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JARRAIBIDEAK 

 

• Koaderno honetan GIZARTE esparruko galderak aurkituko dituzu. 

• Irakurri galderak arretaz eta ahal duzun ondoen erantzun. 

• Ezarritako denbora amaitu baino lehen bukatzen baduzu, ondo berrikusi egin 

duzuna. 

Probaren deskribapena 

• Proba honek hiru atal ditu: 

o Lehen atalean historia, geografia eta artea lantzen da. 

o Bigarrenean, gai  bat  proposatzen da. Arretaz irakurri eta adierazitako 

galde-sortei erantzuna eman. 

o Hirugarren atala lan - munduari buruzko galderek osatzen dute. 

• Galdera bakoitzak kalifikazio-irizpidea darama. 

• Erantzun okerrek puntuazioa ez dute jaitsiko. 

• Erlazionatu eta ordenatu behar den galderetan puntuak erantzun zuzenei bakarrik 

emango zaizkie. 
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Lehen atala 
1. Zer da eta non dago?. Adibidea jarraitu.          (0,5) 

  Zer da Zein kontinentetan/ozeanotan 
1 AMAZONAS ibaia  Amerikan 
2 ANDEAK   
3 KARIBE   
4 KUBA   
5 DANUBIO   
6 EBRO   
7 HIMALAIA   
8 IBAIZABAL   
9 NILO   
10 SAHARA   
11 ZADORRA   
 
2. Fija zaitez mapan eta ondorengo taulan. Zein da aukera zuzena, A. B, C, D?     

(0,25) 
 

 

A C 
Errusiako iraultza - 1 

Indiaren independentzia- 3 
Txinako iraultza - 2 

Estatu Batuen independentzia - 4 
Kubako iraultza - 5 

Errusiako iraultza - 1 
Indiaren independentzia - 2 

Txinako iraultza - 3 
Estatu Batuen independentzia- 5 

Kubako iraultza- 4 
B D 

Errusiako iraultza- 2 
Indiaren independentzia- 1 

Txinako iraultza - 3 
Estatu Batuen independentzia - 4 

Kubako iraultza - 5 

Errusiako iraultza - 2 
Indiaren independentzia - 1 

Txinako iraultza - 4 
Estatu Batuen independentzia - 3 

Kubako iraultza - 5 
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3. Egia (E) ala Gezurra (G) den adieraz ezazu.         (0,5) 
 
• Klima une eta leku jakinean atmosferaren egoera da. 
• Petrolioa, gasa eta ikatza erregai fosilak dira. 
• Biomasa energia-iturri bat da berriztagarria. 
• Energia eolikoak haizearen indarra aprobetxatzen du. 
• Haragia, artilea eta zeta abere-lehengaiak dira. 
• India, Vietnam eta Kanputxea lehortea jasaten duten herriak dira. 
• Gaur egun ur-kontsumoa populazioen ondasunaren indize bat da. 
• Eritrea, Etiopia eta Somalia lehortea jasaten duten herriak dira. 
• Lehengaiak   inguru gunetik ateratako produktuak dira. 
• Bizigarritasun tasak izena ematen dio km²ko espazioan bizi diren biztanleen 

kopuruari. 
 

4. Ordenatu antzina-antzinatik hasita. Adibidea jarraitu.       (0,5) 
 KEOPS PIRAMIDEAREN ERAIKUNTZA 
 IDAZTEAREN ASMAKUNTZA 
 KRISTOREN JAIOTZA 
1 HOMO CROMAGNON 
 INTERNETEN AGERPENA  
 FRANTZIAKO IRAULTZA  
 AMERIKAREN AURKIKUNTZA 
 MAHOMAREN JAIOTZA 
 SANTIAGO BIDEAREN GARAPENA 
 LEHENENGO SINDIKATUAK  
 2. MUNDU GERRA 
 

5. Ondorengo arte-lanen izenak idatzi          (0,4) 

 

 a………………………………   b………………………………….. 
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        c………………………………     d……………………………... 
 
6. Zenbakien bidez zutabeak lotu           (0,5) 

1 Deskolonizazioa    Hazkunde ekonomikoaren eta baliabide naturalen 
arteko oreka bilatzea. 

2 Feudoa   Errenta baxua eta ekoizpen urria duten herrialde 
azpigaratuen multzoa. 

3 Garapen-
jasangarria  

  Europako inperioen barne zeuden Afrikako eta Asiako 
lurraldeen independentzia politikoa bultzatu  zuen 
prozesua. 

4 Globalizazioa 
  Gaur egun dagoen komunikatzeko eta garraiatzeko 

erraztasuna dela eta, merkatuen arteko batasuna eta 
kultura eta gizarteen arteko hurbilketa bultzatzen 
duen prozesua da.                                                 

5 Hejira  

  Gobernu naziak eta bere kolaboratzaileak 
sistematikoki eta burokratikoki antolatutako 6 milioi 
juduen jazarpen eta hilketa. Beste talde batzuek ere 
jasan zuten: ijitoek, minusbaliatuek, komunistek, 
sozialistek, homosexualek. 

6 Hirugarren 
Mundua 

  Aldaketa ekonomiko handia, mundu garaikidean 
funtsezko gertaera izan zena. 

7 Holokaustoa   XIX. mendeko pinturako joera, argi eta koloreen 
azterketan oinarritu zuena.  

8 Industria iraultza 
  Mahomak Medina hirira ihes egin behar izan zuen 

622.urtean. Data horrek musulmanen egutegiaren 
hasiera adierazten du. 

9 Inpresionismoa    Errege-erreginei fideltasuna zin egitearen truke 
nobleek jasotzen zituzten lurraldeak. 

10 Ongizate estatua   Herri garatuetan, estatuak bermatzen duen ongizate 
kultural, ekonomiko eta sozialeko minimoa. 
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7. Erantzun  zuzena zirkulu edo X baten bidez adieraz ezazu.     (0,45) 
Mundu osoan  zehar enpresa filialak dituen sozietatea  
• Mundu Bankua da. 
• Nazioarteko Moneta Fondoa da. 
• Multinazionala da. 
• Globalizazio da. 
Herrialde pobreetan garapen proiektuak finantzatzen dituen nazioarteko erakundea  
• Mundu Bankua da. 
• Nazioarteko Moneta Fondoa da.  
• Multinazionala da. 
• Globalizazioa da. 
Bigarren Mundu Gerrari hasiera eman zion 
• Pearl Harborreko basea,  japoniarrek erasotzeak. 
• Abisinia Alemaniak hartzeak. 
• Polonia Alemaniak hartzeak.  
• Bosniar ikasle batek egindako Austriako oinordekoaren atentatuak. 
Japonian bonba atomikoaren lehen jaurtiketa gertatu zen  
• Tokyon. 
• Kyoton. 
• Hiroshiman. 
• Toyotan. 
Esaten da Trantsizioa hasi zela 
• Franco  hil zenean, 1972an. 
• Franco  hil zenean, 1975an. 
• Franco  hil zenean, 1982an. 
• Franco  hil zenean, 1985an. 
UNESCOren ardura da  
• nekazaritza / elikadura. 
• osasuna. 
• hezkuntza / zientzia / kultura. 
• haurrak. 
Berlingo harresia erori zen 
• 1969an. 
• 1979an. 
• 1989an. 
• 1999an.  
Diputatuen ganbarak eta Senatuarenak osatzen dute 
• botere judiziala. 
• botere legegilea. 
• botere betearazlea. 
• botere hauteskundea. 
Afrikan, 1990eko hamarkadan gerra egon zen 
• Ruandan, Kanbodian eta Liberian. 
• Ipar Korean, Liberian eta Sierra Leonan. 
• Eritrean, Kaxmiren eta Txinan. 
• Sudanen, Aljeria eta Liberian. 
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Bigarren atala 

Ondorengo testua arretaz irakurri eta egiten dizkizuten galderei erantzunak eman 
 

Gizartearen eraketa politikoa 
Edozein giza taldek bere helburuak lortzeko eta bere iraunkortasunerako gutxieneko 
antolaketa bat behar du.  
Gizakiaren gizarte politikoak hasierako elkarte tribaletatik oraingo Estatu deituriko 
eraraino eboluzionatu du. Azken honen aurreko antolaketa-erak hasiera batean era ez-
hierarkiko horizontal batean eta familia nahiz tribu mailako loturetan oinarrituz ezartzen 
dira. Ondoren buruzagiaren irudia, hierarkia, espezializatzea eta elkartasun organikoa 
sortzen dira, hau da, gizarte politikoa. 
Gizarte modernoan, Estatuak gizabanakoaren eta bere ondasunen ziurtasuna bermatu 
eta gizabanakoaren askatasunak mugatzen ditu, eskubideak eta eginbeharrak 
zehaztuz. Botere politikoak ordena bermatzen du gizarte-bizitzan. 
Gaur, garatutako gizarteek sistema politiko konplexuaren beharra duen konplexutasun 
maila lortu dute. Demokraziak bere talde eta gizabanako desberdinen interesei begira 
dauden sistemak dira. Azken mendeetan Estatuak garrantzi handia bereganatu du. 
Gizarte txikiagoen zehaztasunak islatzen dituzten barne-banaketekin osatzen dira 
(erkidego autonomoak, Suitzako kantoiak, Alemaniako länderrak) eta mundu 
globalizatuan gero eta beharrezkoagoak diren Europar Batasuna edo NB bezalako 
nazioz gaindiko unitateekin.  
Estatu bakoitza, lurraldeko politika-unitateetan antolatzen da. Estatu espainiarrak hiru 
mailako lurralde-administrazioak ditu. 
• Udala, Udaletxe batek gobernaturiko herri batek edo gehiagok osatua. Alkateak eta 

zinegotziek osatzen dute udaletxea. Udaletxearen funtzioa udal-zerbitzuen 
(garbitasuna, garraioak, suhiltzaileak...) antolaketa da. Horiek ordaintzeko, tasak 
eta zergak jasotzen dituzte.  

• Probintzia, hainbat udalerrik osatua eta horien guztien artean hiririk 
garrantzitsuenaren inguruan antolatua. Hainbat udalerrik osatua eta horien guztien 
artean hiririk garrantzitsuenaren inguruan antolatua. Diputazio  probintzialak, 
probintziako gobernuko organoak dira.  EAEan  diputazioak Foru-aldundiak deritze; 
eskumen garrantzitsua dute: zergak ezartzeko eta biltzeko ahalmena; probintzien 
ordez lurralde historikoak aurkituko ditugu. Gainera,  erakunde propio bat aurkituko 
dugu: Batzar Nagusiak. Probintzietako parlamentuak dira eta ez dago halakorik 
gainerako probintzietan; izandako parlamentu-organo subiranoetan dute jatorria. 
Bere kideak lau urtetik behin hautatzen dira. 

• Erkidego autonomo, probintzia bat edo gehiagoz osatua. Bere osagai politikoak 
ondorengoak dira: 

• Gobernu autonomoa. Gure erkidegoan Eusko Jaurlaritza deritzo eta bere 
ageriko buruak lehendakaria eta kontseilariak dira. 

• Parlamentu autonomikoa. EAEan Eusko Legebiltzarra deritzo eta 75 
legebiltzarkide daude, lurralde historikoetako bakoitzeko 25. lau urtetik 
behin hautatzen dira. 

• Auzitegi Nagusia. 
Beste erakunde batzuk daude: 

• Ertzaintza. 
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• Arartekoa edo herriaren defentsaria,herritarren kexak jasotzen ditu eta 
administrazioaren funtzionamendua hobetzeko txostenak egiten ditu. 

• Herri kontuen Euskal Epaitegia, herri-kontuak aztertu eta hutsegiteez 
ohartarazten duen erakundea.                Hiru.com (moldatua) 

1. Testuaren arabera            (0,5) 
Esaten da … BAI EZ 
Euskadin, zerga-bilketaren ardura Eusko Jaurlaritzarena da.   

Hasieratik Estatua oinarrizko antolaketa zen.   

Gizarteak giza bezala jarraitzeko antolatu beharra dauka.   

Gizarte modernoan botere politikoak gizabanakoaren eta bere 
jabetzaren segurtasuna bermatzen du eta askatasun indibidualak 
mugatzen ditu. 

  

Gaur egungo demokrazietan unitate txikiagoek edo gainnazio-
unitateek estatua ordezkatu dute. 

  

Batzar Nagusia EAEko  botere legegilea da.   

Udal-zerbitzuen antolaketa Udalaren funtzio bat da.   

Lehendakaria Euskadiko Auzitegi Nagusiko presidentea da.   

Udalak zergak bil ditzake.   

Espainiako estatuaren zentralizazioa autogobernu-maila desberdinez 
osatzen da. 

  

 
2. Hiriburu bakoitza bere autonomia-erkidegoarekin lotu     (0,25) 
 Hiriburua   Autonomia-erkidegoa 
1 Badajoz  Andaluzia 
2 Barcelona   Aragoi 
3 Ciudad Real  Kanariak 
4 Huelva  Gaztela Mantxa 
5 Huesca   Gaztela eta Leon 
6 Logroño  Katalunia 
7 Lugo  Extremadura 
8 Pamplona  Galizia 
9 Tenerife   Nafarroa 
10 Zamora 

 

 Errioxa 
 

3. Nazioarteko erakundeak dagokien izaerarekin lotu itzazu.     (0,35) 

 ERAKUNDEA  IZAERA 
1 NMF   POLITIKOA 
2 GREENPEACE  EKONOMIKOA 
3 MUGARIK GABEKO MEDIKUAK  MILITARRA 
4 NBE  HUMANITARIOA 
5 NATO 

 

 EKOLOGIKOA 
6 OIT   LANEKOA 
7 UNESCO   HEZKUNTZA, ZIENTZIA eta KULTURA 
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3. Lurralde antolakuntza. Espainiako autonomia-erkidegoen izenak idatzi   (0,85)  
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

 

4. Idatzi: 
1. Euskal Autonomia Erkidegoko lurraldeen izenak. 
2. Lurralde horien hiriburuak. 
3. Euskal Autonomia  Erkidegorekin muga egiten duten lurraldeen izenak.   (0,55) 

 

 
 

Apellidos y nombre  
 

Lurralde. 

historikoak:  

1 

2 

3  

Hiriburuak:  

1 

2 

3 

Lurralde 

mugakideak:

1 

2 

3 

4 

5 
6 
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4. Europa Batasuna osatzen duten hamar herrialdeen izenak mapan idatzi. 
(0,5)

 

 
     

5. Testuan “nazioz gaindiko unitateak“ eta “mundu globalizatua” esapideak 
agertzen dira. Horietako bat aukeratu eta hamabost lerroko testu baten 
bidez gara ezazu.                (1) 
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Hirugarren atala 
 
1. Prentsa-titularra irakurri ondoren zein ondorio atera daiteke?    (0,25)  
“Intermón-ek espainiar modari hirugarren munduaren esplotazioari bide ematea 
leporatzen dio. Ehungintzako enpresa handiek herrialde pobreetan dituzten 
hornitzaileei oso prezio baxuak eta jardunaldi amaigabeak eskatzen dituzten entrega-
epeak ezartzen dizkiete”. 
• Ehungintzako enpresa handiak ez dira herrialde pobreetako langileen lan-

egoeraren arduradun. 
• Ehungintzako enpresa handiak lan-kostuak murrizteaz baino ez dira arduratu 

behar, horrela produktuen prezioak jaits ditzaketelako.  
• Enpresa handiak ez dira lan-baldintzaz arduratu behar, herritarrei enplegu emateaz 

baizik. 
• Ehungintzako enpresa handiak ez dira, exijitzen dituzten prezio baxuak eta 

entrega-epe laburrak direla-eta herrialde pobreetan ematen diren lan baldintza 
eskasen erantzunkide. 

 
2. Kontzeptu bakoitza bere azalpenarekin lotu.          (0,7) 
 KONTZEPTUAK  AZALPENAK 
1 BEZ   Deklaratzen ez den jarduera ekonomikoa.  
2 Enplegu 

erregulazioko 
espedientea  

 Gizarte Segurantzan ordaindu behar den kuota da. 
Kuota hori bai langileak bai  enpresariak ordainduko 
dute. 

3 Errekurtsoa  Gizarte Segurantzak ematen dituen zerbitzuak dira. 
4 Ezkutuko 

ekonomia 
 Langileak emandako zerbitzuen truke jasotzen duen 

ordaina. 
5 Gizarte 

segurantza 
 Enpresaburuaren eta langilearen arteko akordioa da; 

horren bidez, langileari zenbait zerbitzu eskaintzera 
behartzen zaio enpresaburuaren kontura eta haren 
zuzendaritzapean, ordainsari baten truke. 

6 Greba  Diru-prezioaren igoera da. Erreferentea Kontsumorako 
Prezioa da. 

7 Inflazioa  Kontsumoaren gaineko zeharkako zerga. 
8 Kotizazioa  Egunero lanari ematen zaion denbora. 
9 Lan kontratua  Iraizpen kolektiboetan erabiltzen den prozedura. 
10 Lanaldia  Administrazioan lanpostua lortzeko deialdi ofizialean 

argitaratutako edukien azterketa bat  
11 Langileen 

estatutua 
 Edozein  auzialditan emandako ebazpenaren aurka 

egiteko goragoko auzitegiari aurkezteko eskubidea, 
auzia berriro azter dezan. 

12 Oposaketak  Langileek lan-jarduera etetea enpresaburuei presio 
egiteko ekintza. 

13 Prestazioa  Langileei eta enpresaburuei dagokien funtsezko araua 
da. 

14 Soldata  
 

 

 Estatuak afiliatuei legeak ezarritako kontingentzietan 
babesa bermatzen dien sistema publikoa. 
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3. Hutsuneak  bete.            (0,8) 

(1)__________ sortu arte, lan-munduaren egoera horrela garatu zen: 
Hasiera batean (2) __________ zeuden, lan gehiena burutzen zutenak eta nortasun 
juridikorik ez zutenak 
Erdi Aroko lehen atalean (V-XI mendeak) (3) __________ agertzen dira; hauek jaun 
feudalarentzat lurra lantzen zuten eta harekin lotuta zeuden.  
Geroago, Erdi Aroko bigarren atalean zehar (XII-XV-a mendeak) hirietan (4) 
__________ agertu ziren, artisauek eta merkatariek osatuak. Agremiatuta hiru tipo 
zeuden: maisuak, ofizialak eta (5) __________ . 
XVIII. mendean (6) __________ iraultzarekin batera iritsi zen berrikuntza teknologikoa. 
Fabrika handiek langileen kopuru handia eskatzen zuten; horrela (7) __________ sortu 
zen. Garai hartan lan-egoerak dramatikoak ziren. 
Horrela, lan-zuzenbidea sortu zen XIX. mendean, mugimendu langileei esker eta 
azkenean lege babesleez parte hartu behar izan zuen (8) __________ esker. 
  
4. Kasu bakoitzean, zuzena den erantzuna aukeratu.      (0,15) 

Nola deritzo honako xede hau duen zerbitzu publikoari: bere aplikazio-eremuaren 
barnean harturiko biztanleak eta haien kontura dauden senitartekoak babestea, 
premia egoerek eragiten dizkieten arrisku edo kontingentzia jakin batzuetatik 
• Elkartasun eta Laguntza Mutua 
• Laguntza Mutua 
• Gizarte-segurantza 
• Lan Mutualitatea 
Nola deritzo langileek eta enpresaburuek lan-baldintzak hitzartzeko duten 
ahalmenari? 
• Lan-estatutuak 
• Lan-arautegia 
• Lan-kontratua 
• Negoziazio kolektiboa 
Langileen interesen defentsarako eratzen den langile elkarteak/erakundeak dira; 
langileen interes ekonomiko eta sozialak sustatzea dute helburu, baita lan-
baldintzak hobetzea ere. Nola deitzen diogu?  
• Langileen elkarteak 
• Sindikatuak 
• Alderdi politikoak 
• Enpresa elkarteak 

 
5. Lan autonomoa eta soldatapekoaren aldeak azaldu.           (1) 

 

 

Apellidos y nombre  9 
 


