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AURKEZPENA
PISA Ikasleak Ebaluatzeko Nazioarteko Programaren ereduak, 2000. urtean lehen
txostena egin zenetik, nabarmen aldatu du ikasleen errendimendua neurtzearen kontzeptua
eta baita irakaskuntzako eta ikaskuntzako prozesuekin lotutako aldagaiak neurtzearena ere,
ez baitu herrialde bakoitzeko curriculum-edukia zuzenean neurtzen.
PISA proiektuak 15 urteko ikasleek irakurmenean, matematikan eta zientzietan duten
errendimendua neurtzen du. Hiru urtean behin aplikatu da orain arte PISA eta, emaitzekin
batera, erabilitako proben zati bat ere argitara ateratzen da. Era berean, txostenen oinarrian
dauden marko teorikoak ere argitaratzen ditu; baita emaitzak azaltzen lagun dezaketen
hezkuntzako, arlo pertsonaleko eta arlo sozialeko faktore batzuk aztertzen dituzten azterlan
espezifikoak eta beste material monografiko batzuk ere.
PISA azterlanaren alderdi berritzaileenetako bat, zalantzarik gabe, ikasleen
konpetentzia mailak neurtzeko erabiltzen diren itemen formatua eta ezaugarriak dira.
Ikasleek gertukoak dituzten egoeretan eta testuinguruetan oinarritutako itemak dira. Itemak
ikasleen hurbileko egoera eta testuinguruetan oinarritzen dira. Bertan zenbait arazo
planteatzen zaizkie eta horiek ebazteko gai izan behar dute hezkuntzaren arloan nahiz
egunerokoan eskuratutako ezagutzetatik eta ikaskuntzetatik abiatuta. 15 urteko
ikasleentzako erronka izateko daude horiek guztiak pentsatuta.
Horregatik jarri dugu euskal irakasleen esku dokumentu hau. Hemen daude jasota
orain arte PISAk argitaratu dituen zientziarako konpetentzia neurtzeko item guztiak; baita
zientziak ebaluatzeko testuinguruaren formulazioan izandako aldaketak ere. Dokumentuaren
hasieran ebaluazio-testuinguruaren aurkezpena dago eta, ondoren, ELGAk jendaurrean jarri
dituen itemak.
Marko teorikoak deskribapena eta justifikazioa eskaintzen ditu eta horiek dira
zientziarako konpetentzia edo “alfabetatze” zientifikoa ebaluatzeko tresnen oinarria. PISA
2015ean “literacy” kontzeptu anglosaxoia txertatu da zientzietan, irakurketaren arlokoa eta
testuen ulermenari eta testuak helburu bat lortzeko erabiltzeari egiten die erreferentzia,
ezagutza eta potentziala garatzeko eta gizarteko parte-hartzea sustatzeko. Zientzietako
PISA ebaluazioaren aurreko markoek (ELGA, 1999; ELGA, 2003; eta ELGA, 2006)
zientziarako gaitasuna hartzen zuten ebaluazio zientifikoaren konstruktu nagusitzat.
Dokumentu horiek adostasun zabala lortu dute zientzietako hezitzaileen artean zientziarako
konpetentziaren kontzeptuaren inguruan. PISA 2015 markoak aurreko konstruktua zehaztu
eta sakondu egiten du, bereziki PISA 2006 ebaluazioaren markoa erabiliz. Testuinguru hura
erabili zuten oinarri gisa 2006ko, 2009ko eta 2012ko ebaluazioetan.
Oraingo argitalpenean, itemak gehien gerturatzen zaien zientzia-arloaren arabera
multzokatu dira. Beraz, honako azpiatal hauek antolatu dira: Biologia, Geologia, Fisika,
Kimika eta Teknologia.
Dokumentu hau irakasle guztiek irakas-lanerako erabilgarria izango dutelakoan eta
ELGAren nazioarteko PISA azterlanean erabilitako tresnak hobeto ezagutzen lagunduko
duelakoan gaude.
Dokumentu honetan, Kimikako itemak eskaintzen dira.
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EGUZKITARAKO KREMAK

Maite eta Mikel zalantzatan zeuden, zein ote den azalerako babes onena ematen
duen eguzkitarako krema. Eguzkitarako kremek Eguzkitik Babesteko Faktorea (SPF)
izaten dute, produktu bakoitzak eguzki-argiaren erradiazio ultramoreen osagaia zein
neurritan xurgatzen duen adierazten duena. SPF altuko eguzkitarako krema batek
SPF baxuko krema batek baino luzaroago babesten du azala.
Maitek eguzkitarako produktu desberdinak konparatzeko modua pentsatu zuen. Berak
eta Mikelek ondorengoak bildu zituzten:
•
•
•
•

Eguzki-argia xurgatzen ez duten plastiko gardeneko bi orri;
Argiarekiko paper sentikorreko orri bat;
Olio minerala (M), eta zink oxidoa (ZnO) daukan krema bat; eta
K1, K2, K3 eta K4 izendatu dituzten eguzkitarako lau krema desberdin.

Maitek eta Mikelek olio minerala aukeratu zuten, bertatik eguzki-izpi gehiena filtratzen
delako eta zink oxidoa, eguzki-argia ia zeharo blokeatzen duelako.
Mikelek substantzia bakoitzeko tanta bat jarri zuen plastikozko orri batean
irudikatutako zirkuluetan eta, gero, plastikozko bigarren orria gainean. Bi orrien
gainean, liburu handi bat ipini zuen eta presioa egin.

Ondoren, Maitek plastikozko orriak jarri zituen argiarekiko sentibera den paperorriaren gainean. Argiarekiko sentibera den papera gris ilunetik zurira (edo gris oso
argira) aldatzen da, eguzki-argiari erakutsita dagoen denboraren arabera. Azkenik,
Mikelek orriak eguzkitan jarri zituen.
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1. galdera: EGUZKITARAKO KREMAK

Eguzkitarako kremen eraginkortasuna konparatzeko orduan, ondorengo adierazpenetatik
zein da olio mineralaren eta zink oxidoaren rolak zientifikoki deskribatzen dituena?
A.

Olio minerala eta zink oxidoa, biak aztertutako faktoreak dira.

B.

Olio minerala aztertutako faktorea da eta zink oxidoa erreferentziako
substantzia da.

C.

Olio minerala erreferentziako substantzia da eta zink oxidoa aztertutako
faktorea da.

D.

Olio minerala eta zink oxidoa, biak erreferentziako substantziak dira.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Ikerkuntza zientifikoa (zientziari buruzko ezagutza).
Gaia:
Ingurumena.
Gaitasuna: Gai zientifikoak identifikatzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
Zailtasun-maila: 588 puntu. 4. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea:
OECD:
% 40,5.
Espainia:
% 49,7.
EAE:
% 50,3.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena D aukera: Olio minerala eta zink oxidoa,
biak erreferentziako substantziak dira.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia

Galdera honetan, ikasleek ikerketa zientifiko baten izaera orokorra ulertu behar dute eta eguzkitarako
kremen eraginkortasuna nola neurtzen den bi substantziari erreferentzia eginda, neurtutako
efektuaren muturretan. Aplikazioa erradiazio ultramoreetatik babestearen ingurukoa da eta
testuingurua pertsonala da.
Esperimentuaren azalpena irakurrita aldaketa eta neurtutako aldagaiak identifikatzeaz gain, ikasleek,
puntu guztiak lortzeko neurtutako aldagaiak kuantifikatzeko erabilitako metodoa identifikatu behar
dute. Horregatik, galdera 4. mailakoa da.
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2. galdera: EGUZKITARAKO KREMAK

Ondorengo zein galderari erantzuten saiatu dira Maite eta Mikel?

A.

Nolako babesa ematen du eguzkitarako krema bakoitzak besteekin
konparatuz?

B.

Nola babesten dute eguzkitarako kremek azala erradiazio ultramoretik?

C.

Ba al dago olio mineralak baino babes gutxiago ematen duen eguzkitarako
kremarik?

D.

Ba al dago zink oxidoak baino babes handiagoa ematen duen eguzkitarako
kremarik?

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Ikerkuntza zientifikoa (zientziari buruzko ezagutza).
Gaia:
Ingurumena.
Gaitasuna: Gai zientifikoak identifikatzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
Zailtasun-maila: 499 puntu. 3. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea:
OECD:
% 58,3.
Espainia:
% 50,7.
EAE:
% 53,8.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena A aukera: Nolako babesa ematen du
eguzkitarako krema bakoitzak besteekin konparatuz?
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia

Galdera honi zuzen erantzuteko, ikasleek ikerketa zer galderari erantzuteko den identifikatu behar
dute; hau da, ikasleek neurtutako aldagaiak esperimentuaren deskribapenetik identifikatu behar
dituzte. Galderaren funtsa metodologia zientifikoaren baitakoa da eta, beraz, galdera “Ikerketa
zientifikoa” kategoriakoa da. Aplikazioa erradiazio ultramoreetatik babestearen ingurukoa da eta
testuingurua pertsonala da.
Galdera honetan, ikasleek aldaketa eta neurtutako aldagaiak identifikatu behar dituzte, beraz, 3.
mailakoa da.
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3. galdera: EGUZKITARAKO KREMAK

Zergatik jarri zuten plastikozko bigarren orria presioa eginez?
A.

Tantak ez lehortzeko.

B.

Tantak ahalik eta gehien zabaltzeko.

C.

Tantak zirkulu barruan mantentzeko.

D.

Tantek lodiera bera edukitzeko.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Ikerkuntza zientifikoa (zientziari buruzko ezagutza).
Gaia:
Ingurumena.
Gaitasuna: Gai zientifikoak identifikatzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
Zailtasun-maila: 574 puntu. 4. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea:
OECD:
% 43,0.
Espainia:
% 30,7.
EAE:
% 34,6.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena D aukera: Tantek lodiera bera edukitzeko.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia

Galdera honetan ikerketa zientifiko batean aldagai bat kontrolatzeko erabilitako teknika ageri da.
Ikasleek ulertu behar dute deskribatutako teknikaren helburua eguzkitarako kremak lodiera
berdinekoak direla ziurtatzea dela. Galderaren funtsa ikerketaren metodologia denez, galdera
“Ikerketa zientifikoa” kategorian dago sailkatua. Aplikazioa erradiazio ultramoreetatik babestearen
ingurukoa da eta testuingurua pertsonala da.
Galdera ondo erantzuteak esan nahi du ikasleak konturatzen direla eguzkitarako kremaren lodierak
eragin egiten diola emaitzari eta hori azaldu egin behar dela esperimentuaren diseinuan. Ondorioz, 4.
mailari dagozkion ezaugarriak ditu galderak.
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4. galdera: EGUZKITARAKO KREMAK

Argiarekiko paper sentikorra gris iluna da eta gris argi bihurtzen da eguzki-argi pixka batek
jotzen dionean, eta zuri eguzki-argi askok jotzen dionean.
Ondorengo zein marrazkik erakusten du konbinazio posible bat? Azaldu zergatik aukeratu
duzun.

Erantzuna: ...........................................................................................................................
Azalpena: ............................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Azalpen zientifikoak (zientziari buruzko ezagutza).
Gaia:
Ingurumena.
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.
Zailtasun-maila:
Gehienezko puntuazioa:
629 puntu. 4. maila.
Puntuazio partziala:
616 puntu. 4. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea (gehienezko puntuazioa):
OECD:
% 25,2.
Espainia:
% 20,8.
EAE:
% 22,8.
Erantzun zuzeneko portzentajea (puntuazio partziala):
OECD:
% 3,8.
Espainia:
% 5,1.
EAE:
% 2,6.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
2 kodea:
Ondoko azalpenarekin: ZnO puntuak gris ilun eutsi dio
(eguzki-argia blokeatu egiten duelako) ETA M puntua zuri jarri
da (olio mineralak eguzki-argi oso gutxi xurgatzen duelako).
[Oharra: Ez da beharrezkoa (nahikoa bada ere) parentesi
artean agertzen diren azalpen gehigarriak ematea].
A. ZnO-k behar bezala blokeatu du eguzki-argia eta M-k
zeharkatzen utzi du.
A aukeratu dut olio mineralari tonu argiena dagokiolako, zink
oxidoari ilunena dagokion bitartean.
Puntuazio partziala
1 kodea:
Ondoko azalpenarekin: ZnO puntuari buruz EDO M puntuari
buruz azalpen egokia eman du, baina EZ biei buruz, ETA
beste puntuari buruz ez du azalpen okerrik eman.
A. Olio mineralak eskaintzen du argi ultramorearekiko
erresistentzia txikiena. Beraz, beste substantziaren batekin
papera ez litzateke zuria izango.
A. Zink oxidoak ia izpi guztiak xurgatzen ditu eta diagraman
erakusten da hori.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

A ZnO-k argia blokeatzen duelako eta M-k xurgatu egiten
duelako.
B. ZnO-k eguzki argia blokeatzen du eta olio mineralak
zeharkatzen uzten du.
9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia
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Galdera hau 4. mailako adibide bat da froga zientifikoak erabiltzearen gaitasunari dagokionez. Ikasleei
esperimentu baten emaitzak ematen zaizkie eta emaitzen eredu bat interpretatu eta ateratzen duten
ondorioa azaldu behar dute. Galdera honetan, ikasleek frogatu behar dute ulertzen dituztela
diagramak eta, ondoren, aukera zuzena hautatu behar dute. Galderari ondo erantzuteko, diagramako
itzal grisak galderako eta unitateko estimuluetan emandako datuekin lotu behar dira. Ikasleek hiru
froga mota uztartu behar dituzte ondorio batera iristeko: (1) olio mineralak eguzki izpi gehienei
igarotzen uzten diela eta ZnO-k, berriz, eguzki-izpi gehienei igarotzea eragozten diela; (2) argiarekiko
sentibera den papera argitu egiten dela eguzkitan jarrita; eta (3) diagrama batek bakarrik betetzen
dituela bi irizpideak. Emandako datuekin ondorio logiko bat ateratzeko eskatzen denez, galdera hau
“Azalpen zientifikoen” kategoriakoa da. Aplikazioa erradiazio ultramoreetatik babestearen ingurukoa
da eta testuingurua pertsonala da.
Ikasleek hainbat datu uztartu eta logika azaldu behar dute ondorio zuzena aterata. Ezaugarri horiek
direla-eta, galdera 4. mailakoa da. Puntu guztiak eta puntu batzuk lortzearen arteko aldea 4. mailaren
baitan dago, diagrama zuzena aukeratzeko behar diren gaitasunak antzekoak baitira. Puntu guztiak
lortzeko, azalpen osatuagoa eman behar da. BEROTEGI EFEKTUA eta EGUZKITARAKO KREMAK
3. mailako adibide onak dira gaitasun horri dagokionez.
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EURI AZIDOA

Behean Kariatideak izeneko estatuen argazki bat agertzen da, duela 2.500 urte baino
gehiago Atenasko Akropolian eraikitakoak. Estatuak marmola izena duen arrokamotaz eginda daude. Marmola kaltzio karbonatoz osatuta dago
1980an, jatorrizko estatuak lekuz aldatu zituzten Akropoliaren museoaren barrualdera
eta erreplika batzuk jarri zituzten haien ordez. Euri azidoa jatorrizko estatuak jaten ari
zen.

1. galdera: EURI AZIDOA
Euri arrunta azido samarra da, airetik karbono dioxido pixka bat xurgatu duelako. Euri azidoa
euri arrunta baino azidoagoa da, sufre oxidoak eta nitrogeno oxidoak bezalako gasak ere
xurgatu dituelako.
Nondik datoz aireko sufre oxido eta nitrogeno oxido horiek?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Sistema fisikoak (zientziaren ezagutza).
Gaia:
Arriskuak.
Testuingurua:Soziala.
Gaitasuna: Fenomenoak zientifikoki azaltzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.
Zailtasun-maila: 506 puntu (1 kodea). 3. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea:
OECD:
% 57,7.
Espainia:
% 51,4.
EAE:
% 45,1.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
2 kodea:
Autoen ihes-tutuetatik, fabriken emisioetatik, erregai fosilen
errekuntzatik (petrolioa eta ikatza bezala), sumendietako
gasetatik edo antzekoetatik.
Ikatzaren eta gasen errekuntzatik.
Aireko oxidoak fabrika eta industrietako poluziotik datoz.
Sumendiak.
Zentral elektrikoetako keak. [“Zentral elektrikoetan” erregai
fosilak erretzen dituzten zentral elektrikoak sartzen dira].
Sulfuroa eta nitrogenoa duten materialak erretzetik sortzen dira.
Puntuazio partziala
1 kodea:
Okerra den kutsadura-iturri bat eta zuzena den beste bat
aipatzen dituzten erantzunak.
Erregai fosilak eta zentral nuklearrak. [Zentral nuklearrak ez
dira euri azidoaren eragile].
Oxidoak ozonotik, atmosferatik eta Lurrerantz datozen
meteoroetatik datoz. Baita erregai fosilen errekuntzatik ere.
O

“Kutsadura” aipatzen diren erantzunak, baina ez dute euri
azidoaren eragile garrantzitsua den kutsadura-iturri bat
aipatzen.
Kutsadura.
Ingurumena oro har, bizi garen atmosfera – adib., kutsadura.
Gasifikazioa, kutsadura, suteak, zigarroak. [Ez dago argi zer
esan nahi den “gasifikazioa”-rekin; “suteak” ez da nahiko
zehatza; zigarroen kea ez da euri azidoaren eragile
garrantzitsua].
Besteren artean zentral nuklearretatik sortzen den kutsadura.
[Zuzenketarako oharra: “kutsadura” aipatzea nahikoa da 1.
kodea lortzeko. Gehitzen den beste edozein adibide
erantzunak 2. kodea merezi ote duen ikusteko bakarrik
ebaluatuko da.

Punturik ez
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0 kodea:

Beste erantzun batzuk, ”kutsadura” aipatzen ez duten
erantzunak eta euri azidoaren eragile garrantzitsuren bat
adierazten ez dutenak barne.
Plastikoetatik emititzen dira.
Airearen osagai naturalak dira.
Zigarroak.
Ikatza eta petrolioa. [Ez da nahiko zehaztu – ez da “errekuntza”
aipatu].
Zentral nuklearrak.
Hondakin industrialak. [Ez da nahiko zehaztu].

9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia

Zailtasun mailaren erdialdean dagoen galdera baten adibide EURI AZIDOA atalean dago. 2. galdera
da. Galdera honetan, ikasleek aireko sufrearen eta nitrogeno-oxidoaren jatorria azaldu behar dute.
Zuzen erantzunez gero, ikasleek erakusten dute badakitela zerbait autoen ihes-hodietako gasek,
lantegietako isuriek eta erregai fosilen errekuntzak sortzen dituzten substantzia kimikoez. Ikasleek
jakin behar dute sufrea eta nitrogeno-oxidoa erregai fosil gehienen oxidazioan edo jarduera
bolkanikoetan sortzen direla.
Puntuak lortzeko, ikasleek gaiarekin lotutako egitateak identifikatzeko eta euri azidoa eragiten duten
gasen jatorria atmosferako kutsatzaileetan dagoela azaltzeko gaitasuna dutela erakutsi behar dute.
Galdera, 3. mailakoa da beraz. Oxidazioa gas horien eraginez gertatzen dela jabetzeko gaitasuna
behar denez, galdera hau “Sistema fisikoak” kategoriakoa da. Euri azidoa nahiko arrisku lokalizatua
denez, testuinguru soziala du.
Gasak zehaztu gabeko kutsaduraren ondorio direla adieraztea ere erantzun onargarria da. Ikasleen
emaitzak aztertuta ikus liteke ez dagoela alde handirik erantzun hori eman duten ikasleen eta
erantzuna xehetasun gehiagorekin eman duten ikasleen gaitasun mailaren artean. Puntu batzuk
lortzeko eta 3. mailan sailka daitekeen erantzun bat emateko, ikasleek adierazi behar dute alderaketa
bat dela. Hala ere, ikasle batek adierazten badu azidoa (ozpina) beharrezkoa dela erreakzioa
sortzeko, erantzuna 6. mailakoa izango da. Bi erantzunak gai zientifikoak identifikatzeko gaitasunari
lotuta daude. EURI AZIDOA fenomenoak zientifikoki azaltzeko gaitasunari ere lotuta dago.
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Euri azidoak marmolean duen eragina erakusteko, marmol zatitxoak ozpinean jar
ditzakegu gau osoan. Ozpinak eta euri azidoak azidotasun-maila bera dute gutxi
gorabehera. Marmol zatitxo bat ozpinean jartzen denean, gas-burbuilak sortzen dira.
Esperimentuaren aurretik eta ondoren, marmol zati lehorraren masa zein den ikus
dezakegu.

2. galdera: EURI AZIDOA

Marmol zatitxo baten masa 2,0 gramokoa da gau osoan ozpinean murgilduta utzi aurretik.
Hurrengo egunean zatia ozpinetik atera eta lehortu egin dugu. Zein izango da lehortutako
marmol zatitxoaren masa?

A.

2,0 gramotik behera.

B.

2,0 gramo zehazki.

C.

2,0 eta 2,4 gramo bitartean.

D.

2,4 gramotik gora.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Sistema fisikoak (zientziaren ezagutza).
Gaia:
Arriskuak.
Testuingurua:Pertsonala.
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
Zailtasun-maila: 460 puntu. 2. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea:
OECD:
% 66,7.
Espainia:
% 63,4.
EAE:
% 60,1.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena A aukera: 2,0 gramotik behera.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia

Froga zientifikoak erabiltzeko gaitasunari dagokionez, EURI AZIDOA ataleko 3. galdera 2. mailaren
adierazgarri ona da. Ikasleei eskatzen zaie
informazioa erabiltzeko ozpinak marmolean duen
eraginari buruzko ondorio bat ateratzeko. Euri azidoak marmolean duen eraginaren eredu sinple bat
da hori. Galdera honekin batera, ikasleei ondorioa ateratzen laguntzeko informazioa ematean zaie.
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Deskribapen-datuez gain, ikasleek jakin behar dute gas-burbuilak erreakzio kimikoen ondorioz sortzen
direla eta erreakzioa, hein batean, marmol zatiko substantzia kimikoek eragiten dutela. Ondorioz,
marmol zatiak masa galtzen du. Prozesu kimiko bat gertatzen dela jakitea ondorio zuzena ateratzeko
baldintza denez, galdera hau “Sistema fisikoak” kategoriakoa da. Aplikazioa euri azidoaren arriskuari
heltzea da, baina esperimentua norberari buruzkoa da, beraz, testuingurua pertsonala da.
2. mailako galdera hau zuzen erantzuten duten ikasleek ondorio sinple batera bideratzen duten zantzu
argiak identifika ditzakete.

3. galdera: EURI AZIDOA
Era berean, esperimentua egin zuten ikasleek ur (distilatu) puruan sartu zituzten marmol
zatitxoak gau osoan.
Azaldu zergatik egin zuten ikasleek urrats hori esperimentuan.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Edukia:
Sistema fisikoak (zientziaren ezagutza).
Gaia:
Arriskuak.
Testuingurua:Pertsonala.
Gaitasuna: Gai zientifikoak identifikatzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.
Zailtasun-maila:
Gehienezko puntuazioa:
717 puntu. 6. maila.
Puntuazio partziala:
513 puntu. 3. maila.
Erantzun zuzeneko portzentajea (gehienezko puntuazioa):
OECD:
% 14,0.
Espainia:
% 8,4.
EAE:
% 11,6.
Erantzun zuzeneko portzentajea (puntuazio partziala):
OECD:
% 43,0.
Espainia:
% 33,6.
EAE:
% 32,7.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
2 kodea:
Ozpina eta marmolaz egindako saioarekin konparatzeko
ETA horrela erakutsi, azidoa (ozpina) beharrezkoa dela
erreakzioa sortzeko.

PISA: ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA. I. Markoa eta itemen azterketa - Kimika

!18

Euri-urak, euri azidoak bezala, erreakzio hori sorrarazteko
azidoa izan behar duela ziurtatzeko.
Marmol pusketan zuloak egotearen beste edozein arrazoi ote
dagoen ikusteko.
Ura neutroa denez, marmol puskek ez dutela edozein
isurkinekin erreakzionatzen erakusten duelako.
Puntuazio partziala
1 kodea:
Azidoa eta marmolaz egindako saioarekin konparatzeko,
baina ez da argi geratzen saioa egiten dela azidoa (ozpina)
erreakzioa sortzeko beharrezkoa dela erakusteko.
Egindako beste saioarekin konparatzeko.
Marmol puska ur puruan aldatzen ote den ikusteko.
Euria ari duenean marmolean normalean gertatzen dena
erakusteko barne hartu dute urrats hori ikasleek.
Ur distilatua azidoa ez delako.
Kontrol gisa jarduteko.
Ur arruntaren eta ur azidotuaren (ozpina) arteko
desberdintasuna ikusteko.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

Ur distilatua azido bat ez zela erakusteko.
9 kodea:

Erantzunik ez.

Analisia

Galdera honetan gehienezko puntuazioa lortzeko, ulertu behar da beharrezkoa dela erreakzioa uretan
ez dela gertatuko erakustea. Ozpina beharrezko erreakzionatzailea da. Marmol zatiak ur destilatutan
sartzeak erakusten dute ikasleek ulertzen dutela esperimentu zientifikoei buruzko kontrola.
Puntu batzuk lortzen dituzten ikasleek erakusten dute jabetzen direla esperimentuan alderaketa bat
egiten dela, baina ez dute hori adierazten helburua ozpina beharrezko erreakzionatzailea dela
badakitela erakusteko moduan.
Ikasleek esperimentuen egiturari buruzko jakintza erakutsi behar dute galdera honetan eta, beraz,
“Ikerketa zientifikoa” kategoriakoa da. Aplikazioa euri azidoaren arriskuari heltzea da, baina
esperimentua norberari buruzkoa da, beraz, testuingurua pertsonala da.
Galdera honetan 6. mailari dagokion tartean puntuak lortzen dituzten ikasleek erabilitako esperimentueredua ulertu eta aldagai garrantzitsu bat kontrolatzeko erabilitako metodoa zehaztu behar dute. 3.
mailan erantzun zuzena ematen duten ikasleek (puntu batzuk) alderaketa ikusten dute, baina ez dira
jabetzen alderaketen helburuaz.
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4. galdera (jarrerak): EURI AZIDOA

Zenbateraino zaude ados ondoko adierazpenekin?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.

5. galdera (jarrerak): EURI AZIDOA

Zenbateraino zaude ados ondoko adierazpenekin?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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EZPAIN-DISTIRATZAILEA
Beheko taulan zure kauz egin ditzakezun kosmetikoen bi errezeta desberdin agertzen dira.
Ezpainetako barra ezpain-distiratzailea baino gogorragoa da, azken hau biguna eta
leuna baita.

EZPAIN-DISTIRATZAILEA

EZPAINETAKO BARRA

Osagaiak

Osagaiak

5 g errizino-olio.

5 g errizino-olio.

0,2 g erle-argizari.

1 g erle-argizari.

0,2 g palmondo-argizari.

1 g palmondo-argizari.

Koilaratxo 1 substantzia koloratzaile.

Koilaratxo 1 substantzia koloratzaile.

Janari-aroma tanta 1.

Janari-aroma tanta 1.

Jarraibideak

Jarraibideak

Berotu olioa eta argizariak ur-bainu
batean nahaste uniforme bat lortu arte.
Gero gehitu substantzia koloratzailea
eta aroma, eta nahastu dena.

Berotu olioa eta argizariak ur-bainu
batean nahaste uniforme bat lortu
arte. Gero gehitu substantzia
koloratzailea eta aroma, eta nahastu
dena.

1. galdera: EZPAIN-DISTIRATZAILEA

Ezpain-distiratzailea eta ezpainetako barra egitean, olioa eta argizariak batera nahastu behar
dira. Substantzia koloratzailea eta aroma ondoren gehitzen dira.
Errezeta honekin egindako ezpainetako barra gogorra da eta ez da erabiltzen erraza. Nola
aldatuko zenuke osagaien proportzioa ezpainetako barra leunagoa egiteko?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Argizari gutxiago EDOTA olio gehiago gehituko luketela
adierazten duten erantzunak.
Erle eta palmondo argizari pixka bat gutxiago erabiliz.
Errizino-olio gehiago erabiliz.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

Nahastea denbora gehiagoz berotzea leundu dadin.
9 kodea:

Erantzunik ez.

2. galdera: EZPAIN-DISTIRATZAILEA
Olioak eta argizariak elkarrekin ondo nahasten diren substantziak dira. Ura ezin da olioekin
nahastu eta argizariak ezin dira uretan disolbatu.
Zein da ondokoetatik ziurrenez gertatuko dena, ezpainetako barraren nahastea berotzen ari
den bitartean, ur pilo bat bertara botako balitz?
A.

Nahaste bigunagoa eta leunagoa sortuko da.

B.

Nahastea gogorrago bihurtzen da.

C.

Nahastea ia ez da ezer aldatu.

D.

Nahastearen bola koipetsu batzuk agertuko dira ur gainean.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena D aukera: Nahastearen bola koipetsu
batzuk agertuko dira ur gainean.
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Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

3. galdera: EZPAIN-DISTIRATZAILEA

Emultsionatzaileak deituriko substantziak gehitzen direnean, olioak eta argizariak ondo
nahas daitezke urarekin batera.
Zergatik kentzen du xaboi-urak ezpainetako barra?
A.

Urak emultsionatzailea dauka, xaboia eta expainetako barra nahasten
uzten duena.

B.

Xaboiak emultsionatzaile gisa jarduten du eta ura eta ezpainetako barra
elkarrekin nahasten uzten du.

C.

Espainetako barraren emultsionatzaileei esker xaboia eta ura nahastu
egiten dira.

D.

Xaboia eta ezpainetako barra elkartu egiten dira, urarekin nahasten den
emultsionatzaile bat eratzeko.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena B aukera: Xaboiak emultsionatzaile gisa
jarduten du eta ura eta ezpainetako barra elkarrekin
nahasten uzten du.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.
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OGI-OREA

Ogi-orea egiteko, sukaldari batek irina, ura, gatza eta legamia nahastu ditu. Nahastu
ondoren, orea ontzi batean jarri du ordu batzuez, hartzidura-prozesua ahalbidetzeko.
Hartziduran zehar, aldaketa kimiko bat gertatu da orean: legamiak (zelula bakarreko
onddoa) karbono dioxido eta alkohol bihurtzen ditu irineko almidoia eta azukrea.
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1. galdera: OGI-OREA

Hartzidurak orea altxatzea eragiten du. Zergatik altxatzen da orea?
A.

Alkohola sortzen delako eta gas bihurtzen delako altxatzen da orea.

B.

Zelula bakarreko onddoak bertan ugaltzen direlako altxatzen da orea.

C.

Gas bat, hau da, karbono dioxidoa sortzen delako altxatzen da orea.

D.

Hartzidurak ura lurrun bihurtzen duelako altxatzen da orea.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Fenomenoak zientifikoki azaltzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena C aukera: Gas bat, hau da, karbono
dioxidoa sortzen delako altxatzen da orea.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.
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2. galdera: OGI-OREA

Orea nahastu eta ordu batzuk igaro ondoren, sukaldariak orea pisatu du eta masa urritu egin
dela ikusi du.
Orearen masa bera da behean agertzen diren lau saiakuntzetako bakoitzaren hasieran.
Zeintzuk dira sukaldariak konparatu beharko lituzkeen bi saiakuntzak legamia masa
urritzearen eragilea ote den aztertzeko?

A. Sukaldariak 1. eta 2. saiakuntzak konparatu beharko lituzke.
B. Sukaldariak 1. eta 3. saiakuntzak konparatu beharko lituzke.
C. Sukaldariak 2. eta 4. saiakuntzak konparatu beharko lituzke.
D. Sukaldariak 3. eta 4. saiakuntzak konparatu beharko lituzke.
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GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Gai zientifikoak identifikatzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena D aukera: Sukaldariak 3. eta 4.
saiakuntzak konparatu beharko lituzke.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez

3. galdera: OGI-OREA

Orean, legamiak irinaren almidoia eta azukreak karbono dioxido eta alkohol bihurtu ditu
erreakzio kimiko baten bidez.
Nondik datoz karbono dioxidoan eta alkoholean dauden karbono-atomoak?
Biribildu “Bai” edo “Ez” ondoko azalpen posibleetako bakoitzeko.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Fenomenoak zientifikoki azaltzea.
Galderaren formatua: Aukera anitzeko konplexua.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Hirurak zuzen: Bai, Ez, Ez, ordena horretan.
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Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

4. galdera: OGI-OREA
Altxatutako (altxarazitako) ogia egin dadin labean sartzean, orean gas eta lurrun poltsak
zabaltzen dira.

Zergatik zabaltzen dira gasa eta lurrunak berotzean?
A.

Beren molekulak handitu egiten dira.

B.

Beren molekulak azkarrago mugitzen dira.

C.

Beren molekulak gehitu egiten dira.

D.

Beren molekulek ez dute hainbestetan elkar jotzen.

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Fenomenoak zientifikoki azaltzea.
Galderaren formatua: Erantzun anitzekoa.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun zuzena B aukera: Beren molekulak azkarrago
mugitzen dira.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.
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BIHURGAILU KATALITIKOA

Auto moderno gehienek badute bihurgailu katalitikoa (katalizatzailea), autoak botatzen
duen kea gizakiarentzat eta ingurumenarentzat hain kaltegarria ez izateko.
Gas kaltegarrien %90 inguru ez hain kaltegarri bihurtzen ditu. Hemen adierazten
ditugu bihurgailuan sartzen diren gas batzuk, baita bertatik nola ateratzen diren ere.

1. galdera: BIHURGAILU KATALITIKOA

Erabili goiko irudiko informazioa bihurgailu katalitikoak hain kaltegarria ez den kea
botarazteko duen moduaren adibide bat emateko.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.
ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Karbono monoxidoa edo nitrogeno oxidoak beste konposatu
batzuk bihurtzea aipatzen du.
Karbono monoxidoa karbono dioxido bihurtzen da.
Nitrogeno oxidoak nitrogeno bihurtzen dira.
Karbono monoxido eta nitrogeno oxido kaltegarriak hain
kaltegarriak ez diren karbono dioxido eta nitrogeno bihurtzen
dira.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

Gasak hain kaltegarriak ez izatea egiten du.
9 kodea:

Erantzunik ez.

2. galdera: BIHURGAILU KATALITIKOA

Bihurgailu katalitikoaren barruan dauden gasek aldaketak jasaten dituzte. Azaldu zer
gertatzen den atomoei ETA molekulei dagokienez.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Fenomenoak zientifikoki azaltzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.
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ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
2 kodea:
Atomoak molekula berriak sortzeko berrantolatzen direnean
funtsezko ideia adierazten du, hitz horiek biak erabiliz.
Molekulak puskatu egiten dira eta atomoak berriz konbinatzen
dira molekula desberdinak eratzeko.
Atomoak berrantolatu egiten dira molekula desberdinak
eratzeko.
Puntuazio partziala
1 kodea:
Erantzun zuzena ematen du baina ez ditu berariaz bi hitzak,
atomo eta molekula, erabiltzen.
Atomoak berrantolatu egiten dira substantzia desberdinak
osatzeko.
Molekulak beste molekula batzuk bihurtzen dira.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk, sarreran ematen dena besterik
adierazten ez dutenak barne.

Karbono dioxidoa karbono monoxido bihurtzen da.
9 kodea:

Erantzunik ez.

3. galdera: BIHURGAILU KATALITIKOA

Aztertu bihurgailu katalitikoak botatzen dituen gasak. Zein izango litzateke bihurgailu
katalitikoek hain kaltegarriak ez diren konbustio-gasak botatzean lanean ari diren ingeniari
eta zientzialariek konpontzen saiatu beharko luketen arazoa?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

GALDERAREN EZAUGARRIAK
Gaitasuna: Proba zientifikoak erabiltzea.
Galderaren formatua: Eraikitzeko erantzun irekia.

PISA: ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA. I. Markoa eta itemen azterketa - Kimika

!31

ZUZENTZEKO IRIZPIDEAK
Gehienezko puntuazioa
1 kodea:
Erantzun onargarriek gas kaltegarriak (karbono monoxidoa
eta nitrogeno oxidoak) kentzen hobekuntza bat EDO
atmosferara joaten diren gasetako karbono dioxidoa
ezabatzea aipatu beharko lukete.
Karbono monoxido guztia ez da karbono dioxido bihurtzen.
Nitrogeno oxidoak nitrogeno bihurtzea ez da behar hainbeste
gertatzen.
Karbono dioxido bihurtzen den karbono monoxidoaren
portzentajea eta nitrogeno bihurtzen den nitrogeno oxidoen
portzentajea hobetzea.
Produzitutako karbono dioxidoa harrapatu egin beharko
litzateke eta atmosferara joatea eragotzi.
Gas kaltegarriak hain kaltegarriak ez direnetan bihurtzeak
osatuagoa izan beharko luke.
Punturik ez
0 kodea:

Beste erantzun batzuk.

9 kodea:

Erantzunik ez.

4. galdera (jarrerak): BIHURGAILU KATALITIKOA

Zenbateraino interesatzen zaizu ondoko informazioa?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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