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AZTERKETA EGITEKO JARRAIBIDEAK ETA ZEHAZTAPENAK
Erabateko puntualtasuna eskatzen da.
Matrikula egin eta gero, ezingo da irakasgairik aldatu.
Ikasle bakoitzak gela bat eta jarleku-zenbaki bat izango du, eta bertan egingo du azterketa.
Gelan sartzean, bere jarlekua eta zenbakia zein diren esango zaio. Hori izango da bere lekua
azterketa osoan zehar, probaren bi zatietan.
Ikasleak bere nortasun-agiria (NAN, pasaportea, bizileku-txartela...) mahai gainean jarri
beharko du, eta ikusgai egongo da probak dirauen artean.
Lehenengo ariketa hasi baino lehen, ikasleriari bere datu pertsonalak, zein irakasgaitan
matrikulatuta dagoen eta ariketa bakoitzean erabili beharko duen kodea jasotzen dituen orri
bat emango zaio. Azterketaren orrian, espazio bat dago kode horrentzat. Akatsen bat
atzemanez gero, ikasleak BEREHALA jakinarazi beharko dio Epaimahaiari.
Tinta beltzez edo urdinez egin behar dira ariketak, Epaimahaiak kontrakorik adierazi ezean.
Probaren konfidentzialtasuna bermatzeko, ezingo da izena idatzi ez inongo identifikazioseinalerik utzi azterketa-orrian, salbu aipatu identifikazio-kodea, harentzako gordetako
lekuan. Jarraibide hori ez betetzeak hautagaia baztertzea ekarriko du.
Nahiz eta azterketa zurian itzuli, identifikazio-kodea jarri beharko du. Azterketa hasi eta 15
minutu igaro arte, ezingo da ikasgelatik atera. Ariketa bakoitzaren hasierako 15 minutuak
iraganda, ez zaio ikasle bakar bati ere sartzen utziko, Epaimahaiko buruak baimentzen
dituen salbuespen-kasuetan izan ezik.
Azterketaren bigarren zatian, hizkuntza ofizialeko ariketak –euskara/gaztelania– eta
atzerriko hizkuntzakoak aparteko orrietan egin beharko dira.
Probaren irakasgai bakoitzaren berezko ezaugarriei dagokienez, honako hauek hartu
beharko dira kontuan:
– Gaztelania, Euskara eta Atzerriko Hizkuntza: ezin da hiztegirik erabili.
– Matematika II eta Gizarte Zientziei Aplikatutako Matematika II: kalkulagailu zientifikoa
eta marrazketarako tresnak (erregela, konpasa…) erabili ahal izango dira. Baimendutako
kalkulagailuek ezin izango dute prestazio hauetako bakar bat ere eskaini: pantaila grafikoa;
datuak transmititzeko aukera; programagarria izan; ekuazioak ebatzi; matrize-eragiketak
egin; determinante, deribatu eta integralak kalkulatu, eta datu alfanumerikoak gorde.
- Latina II: hiztegia erabili ahal izango da. Latinezko hiztegi batzuek gramatika-gehigarria
izaten dute (deklinabide-taulak eta aditzak…). Baimenduta dago gehigarri hori erabiltzea; ez
du axola hiztegian bertan txertatuta dagoen edo aparteko koadernotxo bat den. Gainera, bi
hiztegi erabili ahal izango dira aldi berean: latina-gaztelania eta latina-euskara.
- Artearen Oinarriak II: ez da berariazko inongo materialik behar proba egiteko.
Probaren atal bakoitza amaitu eta gero, ikasleak eskua altxatuko du eta itxarongo du
Epaimahaiko arduradunen batek azterketetan erabilitako orri guztiak (zirriborroak barne)
jaso eta gelatik ateratzeko baimena eman arte. Azterketa zurian uzten bada ere bete behar
da jarraibide hau.

Erabat debekatuta dago informazioa biltegiratu edo erreproduzitu dezaketen telefono
mugikorrak eta tresna elektronikoak erabiltzea; kanporatzeko arrazoi izango da horiek
erabiltzen saiatze hutsa.
Ariketetan jarraitu beharreko etika-, errespetu- eta ordena-arauak betetzen ez dituena
probatik baztertzeko legezko gaitasuna du Epaimahaiak. Baztertzeak irakasgai guztietan 0
kalifikazioa ateratzea dakar berarekin.
Bertaratze-agiri bat eskatu ahal izango dio ikasleak Epaimahaiari.
OHARRA: saria eskuratzeko aukera izateko, ariketa bakoitzeko kalifikazioa 5,00 puntu edo
gehiagokoa izan beharko da, eta 32 puntu baino gehiago lortu beharko dira probaren
kalifikazio osoan. Ikasleren batek zurian itzultzen badu ariketa bat, 0 kalifikazioa emango
zaio, eta, ondorioz, saria eskuratzeko aukera galduko du.

