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Azterketa honek bi aukera ditu. Haietako bati erantzun behar diozu. 

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. 

 

Zuzenketa- eta kalifikazio-irizpide espezifikoak: 

1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifizazioa irizpide hauen arabera egingo da: 
a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p. 
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p. 
c. Gaia bere testuinguruan jartzea: 3 p. 

 
2. Testu-iruzkina: 5 puntu. Testuaren kalifizazioa irizpide hauen arabera egingo da: 

a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p. 
b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea: 1,5 p. 
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea: 2,5 p. 
d. Testuaren garrantzia: kokatzen den aldi historikoa ulertzeko, testu horrek 

duen garrantzia adieraztea: 0,5 p. 
 

Criterios específicos de corrección y calificación:  

1. Tema: 5 puntos. La calificación del tema se ajustará a los siguientes criterios: 
a. Capacidad para ajustarse a lo que se pregunta: 1 p. 
b. Uso adecuado de los conceptos y vocabulario específico: 1 p. 
c. Contextualización del tema: 3 p. 

 
2. Comentario de texto: 5 puntos. La calificación del texto se ajustará a los 

siguientes criterios : 
a. Localización del texto (tipo de texto, autor, destinatarios, época): 0,5 p. 
b. Análisis del texto: resalta las ideas fundamentales del texto: 1,5 p. 
c. Contextualización: encuadra el texto en su proceso histórico: 2,5 p. 
d. Importancia del texto: destaca su importancia para comprender el 

período histórico en el que está inscrito: 0,5 p. 
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A AUKERA 

GAIA: ESTATU LIBERALAREN ERAIKUNTZA ETA FINKAPENA 
(1834-1874). 

TESTU-IRUZKINA: ANTONIO AÑOVEROS BILBOKO 
GOTZAINAREN SERMOIA (1974-02-24) 

Euskal Herriko biztanleen bizikidetzari eta gure elizbarrutiari kalte gehien egiten 
dien arazoetako bat euskal gatazka delakoa da. Zertan datza arazo hori?  

Oinarri-oinarrizkoa bakarrik aipatuta, honela azaldu daiteke: zenbait herritarrek, 
bakoitzak bere ñabardurekin bada ere, euskal herria zapalduta dagoela 
baieztatzen dute eta haren eskubideak aitor daitezen eskatzen dute; beste 
herritar batzuek, ordea, errefusatu egiten dute salaketa hori, haserre, eta 
aldarrikatzen dute egoera aldatzeko saio guztiak gizarte-ordenaren aurkako 
eraso larriak direla. (…) 

Euskal herriak berariazko ezaugarri kultural eta espiritualak ditu, eta haien 
artetik nabarmentzekoa da milaka urte dauzkan hizkuntza. Ezaugarri berezi 
horiek berariazko nortasuna ematen diote herriari, egun Espainiako estatua 
osatzen duten herrien artean.  

Espainiako estatuko gainerako herriek bezalaxe, euskal herriak ere eskubide 
osoa du bere nortasuna mantentzeko, bere ondare espirituala lantzeko eta 
garatzeko, inguruko herriekiko truke osasungarriaren aurka egin gabe, bidezko 
askatasuna aitortuko dion antolamendu soziopolitiko baten barruan.  

Baina, egungo egoeran, euskal herriak oztopo latzak ditu eskubide horretaz 
gozatzeko. Euskararen erabilera mugatua dago, nabarmen, maila guztietako 
irakaskuntzan eta komunikabideetan (prentsa, irratia, telebista). Adierazpen 
kulturalak ere bereizketarik gabe kontrolatuta daude.  

Elizbarrutiaren egoera honetan, Elizak, Kristoren salbamena iragartzeko eta 
gogora ekartzeko, aholkua eta adorea eman behar ditu, behar bezala alda 
daitezen (…) gure herriko egoerak (…). 

Antonio Añoveros, “El cristianismo, mensaje de salvación para los pueblos”, 
1974ko otsailaren 24an Bizkaiko elizetan irakurritako sermoia. 
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B AUKERA 

GAIA: BIGARREN ERREPUBLIKA ETA GERRA ZIBILA EUSKAL 
HERRIAN (1931-1939). 

TESTU-IRUZKINA: CÁDIZKO KONSTITUZIOA (1812-03-19) 

Fernando VII.a Jainkoaren graziaz eta Espainiako monarkiaren konstituzioaz 
Espainiako errege denak, eta, haren faltan eta gatibutasunean, Gorte nagusiek 
eta bereziek izendatutako Erregetzako erregeordetzak, honako hau ikusi eta 
ulertzen duzuen guztioi hau jakinarazten dizue: Gorte berek honako hau agindu 
eta berretsi dutela:  

1. art. Nazio espainola bi hemisferioetako espainiar guztien batasuna da. 

3. art. Subiranotasuna nazioan datza izatez, eta, arrazoi beragatik, nazioari 
bakarrik dagokio bere funtsezko legeak ezartzeko eskubidea. 

8. art. Espainiar ororen betebeharra da, salbuespenik gabe, Estatuaren 
gastuetan bere ondasunen arabera laguntzea. 

12. art. Espainiako erlijioa katoliko, apostoliko eta erromatarra da eta izango da 
beti, egiazkoa den bakarra. Nazioak lege jakintsu eta bidezkoekin babesten du 
erlijioa, eta beste edozein praktikatzea debekatzen.  

14. art. Espainiako gobernua monarkia moderatu heredagarria da. 

15. art. Legeak egiteko ahala Gorteek dute erregearekin. 

16. art. Erregeak du legeak betearazteko ahala. 

17. art. Auzi zibil eta kriminaletan legeak aplikatzeko ahala legeak ezarritako 
auzitegiek dute. 

371. art. Espainiar guztiek dute beren ideia politikoak idatzi, inprimatu eta 
argitaratzeko eskubidea, argitalpenaren aurreko lizentzia, berrikuspen edo 
onarpenik behar izan gabe, legeak xedatutako mugapen eta erantzukizunen 
pean.  

Cádizen, 1812ko martxoaren 19an.  
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN 
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 

 
ESPAINIAKO HISTORIA 

Ebaluazio-irizpideak 
1. Espainiaren historia eta euskal historia garaikidea osatzen duten prozesu 

azpimarragarrienak ezagutzea, eta gertaera politiko, ekonomiko, sozial eta 
kulturalen arteko erlazioak identifikatzea. 

2. Prozesu historikoetan gauza batzuk zergatik aldatzen diren eta beste batzuek 
zergatik irauten duten azaltzen duten faktoreak ulertzea, eta gizarte-gertaerei 
lotutako kausalitate-aniztasunaz ohartzea. 

3. Oinarrizko kontzeptu eta termino historikoak ulertzea eta egokiro erabiltzea. 
4. Ikasgaiaren edukiak egokitasunez adieraztea eta jakinaraztea. 
 
Zuzentzeko eta kalifikatzeko irizpide espezifikoak 
1. Gaiak nahiz testu-iruzkinak gehienez  5 puntu balioko dute; beraz, azken nota 0 

eta 10 punturen artean egongo da. 
 
2. Gaiaren kalifikazioa irizpide hauen arabera egingo da: 

a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p. 
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p. 
c. Gaia bere testuinguruan jartzea (beste  gertakizun sinkroniko batzuekin 

erlazionatzea): 3 p. 
 
3. Testu-iruzkinerako 

a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 0,5 p. 
b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea: 1,5 p. 
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea: 2,5 p. 
d. Testuaren garrantzia: kokatzen den aldi historikoa ulertzeko, testu horrek 

duen garrantzia adieraztea: 0,5 p. 
 
Oharrak 
Ohar hauek betetzeak asko lagunduko du bigarren zuzenketa- eta erreklamazio-
prozesuan. 
1. Bi galderetako bakoitzean izandako kalifikazioa argi eta garbi adierazi behar da 

ariketan. 
2. Ariketetan izandako erroreak ere adierazi behar dira eta, egoki joz gero, 

aplikatutako balorazioaren irizpideen azalpen labur bat ere emango da. 
  




