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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bati erantzun behar duzu. 
 
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 
 
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
 

 

- Azterketaren iraupena: 90 minutu.  
- Ikasleak ezarritako ordena zorrozki jarraituz egin beharko du azterketa (1-

2-3-4).  
- Ikasleak egokiak kontsideratzen dituen marrazketarako material guztiak 

erabili ahalko ditu. 
- Ikasleari azterketa era garbi eta ordenatu batean egin ahal izateko behar 

dituen paper-orri guztiak erraztuko zaizkio. 
 

 
- Duración del examen: 90 minutos. 
- El alumno/a deberá realizar el examen siguiendo rigurosamente el orden 

de los puntos establecidos (1 – 2 – 3 – 4). 
- El alumno/a podrá utilizar todos aquellos materiales de dibujo que 

considere adecuados. 
- Al alumno/a se le facilitarán todas las hojas de papel que necesite para la 

realización clara y ordenada del examen. 
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A AUKERA 
 

Diseina ezazu toki jakin batean jartzeko aulki egoki bat. Toki hori zer den eta 
nolakoa den, zuk hautatu eta zehaztu behar duzu. Adibidez: bulego bat, saltoki 
bat, etxe bateko gela bat, itxarongela bat, eskolako jangela bat… 
 
Ariketa puntu hauei jarraituz antolatuta aurkeztuko da:  
 

1. Proiektuarekin lortu nahi diren helburuen idatzizko definizioa.  
2. Proiektuaren berezko baldintzatzaileen idatzizko analisia.  
3. Ideien garapena: erabili zirriborroak eta idatzizko iruzkinak.  
4. Koloretako behin betiko diseinu baten aurkezpena, ideia zuzen 

transmititzeko beharrezkotzat jotzen diren marrazki deskribatzaileez 
lagunduta. 

 

 
B AUKERA 

 

Diseina itzazu grafikoki koordinatutako 3 piktograma ospitale bateko sail hauen 
seinaleak jartzeko: 
 

a. Larrialdiak 
b. Laborategiak 
c. Ebakuntza-gelak 

 
Ariketa puntu hauei jarraituz antolatuta aurkeztuko da:  
 

1. Proiektuarekin lortu nahi diren helburuen idatzizko definizioa.  
2. Proiektuaren berezko baldintzatzaileen idatzizko analisia.  
3. Ideien garapena: erabili zirriborroak eta idatzizko iruzkinak. 
4. Behin betiko diseinu baten aurkezpena, zuri-beltzean. 

 

 


