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1.- Duela bost urte, Anek hirukoiztu egiten zuen Jonen adina, eta 

10 urte barru bikoiztu egingo du. Zenbat urte dituzte Anek eta 

Jonek orain? (puntu 1) 

 

 

2.- Laiak ingeleseko azterketako galderen % 85 egin ditu ondo. Azterketak, 

guztira, 160 galdera zituen; zenbat galdera zituen gaizki? (puntu 1) 

 

 
3.- Kalkulatu erronbo honen perimetroa, diagonalek (altuera eta zabalera) 16 eta 
12 neurtzen badute. (1 puntu) 
 
 

 
 
4.- Sei pintorek 54 egun behar dituzte eraikin bat pintatzeko. Zenbat denbora 
behar dute 18 pintorek? (puntu 1) 
 
 
 
 

 

 
5.- Hiri batean, segida honen arabera ematen dizkiete hotelei izar-kopuruak: (1 
puntu) 
  

   
 

a) Egin maiztasun-banaketen taula.  
b) Marraztu barra-diagrama. 

 

6.-  Erantzun: (Ariketaren puntuazio osoa 1 puntu; 0,5 puntu atal bakoitzeko) 



 
 

Aerosol ontziak berotan edukitzea arriskutsua da. Ile-finkatzaile lata bat, 4 
atmosferako presiotan eta 27 ºC-ko giro-tenperaturan, sutara bota eta ontziak 
402 ºC hartzen ditu.  

a) Zer presio izango du?   (0,5 puntu)  

b) Barne-presioa 6 080 mm Hg-ra iristen bada eztanda egin dezake latak. 
Eztanda egingo duela uste duzu? (0,5 puntu)  

(Datua: 1 atm = 760 mm Hg) 

7.  Markatu zuzenena iruditzen zaizun aukera: (Ariketaren puntuazio osoa 1 

puntu; 0, 20 puntu atal bakoitzeko)  

7.1. Luma estilografiko baten tintan zenbat osagai dauden egiaztatu nahi dugu:  

a. Disoluzio bat denez, paper-kromatografia erabili ahal izango dut.  

b. Disoluzio bat denez, iragazketa erabili ahal izango dut.  

c. Nahaste heterogeneo bat denez, dekantazioa erabili ahal izango dut.  

d. Nahaste heterogeneo bat denez, iragazketa bidez eskuratu ahal 

izango ditut tintaren osagaiak.  

 

7.2. Adierazi substantzia hauetatik zein den elementu bat. 

a. Ur oxigenatua 

b. Butanoa 

c. Gatz arrunta 

d. Aluminioa 

 

7.3. Iman bat erditik zatitzen bada: 

a. Bi iman lortuko ditugu. 

b. Bi poloak lortuko ditugu, isolatuak. 

c. Bi erdietako bakarrak ere ez du magnetismorik. 

d. Erdi batek magnetismoa dauka eta besteak ez. 

 

7.4. Zer osagai ditu konposatu ioniko batek? 

a. Ioiak, denak zeinu berekoak. 

b. Ioi positiboak eta negatiboak. 

c. Elektroiak partekatzen dituzten atomoak. 

d. Molekula indibidualak. 



 
 

 

7.5. Gainazal bihurgunetsu bat ikusten da irudian; ez dago marruskadurarik.  

 

 

30 kg-ko bola bat dugu, gainazal horretatik mugitzen dena. Bola 4 m-ko altueratik 

mugitzen hasten bada 20 m/s abiaduran, zenbateko h altuera lortuko du 

gehienez?  

a) 30 m  

b) 24 m  

c) 18 m 

d) 12 m  

 

 

8. Erantzun: 

A) Geologoek arrokak jatorriaren arabera sailkatzen dituzte: 

sedimentarioak, metamorfikoak eta magmatikoak. (0,5 puntu) 

Zein taldetakoa da arroka hauetako bakoitza?  

1. Hareharria: ................................ 

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

3. Marmola: ................................ 

4. Kareharria: ................................ 

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

B) Grafiko honetan zelula bat ikusten da. Adierazi zenbaki bakoitza 

zelularen zer parte den eta azaldu labur-labur zer funtzio duten. (0.5 puntu). 

 



 
 

Zelula-mintza, mitokondria, zentrioloak, erretikulu endoplasmatikoa, 

nukleoa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. .......................: Funtzioa  

........................................................................................................................ 

2. .......................: Funtzioa  

........................................................................................................................ 

3.......................:  Funtzioa  

........................................................................................................................ 

4.......................:  Funtzioa  

........................................................................................................................ 

5.. Funtzioa  

........................................................................................................................ 

 

 

9. Erantzun: 

A) Lotu kontzeptuak haien definizioekin:  (0.5 puntu). 

biotopoa, ekosistema, komunitatea, ekoizlea, deskonposatzailea. 

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

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

multzoa: ......... 



 
 

c. Argiaren energia erabilita materia organikoa elaboratzen duen izaki biziduna: 

.............. 

d. Izaki bizidunen multzo batek okupatzen duen ingurune fisikoa: ................... 

e. Izaki biziduna, materia organikoa hildako gorpuetatik lortzen duena elikatu ahal 

izateko. ....... 

 

B) Aukeratu erantzun zuzena. Galdera bakoitzak erantzun zuzen bakarra du 

(0.5 puntu): 

1. Zer hormona sortzen da emakumeen obulutegian? 

a. Adrenalina. 

b. Intsulina. 

c. Estrogenoa. 

d. Testosterona. 

 

2. Digestio-aparatuko zer ataletan hasten da proteinen digestio kimikoa? 

a. Trakean. 

b. Esofagoan. 

c. Urdailean. 

d. Heste meharreko hormetan. 

 

3. Prozesu hauetatik zein EZ da bihotzean gertatzen? 

a. Oxigenatutako odola oxigenatu gabekotik bereizita mantentzen da. 

b. Zangoetatik datorren odola besoetarantz ponpatzen da. 

c. Odola arterietarantz ponpatzen da. 

d. Bena-odola sartzen da eta arteria-odola ateratzen da. 

 

4. Baieztapen hauetatik, zein da ZUZENA? 

a. Birika-albeoloetan odoleko oxigenoa botatzen da. 

b. Diafragmak arnasa hartze behartuan laguntzen du. 

c. Biriketan odoleko toxinak deuseztatzen dira. 

d. Birika-albeoloetan aireko karbono dioxidoa finkatzen da. 

 



 
 

5. Antibiotikoak hauetako zeinek sortutako infekzioei aurre egiteko dira 

funtsezkoak? 

a. Birusek 

b. Bakterioek 

c. Birusek eta bakterioek 

d. Aurreko hirurak okerrak dira 

 

 

10. Irudian ikusten denez, "P" polea z2 engranajearen ardatzari lotuta 

dagoelako mugitzen da. Polearen abiadura 25 b/min izatea nahi badugu, 

zenbat hortz izan behar ditu z2 engranajeak? Horretarako, kontuan 

hartu behar da ardatz-motorrari konektatutako pinoiak 12 hortz dituela 

eta 125 b/min-ko abiaduran biratzen duela. (puntu 1) 
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