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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu.
Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea.
Zuzenketa eta kalifikazio irizpide espezifikoak:
1. Gaia: 5 puntu. Gaiaren kalifizazioa irizpide hauen arabera egingo da:
a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p.
b. Kontzeptuak 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, egile, 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.

Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas.
No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen.
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: EUSKAL HERRIKO INDUSTRIALIZAZIOA ETA HAREN GIZARTEONDORIOAK (1875-1923)
TESTU-IRUZKINA: ERANTZUKIZUN POLITIKOEN LEGEA (1939-02-09)
(…) Gobernuak (…) uste du unea iritsi dela Erantzukizun Politikoen Lege bat
emateko, beren egite edo ez-egite larriekin matxinada gorria gorpuzten lagundu
zutenek alde horretatik dituzten erruak kitatzeko balioko duena (…)
Halako zigorrak ezartzeaz arduratuko diren auzitegietako kideak Armadako,
Magistraturako eta Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S.-eko
ordezkariak izango dira (…)
1. art. Erantzule politiko deklaratzen dira 1934ko urriaren 1etik 1936ko uztailaren
18ra bitarte Espainiari jasanarazi zitzaion era guztietako asaldura eragiten edo
areagotzen lagundu zuten pertsona fisikoak nahiz pertsona juridikoak, eta orobat
bigarren data horretatik aurrera, beren egintza batzuekin edo gelditasun larriarekin,
Mugimendu Nazionalaren kontra aritu direnak edo daudenak.
2. art. Aurreko deklarazioaren ondorioz (…) legez kanpo gelditzen dira 1936ko
otsailaren 16an hauteskunde-deia egin zenez geroztik Fronte Popularra osatu duten
alderdi edo talde politiko eta sozial guztiak, eta orobat hari aliatu edo atxiki zaizkion
alderdi eta taldeak eta Mugimendu Nazionalaren Garaipenari kontra egin dioten
guztiak.
3. art. Legez kanpo deklaratutako alderdi, talde eta erakundeek osotara galduko
dituzte era guztietako eskubideak eta ondasun guztiak
Boletín Oficial del Estado, 1939ko otsailaren 13a.
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B AUKERA
GAIA: TRANTSIZIOA (1975-1985): 1978KO KONSTITUZIOA ETA 1979KO
GERNIKAKO ESTATUTUA
TESTU-IRUZKINA: CADIZKO KONSTITUZIOA (1812-03-19)
Fernando VII.a, Jainkoaren graziaz eta Espainiako monarkiaren Konstituzioak
hala aginduta Espainiako errege denak eta, haren faltan eta gatibutasunean, Gorte
Nagusiek eta bereziek izendatutako Erresumako Erregeordetzak, honako hau ikusi
eta ulertzen duzuen guztioi jakinarazten dizue: Gorte berek honako hau agindu eta
berretsi dutela:
1. art. Espainiako nazioa bi hemisferioetako espainiar guztien batasuna da.
3. art. Subiranotasuna nazioan dago eta, arrazoi beragatik, nazioari bakarrik
dagokio funtsezko legeak ezartzeko eskubidea.
8. art. Espainiar ororen betebeharra da estatuko gastuetan bere ondasunen
arabera laguntzea.
12. art. Espainiako erlijioa katoliko, apostoliko eta erromatarra da eta izango da,
egiazkoa den bakarra. Nazioak lege jakintsu eta bidezkoekin babesten du eta beste
edozein praktikatzea debekatzen du.
14. art. Espainiako gobernua monarkia moderatu heredagarria da.
15. art. Legeak egiteko ahalmena Gorteek eta erregeak dute.
16. art. Erregeak du legeak betearazteko ahalmena.
17. art. Auzi zibil eta kriminaletan legeak aplikatzeko ahalmena legeak ezarritako
auzitegiek dute.
371. art. Espainiar guztiek dute euren ideia politikoak idatzi, inprimatu eta
argitaratzeko eskubidea, argitalpenaren aurreko lizentzia, berrikuspen edo onarpenik
gabe, legeak xedatutako mugapen eta erantzukizunen pean.
Cadizen, 1812ko martxoaren 19an.

