funtzioa erabili behar da (baldintza funtzioaren ordez). Horretarako, aurrez nota 

bakoitza dagokion kalifikazioarekin erlazionatuko duen taula bat sortu beharko da.  


