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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 kalifikazioa 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 kalifikazioa 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: ERREGIMENAREN KRISIALDIA (1808-1814): CADIZKO
GORTEAK ETA 1812KO KONSTITUZIOA
TESTU-IRUZKINA:
ANTONIO
AÑOVEROS
GOTZAINAREN SERMOIA (1974-02-24)

BILBOKO

Euskal Herriko biztanleen bizikidetzari eta gure elizbarrutiari kalte gehien
egiten dien arazoetako bat euskal gatazka izenez ezaguna da. Zertan datza
arazo hori?
Oinarri-oinarrizkoa bakarrik aipatuta, honela azal 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
egoera aldatzeko saio guztiak gizarte-sistemaren aurkako eraso larria direla
aldarrikatzen dute. (…)
Euskal herriak berariazko ezaugarri kultural eta espiritualak ditu, eta horien
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 herriak bezalaxe, euskal herriak ere eskubide
osoa du berezko nortasuna mantentzeko, bere ondare espirituala lantzeko eta
garatzeko, inguruko herriekiko truke osasungarriari kalterik egin gabe, bidezko
askatasuna aitortuko dion antolamendu soziopolitiko baten barruan.
Baina, egungo egoeran, euskal herriak eskubide horretaz gozatzeko oztopo
latzak ditu. Euskararen erabilera mugatua dago, nabarmen, maila guztietako
irakaskuntzan eta komunikabideetan (prentsa, irratia, telebista). Adierazpen
kulturalak ere bereizketarik gabe kontrolatzen dituzte.
Elizbarrutiaren egoera zehatz honetan, Kristoren salbamena iragartzeko eta
gogora ekartzeko, Elizak aholkua eta adorea eman behar ditu, behar bezala
aldatzeko (…) 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: KONSTITUZIOA (1876-06-30)
Alfonso XII.a, jainkoaren graziaz Espainiako errege konstituzionala denak,
honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi jakinarazten dizue: gaur egun
bildutako Erresumako Gorteekin batera eta haiekin bat etorriz, honako hau
agindu eta berretsi dugula:
Espainiako Monarkiaren Konstituzioa
11. art. Erlijio Katoliko, Apostoliko eta Erromatarra da estatukoa. Nazioak
kultuari eta bere ministroei eutsi behar die.
Espainiako lurraldean inor ezingo da eragotzi ez bere iritzi erlijiosoengatik ez
bere kultua praktikatzeagatik, baldin eta kristau moralari zor zaion errespetua
gordetzen bazaio.
Ez dira baimenduko, ordea, estatuko erlijioarenak ez diren jende aurreko
beste zeremonia eta adierazpenak. (...)
13. art. Espainiar orok du eskubidea:
Bere iritzi eta ideiak askatasunez adierazteko, ahoz, idatziz, inprimaketaz
edo antzeko beste prozedura batez baliatuz eta aurretiko zentsurari lotu gabe.
Bakean biltzeko.
Giza bizitzako xedeetarako elkartzeko (…).
18. art. Legeak egiteko ahalmena Gorteek eta Erregeak dute.
19. art. Gorteak ahalmen bereko bi gorputz legegilekidek osatzen dituzte:
Senatuak eta Diputatuen Kongresuak.
20. art. Senatua norberaren eskubideko senatariek osatzen dute; Koroak
izendatutako biziarteko senatariek; estatuko korporazioek eta zergapeko
handiek hautatutako senatariek (…).
28. art. Legeak finkatzen duen metodoaren bitartez hautatu eta berrautatu
ahal izango dira diputatuak (...).
50. art. Erregeak du legeak betearazteko ahalmena (…).
75. art. Monarkia osoan zehar kode berberek aginduko dute, zirkunstantzia
jakin batzuen ondorioz legeek xedatzen dituzten aldaketei kalterik egin gabe.
Epaiketa arrunt, zibil eta kriminaletan foru bakarra ezarriko da espainiar
guztientzat (...).
Madrilen, 1876ko ekainaren 30ean.
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CRITERIOS DE CORRECCIÓN Y CALIFICACIÓN
ZUZENTZEKO ETA KALIFIKATZEKO IRIZPIDEAK

HISTORIA/HISTORIA
Ebaluazio-irizpideak

Criterios de evaluación

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 kausalitateaniztasunaz ohartzea.
3. Oinarrizko kontzeptu eta termino
historikoak ulertzea eta egokiro
erabiltzea.
4. Ikasgaiaren edukiak egokitasunez
adieraztea eta jakinaraztea.

1. Conocer los procesos más relevantes
que configuran la historia española y
vasca contemporánea, identificando
las interrelaciones entre hechos
políticos, económicos, sociales y
culturales.
2. Comprender los factores que explican
los cambios y las permanencias que
se dan en el proceso histórico,
reconociendo la causalidad múltiple
que comportan los hechos sociales.
3. Comprender y utilizar adecuadamente
los conceptos y términos históricos
básicos.
4. Expresar y comunicar los contenidos
de la materia de forma adecuada.

Zuzentzeko eta kalifikatzeko irizpide
espezifikoak

Criterios específicos de corrección y
calificación

1. Gaiak nahiz testu-iruzkinak gehienez 5
puntu balioko dute; beraz, azken nota 0
eta 10 punturen artean egongo da.

1. Tanto el tema como el comentario de
texto se puntuará hasta un máximo de
cinco puntos, con lo que la nota final
podrá oscilar entre 0 y 10 puntos.

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.

2. 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
(relación
con
otros
acontecimientos sincrónicos): 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.

3. Para el comentario de texto
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.

