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HIRUGARREN
HIZKUNTZA-ESKAKIZUNA
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren C1 maila

ENTZUMEN-PROBA

1. ABIZENA ___________________________________2. ABIZENA ____________________________________
IZENA ________________________________________NAN-zk. ________________________________________
AZTERKETA-EGUNA __________________________AZTERKETA-TOKIA ___________________________

Probaren ezaugarriak

Aurreikusitako
denbora

Puntuazioa
(gehienez)

Puntuazioa
(gutxienez)

40-45 min.

20

10

ENTZUMEN-PROBA
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: 15 min.
gehienez.

 Irakurri ariketa bakoitzean datozen argibideak eta egin bertan jartzen duena.
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3. HE
 1. ariketa:

ENTZUMENA
aukera anitzeko galderak

Hil berri den Szymborska poetari buruz hitz egingo digu Harkaitz Canok.
• 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.

Zertaz hitz egin da gutxitxo azken egunotan Canoren ustez?
a) Merkozy eta Sarkelen kontuez.
b) Standard and Poor´s-i buruz.
c) Wislawa Szymborska poeta poloniarraz.

2.

Zer da ezohikoa poeten artean?
a) Ekonomiaz idaztea.
b) Beste poeta batzuk maitatzea.
c) Poesia aldarrikatzea.

3.

Zer ezaugarri zituen Szymborskaren idazkerak?
a) Umeentzako egina izatea.
b) Bihurrikeriaz jositako estiloa lantzea.
c) Sinplea eta zehatza izatea.

4.

Nork irakurtzeko moduko poeta da Szymborska?
a) Poesiarik irakurtzen ez duenak.
b) Poesia irakurtzen ohitua dagoenak, estilo zehatza dela-eta.
c) Egunkariak baino irakurtzen ez dituenak.

5.

Zer erlazio egiten du esatariak saldutako ale kopuruaren eta Nobel sariaren artean?
a) Nobel saria irabazi aurretik saltzen zituen 10.000 ale Polonian.
b) Nobel sariari esker lortu zuen 10.000 ale saltzea.
c) Nobel saria irabazi aurretik Europa osoan 10.000 ale baino ez zituen saltzen.

6.

Norekin konparatu zuen Akademiak Szymborska?
a) Mozartekin.
b) Mozartekin eta Beethovenekin.
c) Romeo eta Julietarekin.

7.

Zerk eraginda hil izan dira Szymborskaren sendiak?
a) Maitasun ezaren gaitzek eraginda.
b) Tuberkulosiak edo difteriak eraginda.
c) Zaharraren zaharrez hil izan dira Szymborskaren sendiak.

8.

Zer dio esatariak Poloniaz?
a) Poloniako gune bat katolikoa dela, asko ateoak.
b) Asko sufritu duen herrialdea dela.
c) Asko zigortu duen herrialdea dela.

9.

Zer ulertu behar dugu esatariak dioenean polonierazko liburuak lagungarri izango
zaizkigula hizkuntzak ikasteko?
a) Poloniera oso hizkuntza konplexua dela eta motibagarri izango zaigula.
b) Poloniera eredu dela mundu osoko hizkuntzalarientzat.
c) Poesian eta autolaguntzan poloniarrak oso adituak direla.
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3. HE

ENTZUMENA

 2. ariketa:

aukera anitzeko galderak

Proba klinikoei buruzko entzungaia izango duzu ondoren.
• 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.

Zer salatu nahi izan du Osagie K.Obasogieren artikuluak?
a) Beste artikulu baten salaketa bidegabea.
b) Zientzia aldizkarien balioa.
c) Proba klinikoen balioa.

2.

Zer egin zuten Estatu Batuetako osasun-zerbitzuko langileek?
a) Prostitutak sifiliaz kutsatu.
b) Gaixotutako prostitutekin penizilina probatu.
c) Guatemalako hainbat pertsona sifiliaz kutsatu.

3.

Zer ekarri du gertakariak argitaratu izanak?
a) Obamak barkamena eta tratu etikoa bermatzeko eskatu behar izatea.
b) Obamak esperimentuak bertan behera utziko dituztela deklaratu behar izatea.
c) Obamak Bioetika Batzordearen aurrean deklaratu behar izatea.

4.

Zer iritzi die artikuluaren egileak Obamaren deklarazioei?
a) Ontzat jo baditu ere, ez direla nahikoak izan.
b) Oro har, alferrikakoak izan direla.
c) Esperimentuen arauak berrikustea ez aipatzeari gaitzesgarri iritzi dio.

5.

Zer da estandar bikoitza?
a) Sendagaiak onak diren probatzeko, plazeboak ere erabiltzea.
b) Norberaren herrian onartuko ez liratekeen probak beste herrialde batzuetan egitea.
c) Lehen mailako eta bigarren mailako sendagaiak bereiztea.

6.

Non egiten dituzte proba klinikoak Estatu Batuetako adituek?
a) Erdiak Indian eta beste erdiak Saharaz hegoaldeko Afrikan.
b) Erdiak Estatu Batuetan eta beste erdiak atzerrian.
c) Gero eta gehiago Indian, Saharaz hegoaldeko Afrikaren kalterako.

7.

Zer ari da gertatzen proba klinikoen araudiarekin presondegietan?
a) Medikuntza Institutuak arauak malgutzeko eskatu du.
b) Presoekin araua zorrozten ari dira ikertzaileak.
c) Obasogiek arauen gainetik igarotzeko eskatu die ikertzaileei.

8.

Zein da Obasogieren ustez eztabaidagai nagusia?
a) Bioetika Batzordearen funtzioa.
b) Oinarrizko teknologia eta biologia sintetikoaren artekoa.
c) Hurkoari ematen zaion tratua.
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3. HE
 3. ariketa:

ENTZUMENA
aukera anitzeko galderak

Laura Mintegi idazleak irakurtzeaz eta idazteaz hitz egingo digu.
• 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.

Zergatik irakurtzen du Laura Mintegik?
a) Zaletasuna izateko.
b) Arazoen irtenbideak bilatzeko.
c) Ezin duelako irakurri barik bizi.

2.

Zer ondorio ateratzen du irakurtzetik?
a) Irakurtzeak bizi izaten asmatzen laguntzen dio.
b) Besteen irtenbideak baliagarriak ez direla ikusarazten dio.
c) Nork bere irtenbideak bilatu behar dituela askotan.

3.

Nola idazten ditu nobelak Laura Mintegik?
a) Pentsatu ahala idatzi egiten du, une berean.
b) Ideiarik izan gabe jartzen da idazten, eta pertsonaiei uzten die kontatzen.
c) Ideia buruan argi duenean hasten da idazten, eta pertsonaiei ematen die hitza.

4.

Literaturarik ez balu, zer egingo luke Laura Mintegik?
a) Zoratu.
b) Bermeo, Zamudio edo beste tokiren bat ezagutu.
c) Zoroetxeetan lan.

5.

Zer jakin ohi du nobelak idazten hasten denean?
a) Idazte-prozesuan nor izango duen bidelagun.
b) Nobela nola amaituko den.
c) Gaiak eta gertakizunak.

6.

Zer erlazio dago idazlearen eta pertsonaien artean?
a) Idazlea nobelako beste pertsonaia bat izaten da.
b) Idazlea sartzen da pertsonaien barruan.
c) Pertsonaiak idazlearen barruan sartzen dira.

7.

Bizitza errealean ala fikziozkoan sortzen du nobela?
a) Fikziozkoan, bizitza errealean ez du bizi beharrik.
b) Errealean, bestela ez luke sinesgarritasunik izango.
c) Fikziozkoan eta errealean, alderdi bietatik izateko.

8.

Zergatik dira errealak pertsonaiak?
a) Benetako pertsonetan oinarritzen dituelako.
b) Idazlearen barneko kezkak azaleratzen dituztelako.
c) Pertsonaien bizipen guztiak idazleak berak bizi dituelako.
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3. HE / ENTZUMENA
ERANTZUN ZUZENAK
 1. ariketa: Aukera anitzeko galderak
Szymborska
 Entzungaia:

1.

C

4.

A

7.

C

2.

B

5.

A

8.

B

3.

C

6.

B

9.

A

 2. ariketa: Aukera anitzeko galderak
Boluntario behartuak
 Entzungaia:

1.

C

5.

B

2.

C

6.

B

3.

A

7.

A

4.

A

8.

C

 3. ariketa: Aukera anitzeko galderak
 Entzungaia: Irakurtzeaz eta idazteaz

1.

B

5.

A

2.

C

6.

B

3.

C

7.

A

4.

A

8.

C

