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SELEKTIBITATERAKO BATXILERGOKO GEOGRAFIA PROGRAMA  

 

 

 

Azterketak hiru alde izango ditu: 

 

- Definizioak 

- Ariketa praktikoa (dokumentu baten iruzkina) 

- Gai baten garapena edo bi galdera laburragoak erantzun (gai baten aldeak) 

 

 

 

0  -  TESTUINGURU GEOPOLITIKOA 

 

1. eta 2. ARIKETA:  Espainiako Autonomi Erkidego eta probintzien kokapena mapa  

                                    Batean. Euskal Herriko lurralde historikoen beren hiriburuekin,  

                                    kokapena ere. 

3. ARIKETA:  Europar Batasuneko herri-kideen kokapena (hiriburuekin) eta sarrera-  

                          data EBean ere eskatzen da. 

 

 

I –  INGURU NATURALA 

 

1. GAIA:   Espainiako erliebeko unitate morfoestruktural nagusiak 

2. GAIA:   Euskal Herriko erliebe unitate nagusiak 

3. GAIA:   Espainiako klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari                   

                     dagokion  landaretza mota)  

4. GAIA:  Euskal Herriko klima mota nagusiak (eta eremu klimatiko bakoitzari                   

                     dagokion  landaretza mota)  

 

 

Ariketa praktikoak 

 

1. ARIKETA:   Espainiako mapa litologikoaren komentaketa.  

2. ARIKETA:   Espainiako erliebe unitate nagusien kokapena mapa batean, eta erliebe  

                           motak sailkatu eta iruzkindu. 

3. ARIKETA:   Euskal Herriko erliebe unitate nagusien kokapena mapa batean eta mapa  

                           horren iruzkina. 

4.  ARIKETA:   Klimogramen komentaketa. 

5. ARIKETA:    Espainiako ibaiak eta ibaiadarrak mapa batean jarri eta iruzkindu.             

6.  ARIKETA:   Euskal Herriko ibaiak  mapa batean kokatu eta iruzkindu. 
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II – POPULAZIOA 

 

 

5.  GAIA:   Biztanleriaren banaketa eta lurraldez lurraldeko desorekak. Espainian eta  

                    EAEn. 

6. GAIA:    Biztanleriaren berezko mugimendua Espainian eta EAEa. Erregimen  

                   demografikoak. 

7 . GAIA:   Migrazio mugimenduak Espainian (Euskal Herriko kasuaren azterketa  

                    zehatzagoarekin) 

 

 

 

Ariketa praktikoak 

 

 

7. ARIKETA:    Espainiako demografi erregimenen (XX. mendea) eboluzioaren grafika  

                            iruzkina.  

                                

8.  ARIKETA:      XX. mendeko Espainiako edo/eta EAEko migrazio korronteak: mapen  

                                iruzkina.  

9. ARIKETA:      Espainiako edo/eta EAEko adin piramideen iruzkina 

 

 

III  -  HIRI-SISTEMA 

 

8. GAIA:  Espainiako hirigintza prozesuaren sintesia (industrializazio aurreko,  

                   industrializazio garaiko eta industrializazio osteko hiria) 

9. GAIA:  Hiriaren egitura: Alde zaharra, Zabalunea eta Periferia/Kanpoaldea.   

 

 

Ariketa praktikoak 

 

 

10.   ARIKETA:   Hiriburu bakoitzaren Planoaren iruzkina (Selektibitate azterketan  

                                Lurralde Historikoaren araberakoa izango da, bakoitzari berea) 

11.  ARIKETA:     Espainiako hiri-hierarkia maparen komentaketa 

12.  HARIKETA:   EAEko hiri-hierarkia maparen komentaketa. 

 

 

 

IV – JARDUERA EKONOMIKOAK. HIRU SEKTOREAK   

 

10.  GAIA:   Nekazal, abeltzantzarako eta basogintzarako espazioak Espainian. 
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11.  GAIA :  Nekazal, abeltzantzarako eta basogintzarako espazioak EAE-an 

12.  GAIA:   Industri espazioak Espainian: industri sektore nagusiak eta industriaren  

                      kokapena. 

13.  GAIA:   Industri espazioak EAE-an: industri sektore nagusiak eta  

                      industriaren kokapena. 

14.  GAIA:   Turismo espazioak. Ohiko turismo eredua eta turismo alternatiboa.  

                      Turismoaren egungo garrantzia Euskadin. 

 

Ariketa praktikoak 

 

 

13.  ARIKETA:    Espainiako landa paisajeen komentaketa. 

14.  ARIKETA:    EAE-ko  landa paisajeen komentaketa. 

15.  ARIKETA:    Espainiako industri eremuen eta industri garapen ardatz potentzialen  

                                maparen iruzkina. 

16.  ARIKETA:    EAE-ko zonalde industrialen maparen iruzkina. 

17.  ARIKETA.     Espainiako errepide eta trenbide sareen mapen iruzkina eta beraien  

                                Europarekiko giltzadura sarea. 
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 UNIBERTSITATERAKO  HAUTAPROBA. ZUZENTZEKO 
IRIZPIDEAK 
Gaia: GEOGRAFIA 

Deialdia: Ekaina 2010 

 

Azterketaren balorazioa egiterakoan, bai praktikoan, galdera 
teorikoan eta kontzeptuen definizioan ere galdetzen dena   zuzen 
erantzuten dela kontuan hartuko da. 
 

A) Irizpide orokorrak: 

 
Bereziki kontuan hartuko da: 

- kontzeptuen  argitasuna 
- idazkeraren zuzentasuna eta heldutasuna 
- erlazionatzeko gaitasuna 
- elementu eta faktoreak sailkatzeko gaitasuna 
- erantzun ordenatua egituratzea 
- mapa/lauki /taula edo  grafikoen iruzkina erlazionatzea eta kartografiako 

kokapen zuzenak egitea. 
- ezagupen maila 

 
B) Irizpide espezifikoak: 

A  Aukera. 

 

1.go galdera (praktikoa): puntuazioa 0/4. 

Area bakoitzean egin behar diren erreferentziak:  kokapena, materialak eta ezaugarriak eta sortzen 

diren  erliebe-unitate formak. 

Silize-eremua: prekanbiko  eta aro primarioko harkaitzez osatua. a)Kokapena: penintsularen 

mendebaldean kantabriar mendikatearen mendebaldea  barne delarik (Asturiar mendigunea), 

Erdialdeko Mendikate, Toledoko Mendiak eta Sierra Morena. Beste Silize-gune batzuk aspaldiko 

mendiguneen hondarretan aurkitzen dira: Pirinio ardatza, Iberiar penintsulako ipar-mendebaldeko 

sektorea, Kataluniar Kostako mendikatearen ipar erdian, Penibetikoa. b) Material nagusia: granito 

eta haitz metamorfikoak (neis, kuartzitak, arbel metamorfikoak); c) Erliebe formak: granitoaren 

aldaketatik sortutako erliebe motak (berrokalak). 

Kare-eremua: aro sekundarioko haitzak tertziarioan tolestutakoak. a) Kokapena: Prepirinioak, 

Euskal Mendiak, Kantabriar mendikatearen ekialdeko sektorea, Sistema Iberikoa, Kataluniar 

Kostako mendikatearen hego erdia, Subbetikoak. b) Material nagusia: kareak. c) Erliebe formak: 

erliebe karstikoa (lapiazeoak, poljesak, dolinak…) 

Buztin-eremua: tertziario eta kuaternarioko jalkin-harriz (haitz sedimentarioz) osatua.  

a) Kokapena: ipar eta hego submesetako depresioak, Ebro eta Guadalquivirreko  depresioak, 

mediterraneo kostaldeko lautadak. b)Material nagusia: buztina. c) Erliebe formak: arekak eta 

badlandsak. 

 

2. galdera (teoria): puntuazioa 0/4. 

Herrialde mailan: 
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- Lurralde eredu desorekatua bi area desberdinekin: atlantiko isurialdea, lehenagoko  

industrializazioa; gune kongestionatuagoak; eta mediterraneo isurialdea, oraintsuko 

industrializazioa, okupazioa ez da  hain intentsiboa. 

- Metropoli guneetan industriaren garrantzia (Bilbo-Donostia-San Sebastian)  eta Vitoria-

Gasteizko udalerrian. 

- Gipuzkoako industria-kokapen ereduaren eta Bizkaia eta Arabakoaren arteko diferentziak; 

lehenengoan, lurraldean zehar banatuago, Bizkaian Bilbo metropoli gunean kontzentratuago eta 

berdin Vitoria-Gasteizen ere. 

Lurralde mailan: 

-Bizkaia: a) Bilbo metropoliko eskualdean eta Nerbioi ardatzean  industria kontzentrazioa (Laudio 

eta Amurriora arte). b) Ibaizabal ardatz gunea (Durangoaldea) eta Kadagoa (Enkarterriak). c) 

Ardatz berriak: Txori-herriko korridorea (Zamudioko Teknologi-parkea); Plentzia-Mungia. 

-Gipuzkoa: a) Deba arroa (Deba Garaia: Arrasate-Mondragón, Aretxabaleta, Oñati, Bergara; Deba 

Behea (Eibar zonaldeko gunea eta Bizkaia aldera zabaltzea (Ermua, Mallabia) eta Elgoibar eta 

Soraluze-Plaentxi aldera); Deba Garaiko kooperatibismoa: gune berriztatzailea; b) Urola arroa: 

Zumarraga-Legazpi; Azkoitia-Azpeitia; Zumaia;  

c) Oria arroa: Beasain; Tolosa. d) Donostia eskualdea; Miramongo Teknologi-parkea (San 

Sebastian). 

-Araba: a) Arabako Lautada: Vitoria-Gasteiz gune garrantzizkoa (Miñanoko teknologi-parkea); 

bigarren mailako guneak Agurain, Asparrena, Okako Iruña. b) Nerbioi Garaia (Laudi, Amurrio) 

bizkai aldeko industrializazioari lotuta. c) Beste guneak: Legutiano, Oion. 

    

3. galdera (kontzeptuen definizioa): puntuazioa 0/0,5 kontzeptu bakoitzeko. 

Definizioak gehienez 5 lerrokoak izan behar dira, beraz sintesi gaitasuna kontuan hartuko 

da.  

Kontzeptuen definizioa hemen adierazten denetik desberdina izan daiteke eta hala ere 

balekoa izan. Orientabide bezala balio dezake hemen ematen den definizioa:            

 

-Uren muga-lerro/Uren banalerro: bi isurialde banatzen dituen lerroa. 
-Biztanleriaren zahartze: adineko pertsonen hazkunde erlatiboa. 
-Konurbazio: bi hiri edo gehiagoren hazkunde paraleloa, hiri-aglomerazio bakar batera 

ailegatu arte. 
-Nekazaritza intentsibo: produkzio tresnak (eskulana, makinaria, ongarriak, etab.)  era 
intentsiboan erabiliz lur zati bati ustiapen handiena ateratzen saiatzen den  nekazale-
produkzio sistema. 

 

B AUKERA 

 

1.go galdera (praktikoa): puntuazioa 0/4 

Baloratuko da iruzkina mapan agertzen denarekin lotuta egotea;  gaia ezagutzetik at aspektu 

kartografiakoak dira komentatu eta baloratu behar direnak. Kontuan hartuko da baita ere,  

ezaugarri berdintsuak dituzten area eta zonaldeak antzematen direnean  eta nomenklatura 

geografikoa erabiliz kokatzen direnean (eskualdeak, udalerriak). 

-Hiri-hierarkia gailurrean: a) Bilboko ingurune metropolitarra, biztanle pilaketa handienarekin, 

800.000 biztanle baino gehiago; herrialde-metropolia; industri, merkatal eta negozio funtzioak 

burutzen ditu. Bere eragina Euskal Autonomia Erkidego osora hedatzen da. b) Donostia-San 

Sebastián, 300.000 biztanle baino gehiago duen ingurune metropolitarra. Funtzio dibertsifikatuak, 

industri arlokoak, turistikoak, merkataritzakoak eta kulturalak. c) Vitoria-Gasteiz, 230.000 baino 

gehiagoko hiria; hiriburu autonomikoa izanik funtzio administratiboak  ditu eta industri eta 

merkatal funtzioak ere. 
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-Hiriak, erdi mailakoak eta txikiak, 50.000 biztanle baino gutxiagokoak: Gipuzkoan, lurraldean 

zehar ondo banatuak haran garrantzitsuenetan; Bizkaian, Ibaizabalen inguruan (Durango) eta beste 

eskualde batzuetan sakabanatuak: Gernika, Bermio Mungia, etab. Araban, Laudio eta Amurrio 

nabaritzen dira.  

 

2. galdera (teoria): puntuazioa 0/4 

Dauden barietate guztiak bereiztu eta kokatu behar dira. Bakoitzari buruz, kokapen eta izen  

zuzena ematetik at, bere elementuak, erregimenak eta faktoreak esan beharko dira. 

 

a) Ozeaniar klima: penintsulako ipar eta ipar-ekialdean. Prezipitazio ugariak eta erregularrak 

(800mm baino gehiago urtean); anplitude termiko baxua,  udaldi moderatuak eta negu 

leunak; barne alderantz anplitude termikoa gehituz. Hosto erorkorreko oihana, belardiak 

eta  zakardiak. 

b) Mediterraniar klima: Balear irlak eta ia Penintsula osoa  hartzen du. Prezipitazio urriak eta 

irregularrak (300 eta 800mm urtean); udaldi lehorrak. Oihan iraunkorra eta sastraka mota 

desberdinak. Barietateak: b1) Itsasaldeko Mediterraniarra: mediterraneoko kosta hego-

ekialdea ezik, hegoatlantikoko kosta, Balearrak. Anplitude termiko moderatua; prezipitazio 

gehiago kosta hegoatlantikoan (negukoak) mediterraneoko kostan baino (udazkenean 

gehiengoa); b2)Mediterraneo kontinentala: penintsulako barne aldean, Ebroko erdi-arroa 

ezik; prezipitazio urriak, zerbait gehiago mendebalde aldean  (Extremadura), Gaztelako 

depresio guneetan gutxiago, ekinozio erako euri-erregimena; anplitude termiko handiagoa; 

b3) Mediterraneo lehorra, estepa: penintsulako hego-ekialdean eta Ebroko erdi-arroan; 

300mm baino gutxiago urtean; estepa-hotza Ebro arroan eta estepa-beroa hego-ekialdean. 

c) Mendiko klima: 1.000 metrotik gora baldintza termiko eta plubiometrikoen aldaketak. 

Urtean 1.000mm baino gehiagoko prezipitazioak; tenperaturen jaitsiera, negu hotzak.  

Landaredi maila desberdinak. 

d) Kanariar klima: subtropikala; d1) itsasondokoak: kostaldeko franja edo tarteak 500m 

altuera arte; 350mm baino gutxiagoko prezipitazioak urtean; anplitude termiko baxua 

urtean zehar; d2) “hodeitza”, erdi mailako altuera duten franja edo tarteetan, 600-1.500m 

inguruan; prezipitazioa 500 eta 1000mm tartean, gehiago iparraldeko isurialdeetan 

hegoaldekoetan  baino; d3) altuerakoa, prezipitazioa gutxiago; negu hotzak, anplitude 

termiko handiagoa.  Landaredi maila desberdinak. 

   

3. galdera (kontzeptuen definizioa): puntuazioa 0/0,5 kontzeptu bakoitzeko. 

Definizioak gehienez 5 lerrokoak izan behar dira, beraz sintesi gaitasuna kontuan hartuko 

da.  

Kontzeptuen definizioa hemen adierazten denetik desberdina izan daiteke eta hala ere 

balekoa izan. Orientabide bezala balio dezake hemen ematen den definizioa:            
 

-Mendigune zahar: paleozoiko garaian kristalezko material metamorfikoen eraketa 
geologikoa, akoplamendu zurrunekoak, alpetar orogenian tolestu ezinekoak, eta 
deformatu zirenak bizkar erara edo hausturaz.  
-CBD: Central Business District, merkatal eta finantza  kontzentrazio handia eta 

espezializatua pilatzen den  hiri bateko gunea.  
-Nekazaritza-ustiapena: titular edo enpresari baten ardurapean dagoen nekazale-

produkzio unitatea.   
-Populazio dentsitate: biztanleak eta okupatzen duten lurrazal geografikoaren artean 

dagoen erlazioa. Km2-ko biztanle kopuruan adierazten da.     
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    PAU-ren ADIBIDE BATZUK     
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