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1.- Mariak hirukoiztu egiten du bere seme Ikerren adina. 15 urte barru, berriz, 
bikoiztu egingo du Mariak semearen adina. Ikerrek baino zenbat urte gehiago 
ditu amak? (puntu 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- Mertxek 1.260 € balio duen hozkailu bat erosi du. Hozkailuaren prezioaren % 30 eskura 
ordaindu du, sarrera gisa, eta gainerakoa, 6 hilerokotan ordainduko du. 
Zenbatekoa izango da hileroko bakoitza? (puntu 1) 
 
 

 
 
 
 
 

3.- Triangelu angeluzuzen baten hipotenusak 10 metro neurtzen ditu, eta haren 
katetoek x eta x+2, hurrenez hurren: (puntu 1) 

 
 

 
 
c) Zenbat neurtzen dute katetoek? 
d) Zer azalera du triangeluak? 
 
 
 

4.- Hiru pertsonek enpresa bat sortzea erabaki dute, eta, horretarako, diru-
kopuru hau ezarri du kide bakoitzak: 5.000 €, 7.500 € eta 9.000 €. 
Urtebetera, 6.450 euroko irabazia izan dute. Zer kopuru dagokio 
bakoitzari, banaketa bakoitzak jarritako kapitalaren arabera egiten 
badute? (puntu 1) 

 



 
 

 
 
 

5.- Pertsona multzo bati astean kirola, batez beste, zenbat egunetan egiten 
duten galdetu diogu. Hauxe erantzun digute:  
 (puntu 1) 
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a) Egin maiztasunen taula bat.  
b) Adierazi banaketa grafiko bidez 
c) Zein da batez bestekoaren balioa? 
d) Zein da moda? 

 
 
 

 

6.- (Ariketaren puntuazio osoa: 1 puntu. Atal bakoitzak 0,25 puntu). 

Irudian, lau substantzien disolbagarritasuna dago irudikatuta: sodio kloruroa 

(NaCl), potasio kloruroa (KCl), potasio nitratoa (KNO3) eta kaltzio kromatoa 

(CaCrO4).    Grafikoari begiratu, eta erantzun galdera hauei:  



 
 

 

a) Adierazi, gramotan, potasio kloruroak zer disolbagarritasun duen 80 ºC-

tan jartzen badugu 50 ur-gramotan. 

b) Erabaki KCl-k eta KNO3-k zer tenperaturatan izango duten 

disolbagarritasun bera. 

c) NaCI-ren zer kantitate disolba daiteke gehienez 50 ur-gramotan? 

d)  Adierazi, gramotan, CaCrO3k zer disolbagarritasun duen 20 ºC-tan 

jartzen badugu 100 ur-gramotan. 

7.  Zein da erantzun zuena? (Ariketaren puntuazio osoa: 1 puntu. Atal bakoitzak 

0,20 puntu).  

A. Atomo batek 8 protoi eta 10 neutroi baditu, zer atomo-zenbaki eta masa-

zenbaki izango ditu?  

a. Z = 8 eta A = 18. 

b. Z = 8 eta A = 10.  

c. Z = 18 eta A = 10. 

d. Z = 18 eta A = 8. 



 
 

B. Zer egoera-aldaketa gertatzen da ur-lurruna txingor bihurtzen denean? 

a. Alderantzizko sublimazioa 

b. Solidotzea 

c. Kondentsazioa 

d. Fusioa.  

 

C. Unitate hauetatik, zein da presio-unitatea?  

a. N/m  

b. Pascal  

c. Joule 

d. m/s2 

 

D. Zer da gorputz bat deformatzeko edo gorputzaren atseden-egoera edo 

mugimendu-egoera aldatzeko gai den hori guztia? 

a. Normala 

b. Indarra 

c. Pisua 

d. Grabitatea 

 

E. Pilota bati altuera jakin batetik erortzen uzten badiogu, gelditu egiten da 

bote-kopuru jakin baten ostean. Zergatik gertatzen da hori? 

a. Pilotak energia potentziala aldi jakin batzuetan bakarrik bihur 

dezake zinetika. Laugarren edo bosgarren botean, pilotak energia 

guztia galtzen du. 

b. Berotan, energia pixkanaka galdu egiten da; hori dela eta, pilotak 

energia galtzen du bote bakoitzean, eta horregatik egiten du gero 

eta gutxiago gora. 

c. Azaldutako egoera hori ez da sekula gertatzen; hau da, pilotak 

etengabe jarraituko du bote egiten amaierarik gabe, energia 

mekanikoaren kontserbazio-printzipioa bete dadin. 

d. Pilotak altuera galtzen du bote egiten duen bakoitzean; izan ere, 

kalitate txarrekoa da pilota egiteko erabili den materiala, eta, 

beraz, ezin du elkarren segidako bote askorekin iraun. 



 
 

8. Erantzun: 

A) Geologoek jatorriaren arabera sailkatzen dituzte arrokak: sedimentarioak, 

metamorfikoak eta magmatikoak.  

Zein taldetakoa da arroka hauetako bakoitza? (0,5 puntu) 

1. Buztina: ................................ 

2. Granitoa: ................................ 

3. Arbela: ................................ 

4. Hareharria: ................................ 

5. Marmola: ................................ 

 

B) Grafikoak landare baten atal nagusi bakoitza adierazten du. Izenda ezazu 

atal bakoitza, eta azaldu, labur-labur, zer funtzio duten. (0.5 puntu). 

1. .................................................................................. 

2. ................................................................................. 

3. ................................................................................. 

4. ................................................................................. 

5. ................................................................................. 

 

9.  

A) Adierazi zein kontzepturekin dagoen lotuta definizio bakoitza: (0.5 puntu). 

deskonposatzailea, ekosistema, komunitatea, parasitoa, kontsumitzailea. 

a. Izaki biziduna, beste baten ondoan bizi dena eta, beste horri kalteren bat 

eraginez, onuraren bat jasotzen duena: .............. 

b. Hildako izakien materia organikoa materia inorganiko bihurtzen duen izaki 

biziduna.......... 

c. Izaki biziduna, beste izaki bizidun batzuen materia organikoa lortzen duena 

elikatu ahal izateko: ....... 

d. Izaki bizidunen multzo batek eta euren ingurune fisikoak osatzen duten 

multzoa: ......... 

e. Inguru jakin bat okupatzen duten izaki bizidunen multzoa: .............. 

 



 
 

B) Aukeratu galdera hauei dagokien erantzun zuzena (0,5 puntu): 

a. Zein hormona osatzen da gizonezkoen ugaltze-aparatuan? 

 Adrenalina 

 Intsulina 

 Prolaktina 

 Testosterona 

b. Digestio-aparatuko zein partetan xurgatzen dira mantenugaiak? 

 Trakean 

 Esofagoan 

 Urdailean 

 Heste meharraren hormetan 

c. Prozesu hauetatik zein EZ da bihotzean gertatzen? 

 Odola arterietarantz ponpatzen da 

 Bena-odola sartzen da eta arteria-odola ateratzen da 

 Odol oxigenatua ez da desoxigenatuarekin nahasten 

 Zangoetatik datorren odola besoetarantz ponpatzen da 

b. Baieztapen hauetatik, zein da GEZURRA? 

 Birika-albeoloetan aireko oxigenoa finkatzen da 

 Diafragmak arnasketa behartuan laguntzen du 

 Biriketan odola garbitzen da 

 Birika-albeoloetan karbono dioxidoa botatzen da 

e. Gaur egun, sexu-harremanetan, zein da HIESaren birusarekin ez kutsatzeko 

metodorik onena? 

 Antibiotikoak hartzea 

 Diafragma eta krema bat erabiltzea 

 Harreman homosexualik ez izatea 

 Preserbatiboa erabiltzea 

 
 
 

10. Lau poleako sistema bat daukagu, irudian ikusten den bezalakoa. (puntu 1) 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

Motorra P1 polearen ardatzera dago konektatuta, eta minutuko 500 bira egiten ditu. 

Poleek diametro hauek dituzten: P1= 30 cm; P2= 15 cm; P3= 30 cm, eta P4= 15 cm. 

P2 eta P3 poleak ardatz berdinari baturik daude. 

 

Zer abiaduratan biratzen du P4 poleak? 

 


