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1.- Laukizuzen bat dugu. Bere oinarria 5 cm handiagoa da altuera baino, eta 22 
cm-ko perimetroa du. Plantea ezazu ekuazio-sistema bat eta ebatz ezazu, 
laukizuzenaren neurriak zeintzuk diren jakiteko. 

 

2.- Telefono mugikor baten prezioa 630 €-koa zen, baina, 
lehendabizi, %16ko beherapena egin didate, eta, ondoren, %16ko 
zerga ezarri didate BEZagatik. Zein izan da mugikorraren amaierako 
prezioa? 
 

 
3.- Erronbo formako lursail bat dugu, eta bere diagonalek 16 eta 12 m-ko neurria 
dute: 
 

 
 

a) Kalkulatu erronboaren perimetroa. 
b) Erronboaren azaleraren herenean piperrak landatu nahi baditugu, zenbat 

metro karratu hartuko dituzte piper-landareek? 
 

4.- Clarak, Mirik eta Rosalik lan bat egin dute, eta 
344 € kobratu dute trukean. Clarak 4 ordu egin du 
lan, Mirik 5 ordu eta Rosak 7 ordu. Zenbat kobratu 
beharko du bakoitzak, lan egindako orduen 
arabera? 
 

5.- Hona hemen klase bateko ikasleen 
matematika-notak: 
 
 6, 4, 4, 3, 6, 10, 1, 0, 2, 6 ,6, 8, 5 
 

a) Kalkulatu batezbestekoa, moda eta 
mediana. 

b) Irakasleak argudiatu nahi du emaitzak erdipurdikoak izan direla. Hiru 
zentraltasun-neurri horietako zein erabiliko du horretarako? 

c) Klaseko ordezkariak, aldiz, emaitzak onak izan direla defendatzen du. 
Zein parametro erabiliko du bere iritziari eusteko? 

 



 
 

6.- (Ariketaren puntuazio osoa: 0,75 puntu. Atal bakoitzean, 0,25 puntu) 

 Irudian agertzen den grafikoari dagokionez:  

 

a) Deskribatu tarte bakoitzeko mugimendua eta kalkulatu:  

b) Tarte bakoitzeko azelerazioa.  

c) Desplazamendu osoa.  

 

 

7.  Ebatzi: (Ariketaren puntuazio osoa: 1,25 puntu. Horietatik, 0,5 puntu A 

atalerako dira; eta 0,75 puntu, berriz, B atalerako) 

 

A) Ontzi baten barruan 20 litro aire jarri ditugu 1 atm-ko presioarekin, eta 

gasa presionatu dugu 2 atm-ko balioa lortu arte. Zein izango da aire-

masaren amaierako bolumena, tenperatura konstante mantentzen bada? 

(0,5 puntu) 

 

B) 3·1022 amoniako-molekula (NH3) ditugu. Zenbat NH3 mol daude? Zenbat 

NH3 gramo daude? Zenbat atomo daude, guztira?   

 

Datuak:  Masa atomikoak N = 14 mau;  H = 1 mau 

 

(0,75 puntu)  

8. Geologoek jatorriaren arabera sailkatzen dituzte arrokak: 
sedimentarioak, metamorfikoak eta magmatikoak.  
Zein taldetakoa da arroka hauetako bakoitza? (0,5 puntu) 
1. Hareharria: ................................ 
2. Granitoa: ................................ 
3. Marmola: ................................ 
4. Kareharria: ................................ 
5. Basaltoa: ................................ 
 



 
 

9. Grafikoak landare baten atal nagusi bakoitza adierazten du. Izenda ezazu 
atal bakoitza eta azaldu labur-labur zein den bere funtzioa. (0,5 
puntu). 
1. .................................................................................. 
2. ................................................................................. 
3. ................................................................................. 
4. ................................................................................. 
5. ................................................................................. 
 
10. Adierazi zein kontzepturi dagoen lotuta ondorengo 
definizioetako bakoitza: (0,5 puntu). 
biotopoa, ekosistema, komunitatea, parasitoa, 
kontsumitzailea. 
a. Inguru jakin bat okupatzen duten izaki bizidunen multzoa: 
.............. 
b. Izaki bizidunen multzo batek eta euren ingurune fisikoak osatzen duten 
multzoa: ......... 
c. Izaki biziduna, beste baten ondoan bizi dena eta, beste horri kalteren bat 
eraginez, onuraren bat jasotzen duena: .............. 
d. Izaki bizidunen multzo batek okupatzen duen ingurune fisikoa: 
................... 
e. Izaki biziduna, beste izaki bizidun batzuen materia organikoa lortzen 
duena elikatu ahal izateko: ....... 
 
 
11. Aukeratu galdera hauei dagokien erantzun zuzena (0,5 puntu): 
a. Digestio-aparatuko zein partetan xurgatzen dira mantenugaiak? (0,1 p.) 

 Esofagoan. 

 Heste meharreko hormetan. 

 Urdailean. 

 Trakean. 
b. Baieztapen hauetatik, zein da GEZURRA? (0,1 p.) 

 Birika-albeoloetan aireko oxigenoa finkatzen da. 

 Diafragmak arnasketa behartuan laguntzen du. 

 Biriketan odola garbitzen da. 

 Birika-albeoloetan karbono dioxidoa botatzen da. 
c. Prozesu hauetako zein EZ da bihotzean gertatzen? (0,1 p.) 

 Zain-odola sartzen da eta odol arteriala ateratzen da. 

 Odola arterietarantz ponpatzen da. 

 Zangoetatik datorren odola besoetarantz ponpatzen da. 

 Odol oxigenatua ez da desoxigenatuarekin nahasten. 
d. Zein hormona osatzen da ugaltze-aparatu maskulinoan? (0,1 p.) 

 Intsulina. 

 Adrenalina. 

 Testosterona.  

 Prolaktina. 



 
 

e. Gaur egun, sexu-harremanetan, zein da HIESaren birusarekin ez 
kutsatzeko metodorik onena? (0,1 p.) 

 Txertoa jartzea. 

 Preserbatiboa erabiltzea. 

 Diafragma eta krema erabiltzea. 

 Harreman homosexualik ez izatea. 
 
 
12.- (Ariketaren puntuazio osoa: 1 puntu) 
 Zirkuitu hau dugu: 
R1 = 3 Ω  R2 = 10 Ω  R3 =  15 Ω 

Kalkulatu:  
a) Zirkuituaren erresistentzia baliokidea  (0,25 puntu) 
b) R1-etik doan intentsitatea    (0,25 puntu) 
c) R3-tik doan intentsitatea   (0,5 puntu) 
  
 
 
 


