
 

AZTERKETARI BEGIRATZEN 

 

Azterkekta prestatzeko aholku batzuk: 

 

1- Hau orokorra da eta edozein gairako baliogarria. Dena ondo ulertu beharkoduzue. Hitzaren 

bat ez baduzue ulertzen begiratu hiztegian, entziklopedia b atean  edo interneten. 

2- Eskemak oso garrantzitsuak dira gaiaren egitura, azpigaien jarraipena eta hierarkia ikusteko 

eta gogoratzeko. 

3- Hiztegi bat ezagutu eta azaltzen eta erabiltzen  jakin beharko duzu, adibidez: 

 

A) Zer da lehengaia?, zein motatako lehengai erabiltzen dugu? Zein izan daiteke haien 

jatorria? 

B) Zer da energi iturria? 

C) Zer da energía? Zertan bereizten dira bi hitz hauek? 

D) Zer dira energi iturri tradizionalak? Ez zeintzuk dira, baizik eta zer den definizio hori. 

E) Zer da petrolioa, gasa, ikatza, uranioa, energía elternatiboa, zentral elektrikoa, central 

nuklearra,…..?  

F) Zer da Fraking? 

G) Zer da industria? 

H) Zenbat industria mota daude? Bereizi industria mota eta industria jarduerak 

I) Industria espazioak  (zein motatakoak eta esberdintasunak- 180. Orr.) 

J) Poligono industriala (Begira ezazu blogean) 

K) Parke teknologikoa    (ulertzen duzu zertan bereizten da parke tekonologikoa  industria-

poligono batetik? Edo, ezagutzen dituzu gune industrial mota horiek dituzten ezaugarriak?   

(Begira ezazu blogean 

L) Zer da Silicon Valley? Ez esa harana dela, zergatik da garrantzitsua? Zer egiten da han? 

M) Zer da nazioarteko lan banaketa? 

N) Zer da Trust, monopolioa, Holding, goitik beherako konzentrazioa? 

 

4- Jakin mapa bat ikusten zein munduko eskualdeetan produzitzen diren mineral batzuk. Jakin 

beharko duzue eskualde horietan dauden herrialdeak izendatzen. Ondo behar 171. 

Orrialdean duzuen mapa eta herrialdeak birpasatu. 

5- Zeintzuk dira industriaren faktoreak? 

6- Zintzuk dira Bigarren sektoreko beste jarduera batzuk? 

 



 

Energi iturriak 

1- Energi iturri ezberdinak  ikasterakoan ez ahaztu testu liburuan etortzen diren marrazkiak, 

argazkian eta haien alboetan datorren informazioa. 

2- Jakin zeintzuk diren energi iturri ezberdinen produzitzaile garrantzitsuenak. 

3- Zein alde onak eta txarrak edota eragozpenak  dituen energi iturri bakoitzak. 

 

Industria jarduera 

1- Jakin industria aldi historiko bakoitzak dituen ezaugarriak eta noizkoa da. 

2- Jakin argazki bat ikusten zein industria aldikoa den eta jakin komentatzen. 

 

Argazkia komentatzeko gida: 

 

1- Sarrera 

a. Dokumentu mota 

2- Analisia 

a. Deskribatu, orden logiko batekin, argazkian ikusten dena 

3- Azalpena 

a. Argazkian dagoenaren zergatiak, jatorria, ….. 

b. Denboraldi historiko batean kokatu (ez data zehatza) 

c. Han ikusten denak nola funtzionatzen zuen, zer energia iturria, zein teknologia, 

eskulanaren ezaugarriak, produkzio metodoa, e.a. erabiltzen zen. 

4- Ondorioak: 

a. Langileentzat, gizartearentzat, industria garapenerako  

 

3- Ikusi hurrengo argazkiak eta trebatu komentatzen gidoi horren arabera.  Eduki ditzakezun 

zalantzak klasean galdetu edo klaseko emailaren bitartez: (***) Oso inportantea da 

ulertzen ez dena galdetzea, batez ere ariketa praktikoetan.  

Oharra: Honen amaieran 2 argazki komentatuta aurki ditzakezu. 
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                                                                                                           4-bis  irule tradizionala 

4) Iruteko makina mekanikoa 

 

5)   

  6) Siderurgia 
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8)   

 

 

9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10)   

 

11)  

 



 

 

4- Jakin bereizten produktu batzuk zein industria mota produzitu duten (Oinarrizkoa edo astuna, 

Ekipo ondasun industria edo Kontsumo ondasun industria). Adibidez: 

 

- Tableta bat, gailetak, garabia, gasolina, liburua, hegazkina, xafla,  arrain  kontserbak,  burdin 

totxoak, lokomotora.  

 

Industria globalizazioaren aroan  

Ondo behatu 183. Orrialdeko mapa eta inguruan datozen testuak 

1- 183. Orrialdeko mapa behatzen eta aztertzen jakin izendatzen zein herrialdeetatik aurkitzen 

eskualde industrial garrantzitsuenak. 

2- Jakin sailkatzen eskualde industrialak bere tamainaren arabera. 

3- Zein eskualdeetan aurkitzen dira industria pilaketa handienak? Garatuenak dira? 

4- Zeintzuk dira industria pilaketa garatuena? Zein herrialdeek osatzen dute? Zein ezugarri ditu 

herrialde horien industria? 

5- Eskualde potentzia industrial batzuk, zeintzuk? Zergatik? 

6- Zeintzuk dira  Industrializazio handiko herrialdeen arrazoiak? 

7- Zer dela eta goraka ari diren herrialde batzuk dute gaur egun duten industria eskualdeak? Eman 

arrazoiak. 

8- Zeintzuk  dira garatu gabeko herrialdeen industria gabeziaren arrazoiak? 

9- Zeri deritzo lanaren nazioarteko lan banaketa?  Nola gauzatzen da hori?                 

 

 

Europako industria 

1- Europako industriak dituen ezaugarriak 
 

2- Zein ezberdintasunak daude ekialdeko eta mendebaldeko europar industriaren artean? 
 

3- Enpresa txikiek nola gainditzen dituzte zailtasunak merkatuan mantentzeko? 
 

4- Zeintzuk dira industria sektore tradizionalak. 
 

5- Zein egoeratan daude sektore tradizionalak? 
 

6- Zeintzuk dira Europako industria sektore dinamikoenak? 
 

7- Zein paper jokatzen du goi teknologiak gaurko industrian? 
 



8- 185. Orrialdean dagoen mapa behatu ostean eta testuan dagoen informazioa erabiliz, 
erantzun: 
 

a. Nolakoa da europar industria-aldeen banaketa? 

b. Zeintzuk dira industria sektore tradizionalak Europan? Nondik kokatzen dira? 

c. Zeintzuk dira goi teknologiako industria sektoreak? Nondik kokatzen dira? 

d. Egin zerrenda txiki bat 6 edo 8 Europako industria-eskualderik garrantzitsuenekin  

 

 

Argazkiak komentatuta 

A) 

1- Marrazki honetan iruteko makina 

mekanikoa daukagu. 

2- Makina honek 80 ardatz (huso)zituen, 

honek esan nahi du 80 irulek egiten 

zuten lana  makina honek  egiten zuela. 

3- Makina hau lehenengo industria garaian 

kokatzen da (1750-1850). Garai honetan 

industria  modernoa sortu zen, lehen 

dena eskuz eta  potentzia urriko energi-

iturriekin produzitzen zen, orain 

harrikatza erabiltzen lurrin 

makinarekin, makinak mekanikoki 

mugitzen ziren . Horrez gain asmakuntza asko sortu ziren, iruteko makina hau bezalakoak,  industria 

erabat eraldatuz.  Industria modernarekin lan-lekuak handiagoak izaten ziren, fabrikak,  makina 

asko sartzeko, langile askok ere lan egiten zuten han eta lantnegiak hirietan kokatzen ziren 

komunikazioaz  eta eskulan ugariz baliatzeko. 

4- Ondorioak askotarikoak izan ziren: produkzioa asko eta asko arindu zen, produktibitatea  (lengile-

produkzioa denboran batean edota produkzioa orduro) askoz gehiago handitu egin zen.  

Kapitalismoa garatu zela eta proletalgoa (bakarrik bere lan indarra saltzeko  zuten langileak) sortu 

zen.  Klase gizarte berria sortu zen non aberastasuna garrantzitsuena izaten zen, gizarte honentan 

bi clase kontrajarriak sortuko ziren: burgesia eta proletalgoa. Proletalgoaren bizi maila oso pobrea 

zen bizibaldintza txarrekin.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 B)  

1- Argazki honetan muntaketa-katea ikusten da. 

2- Automobil produkzio planta bat daukagu 

argazkian. Konkretuki muntaketa katea non kotxe 

ilada bat ikusten da eta alboetan robot ugari. 

Hantxe ez dira ikusten langilerik robot asko baizik. 

3- Muntaketa kate hau 3. Industria iraultzari 

dagokio, 1970.tik aurrera. Garai honetan 

Energi iturri berriak hasten dira asko 

erabiltzen eta ikertzen, hau da energi-iturri 

alternatiboak (eguzkikoa, eolikoa, biomasa eta mareena, e,a,) Bigarren industria iraultzan Ford-ekin 

kmuntaketa-katea sortu zen eta honek produktibitatearen hazkunde handia suposatu zuen serie 

handiak sortzen baimentzen .  XX. Mendearen 70. hamarkadaren inguruan Japonian, Toyotismoa 

produkzio forma berria sortu zen non automatiziazioa, robot asko erabiltzen, hasi zen masiboki 

erabiltzen.  Sistema honetan langile gutxiago erabiltzen dira baina formakuntza handiagoa izan 

behar dute. Egiten diren serieak txikiagoak izaten dira eta bilatzen da merkatuaren gusto 

aldakorreei produkzioa egokitzea.  Lantegiak fordismo garaikoak baina txikiagoak izaten dira eta 

bere kokapena ere malgua da bilatzen zein den leku egokiena. Hori posiblea da gaur egun  garraioa 

merkatzeari esker. Toyotismoak produkzioaren deszentralizazioa eta malgutasuna dakartza. 

4- Ondorioak dira produktibitatea asko handitzen dela, kalitatea handiagoa dela, serie txikiak eta 

saltzailearen gustoaren arabera egiten  stocks murrizitu edo eliminatu dira. Biltegiak txikiagoak izan 

behar dira eta enpresek ez dute produktu eginda eta inbertitutako kapitala mugitu gabe.  Enpresenk 

bere produkzioa deszentralizatu egin dute.  

Adibidez: Volkswagen taldeak  marka asko ditu: Seat, Skoda, Fiat, e.a. eta kotxe modelo asko ere. 

Bere produkzioa banatzen da herrialdeen artean eta marka eta modelo bakoitza herrialde 

ezberdinean egin daiteke.  Ford taldeak, adibidez  Fiesta modeloa Valentzian fabrikatzen du, kotxe 

txikia denez hemen gehiago saltzen delakoan, Focus, alderantziz, Alemanian fabrikatzen da.  

 



C) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Argazki honetan polígono industriala ikusten da. 

2- Poligonoa autobía handi baten alboan kokatutua dago eta seguraski populazio handi 

batetik hurbil dago.  Ondo urbanizatuta dago poligonoa, hau da, kaleetan antolatuta, 

aparkalekuarekin eta eraikinak pabiloiak dira. Industria konzentrazio handia dago. 

3- Industria-poligonoetan industria tradizionala kokatzen da, mota askotariko industria izan 

daiteke: elikadurarena, mekanikoa, tailer-mekaniko txikiak, e.a. Eskulana mota askotarikoa 

ere izan daiteke, baina gehien batean prestakuntza ertainekoa da nagusi. Poligonoek 

publikoak nahiz pribatuak izan daitezke baina industriei oinarrizko azpiegiturak eskeintzen 

dizkiete: ura, argindarra, teléfono eta zuntz optikoaren kableen instalakuntza, urbanizazioa 

eta eraikinak. Industrialek bakarrik erosi edo alokatu behar dute nahi dituzten metro 

karratuak. Populaketa centro batetik hurbil dagoenez eskulana ere hurbil dute. 

4- Ondorioak: Industriek kokagune egokiak dituztela,  estrategikoki ondo kokatua 

komunikabideei eta eskulanari begiratzen. Industriak sor ditzakeen zaratak eta 

eragozpenak  hirietatik atera dira hiriek ingurugiroaren kalitiatea hobetzen. 

 

 


