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PUNTUAZIOA  
(GEHIENEZ)

PUNTUAZIOA  
(GUTXIENEZ)

•	 Hiru ariketa dauzka.  
Hirurak egin behar dira. 

•	 Hiru entzungai eta guztira 25 
galdera. Balio berekoak (0,8 puntu). 
Gainditzeko, 13 erantzun behar dira 
zuzen. Txarto erantzuteagatik ez da 
punturik kenduko.

•	 Entzungaien iraupena guztira:  
12 min gehienez.

35-40 min 20 10

 Irakur itzazu ariketa bakoitzean datozen argibideak eta egizu bertan jartzen duena.

1. ABIZENA NAN zk. 

2. ABIZENA AZTERKETA EGUNA

IZENA AZTERKETA TOKIA 
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GOGORATU:  
ERANTZUNAK, ERANTZUN ORRIAN

1. ariketa: aukeratu erantzuna

Jaurlaritzak osasunaz egindako inkesta bati buruz hitz egingo digute.
•	 Entzuten hasi aurretik 2 min dituzu galderak irakurtzeko.

•	 Lehenengo entzunaldia bukatu eta gutxira, bigarren aldiz entzungo duzu.

•	 Bigarren aldiz entzun ondoren, 1 min duzu ariketa amaitzeko.

Nahi duzunean hasi erantzuten.

1. Jaurlaritzaren inkestatik zer ondorio atera daiteke?
a) Gure burua osasuntsu ikusten dugu, baina ez dugu ondo ikusten osasun-sistema.
b) Gehienek aurreko hamar urteetan baino osasun hobea dutela uste dute.
c) Jendea, oro har, pozik dago bere osasun-egoerarekin eta osasun-sistemarekin.

2. Zer diote kazetariak eta Osasun Saileko teknikariak osasun mentalaz?
a) Inkestek ez dituztela sintomen datuak jaso.
b) Krisiak izan duela eragina, txarrera egin baitu.
c) Gaur egun gizonezkoen kopuruan ez dagoela aldaketarik. 

3. Alkohola dela eta, zer ondorio ateratzen da inkestatik?
a) Alkoholak beste droga batzuek baino eragin handiagoa duela osasun mentalean.
b) Emakumezkoek eta gizonezkoek berdintsu edaten dutela.
c) Gerora begira, gizonezko askok ondorio larriak izango dituztela.

4. Zer dio Esnaolak  alkoholaren kontsumoaren gainean?
a) Zer edari kontsumitzen diren aztertu dutela.
b) Arazo horren aurka egin beharra dagoela.
c) Beste herrialde batzuetako politikak ezarriko dituztela.

5. Zer iritzi du Esnaolak egin beharrekoaz?
a) Askoren erantzukizuna dela uste du.
b) Erakunde askok parte hartzea oztopoa izan daitekeela uste du.
c) Osasun Sailak eta Osakidetzak dutela ardura handiena uste du

6. Zer lortu dute inkestarekin?
a) Jasotako datuekin diagnostiko bat egitea.
b) Medikuek bezeroen diagnostikoa hobetzea.
c) Pertsonen argazkiekin informazio gehiago jasotzea. 

7. Zer dio Santi Esnaolak inkestari buruz? 
a) Lehenengoak izan direla desberditasun sozialak identifikatzen.
b) Osasunaren gaineko politikak martxan jartzeko erabiliko dutela.
c) Hasieratik jaso dutela osasun txarragoa dutenen arreta.

8. Esnaolaren ustez, zer garrantzi du inkestak?
a) Indar politikoen eragina neurtzen lagundu du.
b) Tabakoaren legea aldatu behar dela erakutsi du.
c) Orain arteko legeak baliagarriak diren ikusteko balio du.
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GOGORATU:  
ERANTZUNAK, ERANTZUN ORRIAN

2. ariketa: aukeratu erantzuna

Ana Galarragak EPOaz hitz egingo digu jarraian.
•	 Entzuten hasi aurretik 2 min dituzu galderak irakurtzeko.

•	 Lehenengo entzunaldia bukatu eta gutxira, bigarren aldiz entzungo duzu.

•	 Bigarren aldiz entzun ondoren, 1 min duzu ariketa amaitzeko.

Nahi duzunean hasi erantzuten.

9. Zer dakigu EPOaz?
a) Kirolariek jakinarazi dutena besterik ez. 
b) Jende gehienak erabiltzen duela.
c) Kirolariek probetxu gehiago ateratzeko erabili dutela.

10. Zer da EPOa?
a) Globulu gorrien sorreran zerikusia duen hormona.
b) Globulu gorriei deitzeko beste izen bat.
c) Globulu gorrietatik sortzen den hormona bat.

11. Zer dio Ana Galarraga EPOaz?
a) EPOak oxigenoa behar duela irauteko.
b) Horri esker, globulu gorriek energia gutxiago kontsumitzen dutela.
c) Globulu gorriak ugaritzeko erabiltzen dela.

12. Non sortzen da EPOa?
a) Giltzurrunetan eta laborategian.
b) Laborategietan baino ez.
c) Giltzurrunetik kanpo beti.

13. Zergatik da zaila egitea? 
a) Proteina askok parte hartzen dutelako.
b) Konplexua delako. 
c) Tolestu egiten delako.

14. Zer aurkikuntza egin dute orain? 
a) Kirolarien gorputzetik ateratako EPOa tratatzea lortu dute.
b) EPOa laborategian egitea lortu dute. 
c) EPOa transfusioetarako erabiltzea lortu dute.

15. Zer dio Ana Galarragak merkaturatzen den EPOaz?
a) Txinatarrek egiten dutela.
b) Saguak genetikoki eraldatzea lortzen duela.
c) Hamsterren bitartez lortzen dela.

16. Zer arazo izan dute orain arte?
a) Talde desberdinak aritu direla ikerketan.
b) Askotan saiatu arren, ez dutela EPOa zerotik hasita laborategian egitea lortu.
c) Ez zutela osagairik hasieran egin ahal izateko.

17. Nolakoa da lortu duten EPOa?
a) Tolestu gabea.
b) Osagarri guztiekin osatua.
c) Azukre-kate hutsez osatua.
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3. ariketa: lotu hitza dagokion esaldiarekin

Felipe Juaristik Madrilez hitz egingo digu jarraian. 
•	 Entzuten hasi aurretik 1 min daukazu esaldiak irakurtzeko.

•	 Lehenengo entzunaldia bukatu eta gutxira, bigarren aldiz entzungo duzu.

•	 Bigarren aldiz entzun ondoren, 1 min duzu ariketa amaitzeko.

Nahi duzunean hasi erantzuten.

18. Zinema-aretoak A. Ohiko entretenimenduzko filmak ikus 
daitezke bertan.

19. Merkataritza-guneak B. Ugaritzeaz gain, publikoak harrera ona 
egin die.

20. Sarrerak C. Zaharrek ere arrakasta dute, ulergaitzak 
badira ere.

21. Filmak D. Hainbat arrazoi direla eta, eskastu egin 
dira aspaldi honetan.

22. Antzokiak E. Lehen baino garestiagoak dira zerga-
igoeraren eraginez.

23. Gaiak F. Horiek ere antzerkia bezala beste arte-
modu bat dira.

24. Ikusleak G. Modernoak eta gizartean eragiten 
dutenak dira.

25. Ipuinak H. Lotura sendoa dute aktoreekin, antzeko 
egoerak bizi dituztelako.

 Idatzi dagokion hizkia ondoko laukietan:

Hitzak 18 19 20 21 22 23 24 25

Esaldiak
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 1. ariketa: aukeratu erantzuna.

 Entzungaia: OSASUN INKESTA

1. C 2. B 3. C

4. B 5. A 6. A

7. B 8. C

 2. ariketa: aukeratu erantzuna.

 Entzungaia: EPOA

9. C 10. A 11. C

12. A 13. B 14. B

15. C 16. B 17. B

 3. ariketa: hitzak eta esaldiak lotu.

 Entzungaia: MADRIL

Hitzak 18 19 20 21 22 23 24 25

Esaldiak D A E C B G H F


