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JARRAIBIDEAK 

Arlo ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOKO jarduerak aurkituko dituzu koaderno honetan. 

1. Arretaz irakurri galderak eta ahalik eta ondoen erantzuten ahalegindu. 

2. Jarduera guztiei erantzun behar diezu. 

3. Emandako denbora baino lehen amaitzen baduzu, ondo errepasatu egindakoa. 

4. Hala behar duten jardueretan, biribil batez inguratu zuzen jotako 

aukera. Adibidez : 1 + 1 berdin : a) 1   b ) 1 1   e ) 2   d ) 2 2  

5. Kalkuluak egin behar badira, ez utzi eragiketak adierazita bakarrik. Emaitza zuzena 
atera, eta emaitza horri dagozkion unitateak adierazi. 

6. Gainerako ariketetan, erantzuna jartzeko tokia aurkituko duzu, enuntziatuaren 
ondoren. 

7. Kalkulagailua erabil daiteke. 

 
Abizenak eta izena:_______________________________________________________ 
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1. Baserri batean oiloak eta untxiak ditugu. Guztira 40 buru eta 110 hanka daude. Zenbat 
oilo eta zenbat untxi daude? Ebatzi bi ekuazio eta bi ezezaguneko sistema baten bidez. 

2. Ebatzi hurrengo ekuazioak: 

a) 2(3x + 2) - 3(x + 1) = 3 (2x - 1) — 2 

b) x(x-2) = 3x -- 6 

 
Abizenak eta izena:_________________________________________________________ 
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a) Kalkulatu hirukiaren altuera Pitagorasen teorema 
erabiliz.       
       

3. Irudiko hiruki zuzenarentzat: 
 

 

 

   

4.

 
Ab
       

 b) Kalkulatu hirukiaren azalera. 

 Lantegi batean jabeak, arduradunak eta hiru langilek lan
erabilitako dirutik jabeak %50-a jasotzen du, arduraduna
langileen artean banatzen da zati berdinetan. Soldatetara
10000 € badira, zenbat irabazten du bakoitzak hilabete b

izenak eta izena:________________________________
  8 cm 

 egiten dute. Soldatetarako 
k % 20-a eta geratzen dena 3 
ko erabilitako dirua hilabetean 
ukaeran? 

_________________________ 



Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Graduatua  Eremu zientifiko-teknologikoa  Proba librea  2011ko urtarrila 
 

5. Ikasle talde baten notak azterketa batean hauek izan ziren: 8, 7, 6, 5, 9, 3, 2, 1, 4, 0, 6, 7, 
8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Kalkulatu: 

a) Batezbesteko aritmetikoa. 

b) Mediana (erdiko balioa). 

6. Auto bat 90 minutuko denboraz ibiltzen da 80 km/h-ko batezbesteko abiaduraz. 

a) Zenbat kilometro egiten ditu? 

b) Ondoren gelditzen bada -4 m/s2-ko abiaduraz, zenbat denbora behar du gelditzeko? 

 

 
Abizenak eta izena:____________________________________________________________ 
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7. Bildu zirkulu batez erantzun zuzena. Ez da erantzun ez-zuzenengatik zigortuko. 

7.1 Gure zelulak dira: 

a) Prokariotoak b) Eukariotoak e) Bi motatakoak d) Ez bat ez bestea 

7.2 Gibela hau da: 

a) Ehuna b) Organoa e) Aparatua d) Sistema 

7.3 Karbono dioxidoa sistema honek kanporatzen du: 

a) Digestiokoak b) Zirkulaziokoak e) Arnasketakoak d) Iraiztekoak 

7. 4 Proteinen funtzioa hau da: 

a) Erregulatzailea b) Egiturazkoa e) Energetikoa d) Erregulatzailea  eta egiturazkoa 

7.5 Koipeek batez ere edukitzen dituzte: 

a) Bitaminak b) Proteinak e) Gluzidoak d) Lipidoak 

7.6 Begiaren atzealdea estaltzen duen zelula-xafla honela deitzen da: 

a) Begi-ninia b) Konjuntiba e) Erretina d) Esklerotika 

7.7 Nerbio-sistema periferikoa hauek osatzen dute: 

a) Garuna, zerebeloa eta enbor entzefalikoa b) Entzefaloa eta bizkarrezur-muina 

e) Sentimen-nerbioak eta nerbio motorrak d) Garuna eta zerebeloa 

7.8 Sistema endokrinoak hauek sortzen ditu: 

a) Hormonak b) Mugimendu erreflexuak e) Borondatezko mugimenduak d) Proteinak 

7.9 Espermatozoidea eta obulua elkartzean sortzen den zelula honela deitzen da:  

a) Zigoto b) Enbrioi e) Umeki d) Endometrio  

7.10 Gripea honek sortzen du: 

a) Bakteria batek b) Onddo batek e) Birus batek d) Protozoo batek 

Abizenak eta izena. ____________________________________________________________ 
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Abizenak eta izena:_______________________________________________________ 

8. 18
8

 O isotopoak: 

a) Zenbat protoi ditu? 

b) Zenbat neutroi ditu? 

c) Zenbat elektroi ditu? 

d) Zein masa du? 

9. Azaldu laburki zer den berotegi-efektua, zergatik areagotzen ari den eta zeintzuk diren 
horren ondorioak. 
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Abizenak eta izena:_____________________________________________________ 

10. 1-etik 4-ra zenbakituta dauden irudiko gurpilek 10, 20, 10 y 40 hortz dituzte hurrenez 
hurren: 

 

a) 1 gurpilak erlojuaren orratzen noranzkoan biratzen du. Zein noranzkotan biratuko dute 
beste hiru gurpilek? 

b) 1 gurpilak 100 bira minutuko abiaduraz biratzen du. Zein abiaduraz biratuko du 4 
gurpilak? 
 


