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1.- Piragua-fabrika batek bi eserlekuko modelo bat, eta hiruko beste bat, 

ekoizten ditu. Hil honetan 175 piragua ekoitzi ditu; guztien artean, 405 lagun 

eraman ditzakete. Modelo bakoitzeko zenbat piragua ekoitzi dituzte? (1 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.-  Gobernuak Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) jaitsi die higiene 

pertsonaleko produktuei, lehen % 10 zen, eta orain % 4. Gure hiriko ospitaleak 

produktu horietan 54.000 € gastatzeko asmoa zuen, zerga jaitsi baino lehen. 

Zenbat gastatu beharko du orain, zerga-tasa berria aplikatuta? (1 p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- Errepide baten ondoan, triangelu angeluzuzenaren formako orube bat dugu, 

irudian ikusten den bezala. Triangelu horren bi alderen neurriak ezagutzen 

ditugu: 143 m eta 55 m. Orubearen heren batean babarrunak landatu nahi 

baditugu, zenbat metro koadro erabiliko ditugu horretarako? (1 p) 

 



 

 

4.- Lau anai-arrebak enpresa bat sortu dute; zaharrenak kapitalaren erdia jarri 

du, bigarrenak laurdena, hirugarrenak hamabirena, eta gazteenak 30.000 €. 

Zenbatekoa da enpresa eratzeko erabili duten kapitala? (1 p) 

 

 

 

 

5.- Ikastetxeko talde bateko kideen oinetako-zenbakiaren datuak jaso ditugu, 

taula honetan: (1 p) 

 

Oinetako-zenbakia 
 / 

Número de calzado 

Zenbat gela kide 
/  

¿Cuántas/os? 

37 1 

38 2 

39 7 

40 4 

41 7 

42 2 

45 1 

 



  A) Grafiko hauetatik, zeintzuek irudikatzen dituzte taulako datuak? 

 

 

 

 

 

 

 

  B) Zein da ikasgelako kideen oinetako-zenbakiaren batezbestekoa? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  c) Zein da banaketaren moda? 

 

 

 

 

 

6. Geologoek jatorriaren arabera sailkatzen dituzte harriak: Sedimentarioak, 

metamorfikoak eta magmatikoak.  

Zer taldetakoa da harri hauetako bakoitza? (0.5 puntu) 

1. Arbela: ................................ 

2. Buztina: ................................ 

3. Konglomeratua: ................................ 

4. Sienita: ................................ 

5. Basaltoa: ................................ 

 

7. Adierazi zein kontzepturi dagokion definizio hauetako bakoitza:  

(0.5 puntu). 

sinbiosia, ekosistema, sare trofikoa, ekoizlea, deskonposatzailea. 

a. Ekosistema batean dauden elikadura-harremanak: .............. 



b. Izaki bizidunen talde batek eta horien ingurune fisikoak osatutako multzoa: 

......... 

c. Argi-energia erabiliz materia organikoa sortzen duen izaki biziduna. .............. 

d. Bi izaki bizidunen arteko harremana, bientzat onuragarria. ................... 

e. Elikatzeko, beste izaki bizidun batzuen hondakinetatik materia organikoa 

lortzen duen izaki biziduna. ....... 

 

8. Aukeratu erantzun zuzena galdera hauetarako (0,5 puntu): 

a. Gorputzeko zer ataletan iragazten dira odoleko substantzia toxikoak? (0.1p) 

 Heste meharrean. 

 Heste lodian. 

 Giltzurrunean. 

 Gernu-maskurian. 

Zertarako erabiltzen dira antibiotikoak? (0.1p) 

 Birusek eragindako gaixotasunak tratatzeko. 

 Bakterioek eragindako gaixotasunak tratatzeko. 

 Mikroorganismoek eragindako gaixotasunak prebenitzeko. 

 Tumore onbera jakin batzuk errotik kentzeko. 

 

c.  Fotosintesian, EZ da beharrezkoa: (0.1p) 

 Lurzoruko ura 

 Aireko oxigenoa 

 Eguzkiaren argia 

 Aireko karbono dioxidoa. 

d. Zer hormona sortzen da pankreasean? (0.1p) 

 Testosterona  

 Adrenalina 

 Intsulina  

 Hazteko hormona. 

e. Baieztapen hauetatik, zein da EGIA? (0.1p) 



 Birika-albeoloetan, globulu gorriek aireko karbono dioxidoa 

finkatzen dute. 

 Birika-albeoloetan, globulu gorriek aireko oxigenoa finkatzen dute. 

 Diafragmak heste meharra eta urdaila bereizten ditu. 

 Birika-giharrek arnasketan laguntzen dute. 

 

9. Adierazi baieztapen hauek egia ala gezurra diren: (0.5 p) 

 

 Egia Gezurra 

Landareek gauez baino ez dute arnasa hartzen.   

Gizakion sentimendu eta emozioak bihotzean 

daude. 

  

Materia organikoa osatzen duten elementuen 

artean, karbonoa da ugariena. 

  

Sexu-harremanetan HIESaren birusarekin ez 

kutsatzeko metodorik onena preserbatiboa 

erabiltzea da. 

  

Bakterio guztiak kaltegarriak dira gizakiarentzat, 

gaixotasunak eragiten dituztelako. 

  

 
10. Txirrindulari talde bat txangoan irten da; hurrengo grafikoan irudikatzen da 

denboraren arabera egin duten distantzia.  
 
Begiratu grafikoa, eta erantzun galdera bakoitzari.   (Guztira: puntu 1; 0,25 
puntu atal bakoitzeko)  

 



 

 

a) Abiapuntutik zer distantziara gelditu ziren atseden hartzeko? 
 
 
 
b) Zenbat denbora iraun zuen atsedenaldiak? 
 
 
 
c) Zer abiaduran zihoazen tarte bakoitzean? 
 
 
 
d) Zein izan zen txango osoaren batez besteko abiadura? 

 

11. Erantzun galdera hauei: (Guztira puntu 1) 
 
11.1. Jarraian, laborategian gertatzen diren zenbait prozesu deskribatzen dira. 
Emandako informaziotik abiatuz, adierazi X batez zein prozesu diren aldaketa 
fisikoak eta zeintzuk diren aldaketa kimikoak. (0.25 puntu) 

 

PROZESUA Aldaketa fisikoa Aldaketa kimikoa 

A) Sodio-kloruro urtuan zehar korronte 
elektrikoa pasaraziz, gas-kloroa eta 
sodio izeneko metal bat lortzen dira. 
 

  

B) Fosforoa erraz sutzen da oxigeno-
atmosferan, eta abiapuntuko fosforoa 
baino pisu gehiagoko hauts zuri bat 
lortzen da 
. 

  

C) Prezipitatu-ontzi batean alkohola dugu, 
eta metxero baten bidez berotu 
dezakegu 

  



. Sortzen den irakinaldian, lortutako 
gasak biltzen ditugu. 
 

D) Portzelanazko galdaratxo batean iodoa 
dugu, eta berotu egiten dugu. Bioleta 
koloreko gasak jariotzen zaizkio, eta 
erloju-beira batean jasotzen ditugu; 
horrekin kontaktuan, solidotu egiten 
dira, iodo-kristal gisa. 
 

  

E) Prezipitatu-ontzi batean kaltzio-
klorurozko ur-disoluzio bat eta sodio 
karbonatozko beste bat nahasten 
ditugu, eta prezipitatu zuri bat agertzen 
da. 
 

  

 

 

12. Adieraz ezazu aurreko ataleko prozesu horietan parte hartzen duten eta 
hurrengo taulan jasotzen diren substantziak elementuak edo konposatuak diren 
(0,25 puntu)  

 

 Elementua Konposatua 

1. Sodio-kloruroa   

2. Sodioa   

3. Fosforoa   

4. Alkohola    

5. Iodoa   

 

 

13. Propano-gasa (C3H8) oxigenoaren (O2) presentzian erretzen bada, 
karbono dioxidoa eta ura sortzen dira, ekuazio honen arabera:  

 
C3H8(g) +  O2 (g)                  CO2 (g)   +   H2O(l)  

 
a) Doitu ezazu ekuazio kimikoa (0,25 puntu)  
 
 
b) 5 mol propanok (C3H8) erreakzionatzen badute, zenbat mol CO2 sortuko 

dira?   (0.25 puntu)  

 

 

 



14. Hurrengo irudian, engranaje-tren konposatu bat ikus dezakegu: (1 p) 

 

z1 engranajea da engranaje motorra. z2 eta z3 engranajeak ardatz berera akoplatuta 

daude. Z1  z2rekin engranatzen da, eta z3  z4rekin. 

Kalkulatu: 

1. z1 engranajeak erlojuaren orratzen noranzkoan biratzen badu, adierazi zein 

den gainerako engranajeen biraketa-noranzkoa. (0.3 puntu) 

2. Motorrari konektatutako engranajearen biraketa-abiadura 1500 b/min (bira 

minutuko) bada, zer abiaduran biratuko du z2 engranajeak? (0.4 puntu) 

3. Zein izango da z4 irteera-engranajearen biraketa-abiadura? (0.4 puntu) 

Datuak: engranajeen hortz-kopurua 

z1=15  z2=30  z3=12  z4=36 

 

 

Z3 
Z1 

Z2 

Z4 


