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AURKEZPENA
PISA: Zientziarako konpetentzia. I. Markoa eta itemen analisia dokumentuan, ELGAOECDk zientziari buruz orain arte gauzatu dituen sei ebaluazioetan erabili dituen item
liberatu guztiekin dokumentu bat osatu dugu irakasleen eskura jartzeko: PISA:
Zientziarako konpetentzia. I. Markoa eta itemen analisia.
Orain, bigarren dokumentu hau aurkezten dugu: PISA: Zientziarako konpetentzia. II.
Itemen adibideak irakasleek erabiltzeko. Bertan, lehenengo dokumentuan egoera eta
item bakoitzari lotuta agertzen ziren adierazpenak eta analisiak kendu ditugu.

Helburua irakasleari jardueran laguntzea da, itemekin probaren bat prestatu nahi
izanez gero, baliabide hau ikasleekin errazago erabili ahal izateko. Horretarako
interesatzen zaizkion eta ikasleei aplikatu nahi dizkien egoera edo egoerak kopiatzea
nahikoa izango da.
Baliabide hau erabiltzeak bi onura ekar ditzake; alde batetik, ezagutzea zein neurritan
ikasleek zuzen erantzuten dieten proposatutako itemei, eta, bestetik, emaitza horiek
nazioarte mailako emaitzekin konparatzea eta, kasu askotan, PISA probetan parte
hartu duten euskal ikasleek lortutakoekin ere.
Lan hori errazteko asmoz, dokumentu honen hasieran taula bat jarri dugu. Bertan,
erantzun zuzenak goian aipatutako lehen dokumentuaren zein orritan aurkitzen diren
adierazten da eta, item irekiak edo erdi-irekiak direnean baita zuzenketarako irizpideak
ere.
Gure helburua da irakasleak animatzea material hau erabil dezaten eta, batez ere,
horrela beren ikasleei eragin diezaieten zientziako testu idatzien ulermen-prozesuei
buruz gogoeta egitea.
Dokumentu honetan Biologiako itemak eskaintzen dira.
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BIOLOGIAKO ITEMAK
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HILTZAILEA HARRAPATZEA

EMPLEO DEL ADN PARA LA IDENTIFICACIÓN DE UN ASESINO

Smithville, atzo: Gizon
bat hil da Smithvillen
labankada batzuk
jasotzearen ondorioz.
Poliziaren arabera,
borrokoaren seinaleak
zeuden eta eszenan
aurkitutako odoleko
arrasto batzuk ez dator
bat biktimaren
odolarekin. Susmatzen
dute odola hiltzailearena
dela.
Erruduna harrapatzen
laguntzeko, polizia
zientifikoaren kideek
DNAko odol-lagineko
profila egin dute. DNAko
kriminal konbiktuen
informatizatutako datubaseetan gordetzen
diren profilekin konparatu
ondoren, ez dute
laginekoarekin bat
datorren inongo profilik
aurkitu.

Poliziak herriko biztanle
bat atxilotu du. Lagun
hori biktimarekin
eztabaidatzen ikusi zuten
egun berean ordu batzuk
lehenago. Susmagarrien
DNAren lagin bat
jasotzeko baimena
eskatu du.
Brown Smithville-ko
poliziaren sarjentuak esan
du: «Helburua lagin bat
ateratzea baino ez da,
!
masailaren barneko
A gizabanakoa
B gizabanakoa aurpegiaren karrakatze
DNAko profil tipikoko argazkiak, kaltegabearen bitartez.
Lagin horrez gero,
bi gizabanakokoak. Barrak
zientzialariek DNA atera
gizabanakoetako bakoitzaren
dezakete eta DNAko profil
zati desberdinekin bat datoz.
bat osa dezakete,
Pertsona bakoitzak barra-patroi
desberdina dauka. Hatzargazkietan agertzen diren
markekin gertatzen den bezala,
bezalakoak».
barrei jarraitzen dieten patroiek
Biki berdin-berdinen
pertsonak identifikatzen
kasuak alde batera utzita,
ahalbidetzen dute.
bi pertsonak DNAko profil
bera partekatzearen
aukerak 100 milioiaren
arteko 1eko dira.
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1. galdera: HILTZAILEA HARRAPATZEA
Egunkari-artikulu honetan DNA susbstantzia aipatzen da. Zer da DNA?
A.

Mintz zelularretan dagoen substantzia bat, zelularen edukia ateratzea
galarazten duena.

B.

Molekula bat gure gorputzak fabrikatzeko gordetzen dituen instrukzioak.

C.

Odolean dagoen proteina bat, ehunetara oxigenoa garraiatzen laguntzen
duena.

D.

Odoleko hormona bat, gorputzeko zeluletan glukosaren edukia
erregulatzen laguntzen duena.

2. galdera: HILTZAILEA HARRAPATZEA
Hurrengo galderetako zein ezin da erantzun proba zientifikoaren bidez?
A.

Zein izan al zen biktimaren heriotzaren kausa mediko edo fisiologikoa?

B.

Norengan pentsatzen al zuen biktimak hil zenean?

C.

Masaila karraskatzea ba al da modu segurua DNAren laginak jasotzeko?

D.

Biki berdin-berdinek al dute zehatz-mehatz DNAko profil bera?
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GELDIARAZI GERMEN HORI!

Aspaldian, XI. mendean hain zuzen, Txinako medikuek sistema inmunitarioa
manipulatzen zuten. Baztangak erasotako gaixo baten zarakar-hautsa haien
pazienteen sudur-zuloetan haizatzean eritasun arina eragin zezaketen sarritan,
ondoren krisi larriagoa ez izateko balio zuena. 1700. urtearen inguruan, jendeak
zarakar lehorrekin igurtzi ohi zuen larruazala eritasunetik babesteko. Antzinako
praktika horiek Ingalaterran eta Ameriketako kolonietan erabiltzen hasi ziren.
1771. eta 1772. urteetan, baztanga epidemia bat zabaldu zenean, Bostongo
mediku batek, Zabdiel Boylston izenekoak, buruan zuen ideia bat probatu zuen.
Sei urteko bere semearen eta beste 285 pertsonaren larruazala atzamarkatu
zuen eta baztangak eragindako zarakarraren zornea zaurietan igurtzi zuen.
Paziente guztiek iraun zuten bizirik, seik izan ezik.

1. galdera: GELDIARAZI GERMEN HORI!
Zein da Zabdiel Boylstonek probatu nahi zuen ideia?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2. galdera: GELDIARAZI GERMEN HORI!
Adierazi Boylstonen metodoaren arrakasta-maila zehazteko beharko zenituzkeen beste bi
informazio.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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TXOKOLATEA
Irakurri 1998ko martxoaren 30ean Daily Mail egunkariak argitaratutako artikuluaren laburpen
hau eta erantzun ondoren datozen galderei.

Egunkariko artikulu batek 22 urteko ikasle baten berri eman zuen. Ikasleak
Jessica izena zuen eta dieta bat egin zuen txokolatean oinarritua. Osasuntsu egon
nahi zuen 50 kiloko pisu egonkorra mantenduz eta astean txokolatezko 90
barratxo janez. Ez zuen beste ezer gehiago jaten, bost egunean behin jaten zuen
«janari normalaz» aparte. Elikaduran aditua den batek hauxe zion:
“Harrituta nago hau bezalako dieta batekin inor bizi daitekeela ikustean. Koipeek
bizitzeko adina energia ematen diote, ez du dieta orekatua egiten, ordea.
Txokolatean badira mineral eta elikagai batzuk, baina hortik ez du behar adina
bitamina lortzen. Aurrerago osasun arazo larriak izan litzake.”

1. galdera: TXOKOLATEA

Balio nutritiboei buruz hitz egiten den liburu batean honako datu hauek aipatzen dira
txokolateari buruz. Demagun datu horiek guztiak Jessicak sarritan jaten duen txokolate mota
horretan aplikatu daitezkeela. Gainera, kontuan hartu jaten duen txokolatezko barratxo
bakoitzak 100 gramoko pisua duela.

Taulan agertzen diren datuen arabera, 100 gramo txokolatek 32 gramo koipe ditu, 2.142 kJ
energia ematen dutenak. Nutrizioan adituak hauxe zioen: «Koipeek bizitzeko adina energia
ematen diote...». Norbaitek 100 gramo txokolate jaten baditu bere energia guztia (2142 kJ)
32 gramo koipetik sortutakoa al da? Azaldu zure erantzuna taulako datuak erabiliz.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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2. galdera: TXOKOLATEA
Nutrizioan adituak direnek diotenez Jessicak «... ez du behar adina bitamina lortzen».
Txokolateak ez duen bitaminetako bat C bitamina da. C bitaminaren gabezia hori «bost
egunean behin jaten duen janari normalean» C bitamina ugari duen elikagairen bat barne
hartuz konpentsatu lezake beharbada.
Hona hemen janari moten zerrenda bat:
1. Arraina.
2. Fruta.
3. Arroza.
4. Barazkiak.
Zeintzuk dira zerrendan agertzen direnetatik Jessicari gomendatuko zenizkiokeen bi janarimotak C bitaminaren gabezia hori konpentsatu ahal izateko?
A.

1 eta 2.

B.

1 eta 3.

C.

1 eta 4.

D.

2 eta 3.

E.

2 eta 4.
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ESNEARI BURUZKO AZTERLANA ESKOLAN

1930.ean, Eskoziako eskualde bateko eskoletan, maila zabaleko azterlan bat egin
zen. Lau hilabetetan, ikasle batzuei esnea eman zieten dohainik eta beste batzuei,
ez. Irakasleek esnea hartuko zuten ikasleak aukeratu zituzten. Hona zer gertatu
zen:
•

5.000 ikasleri pasteurizatu gabeko esne-kopuru bat ematen zieten
egunero;

•

Beste 5.000 ikasleri pasteurizatutako esne-kopuru berdina ematen zieten
eta

•

Beste 10.000 ikasleri ez zieten batere esnerik eman.

Azterlanaren hasieran eta amaieran, 20.000 ume horiek pisatu egin zituzten, baita
euren altuerak neurtu ere.

1. galdera: ESNEARI BURUZKO AZTERLANA ESKOLAN

Izan al daitezke ondorengo galderak azterlanerako ikerketa-galderak ? Biribildu “Bai” edo
“Ez” galdera bakoitzeko.
I
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2. galdera: ESNEARI BURUZKO AZTERLANA ESKOLAN

Batez beste, azterlanean esnea hartu zuten umeek altuera eta pisu gehiago hartu zuten
esnerik hartu ez zuten umeek baino.

Horrenbestez, azterlaneko ondorio bat izan daiteke esne ugari edaten duten umeak
bizkorrago hazten direla esne ugari edaten ez dutenak baino.
Ondorio hori fidagarria izateko, adierazi aztertutako bi ikasle-taldeek bete behar duten
baldintza bat.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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MALARIA

Malariak milioi bat heriotza baino gehiago eragiten ditu urtero. Egun, malariaren
kontrako borroka krisian dago. Eltxoek pertsona batetik bestera daramate malaria
parasitoa. Malaria garraiatzen duten eltxoak hainbat pestizidarekiko erresistente bihurtu
dira. Gainera, malaria parasitoaren kontrako sendagaiak gero eta eragin gutxiagokoak
dira.
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1. galdera: MALARIA

Ondoren, malariaren hedapena eragozteko hiru metodo adieraziko ditugu.

Malariaren bizi-zikloaren zein faseri (1, 2, 3 edo 4) eragiten dio zuzenean metodo bakoitzak?
Biribildu dagokion/dagozkion fase adierazgarria(k) metodo bakoitzean (metodo bakoitzean,
fase bat baino gehiago izan daitezke).
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MARY MONTAGU
Irakurri egunkariko artikulu hau eta erantzun ondoren datozen galderei.

TXERTOAREN HISTORIA
Mary Montagu oso emakume ederra zen. 1715ean baztanga-krisi batetik bizirik irten
zen, baina orbainez beteta geratu zen. 1717an Turkian bizi zela, inokulazioa deituriko
metodo bat bertan oso hedatua zegoela konturatu zen. Tratamendu honetan,
baztanga-mota ahul bat pertsona gazte eta osasuntsu baten larruazalaren barruan
inokulatzen zen, eta pertsona hori gaixorik jartzen zen arren, larritasun gutxiko
gaixotasun era baino ez zen gehienetan.
Mary Montagu inokulazio horien segurtasunaz erabat ziur zegoenez, bere semealabak ere inokulatzen utzi zituen.
1796an, Edward Jennerrek erlazionaturiko gaixotasun baten, alegia behibaztangaren, inokulazioak erabili zituen, baztangaren kontrako antigorputzak
sorrarazteko. Baztangaren inokulazioarekin konparatuta, tratamendu honek ez zituen
hainbeste alboko ondorio eta tratatutako pertsonak ezin zuen beste inor kutsatu.
Tratamenduari txertaketa izena eman zitzaion.

1. galdera: MARY MONTAGU

Zein gaixotasunen aurka har ditzake txertoak jendeak?
A.

Heredatzen diren gaixotasunak, hemofilia adibidez.

B.

Birusek eragindako gaixotasunak, polioa adibidez.

C.

Gorputzaren funtzionamendu desegokitik sortzen diren gaixotasunak,
diabetea adibidez.

D.

Sendabiderik ez duen edozein gaixotasun.
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2. galdera: MARY MONTAGU
Animaliak edo gizakiak bakterioengatiko gaixotasun infekzioso batez gaixo jartzen badira eta
ondoren sendatzen badira, gaixotasuna eragiten duen bakterio motak normalean ez ditu
berriro gaixoarazten.
Zein da horren arrazoia?
A.

Gorputzak gaixotasun mota bera eragin dezaketen bakterio guztiak hil ditu.

B.

Gorputzak bakterio mota hori, ugaldu aurretik, hiltzen duten antigorputzak
sortu ditu.

C.

Odoleko globulu gorriek gaixotasun mota bera eragin dezaketen bakterio
guztiak hiltzen dituzte.

D.

Odoleko globulu gorriek bakterio mota hori harrapatu eta gorputzetik
botatzen dute.

3. galdera: MARY MONTAGU
Eman arrazoi bat haurrak eta zaharrak, bereziki, gripearen aurkako txertoa hartzeko
gomendatzearen zergatia azaltzeko.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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4. galdera (jarrerak): MARY MONTAGU
Zenbateraino zaude ados ondoko adierazpenekin?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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ARIKETA FISIKOA

Ariketa fisikoa erregularki baina neurrian egitea ona da osasunarentzat.

1. galdera: ARIKETA FISIKOA

Zeintzuk dira ariketa fisikoa erregularki egitearen abantailak?
Biribildu “Bai” edo “Ez” adierazpen bakoitzeko.

PISA: ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA. II. ITEMEN ADIBIDEAK IRAKASLEEK ERABILTZEKO - BIOLOGIA

19

2. galdera: ARIKETA FISIKOA

Zer gertatzen da muskuluetan ariketa egiten dugunean?
Biribildu “Bai” edo “Ez” adierazpen bakoitzeko.

3. galdera: ARIKETA FISIKOA
Zergatik arnastu behar dugu sakonago ariketa fisikoa egiten dugunean gorputza atseden
hartzen ari denean baino?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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GENETIKOKI ERALDATUTAKO UZTAK
GE ARTOA DEBEKATU EGIN BEHARKO LITZATEKE
Basa bizitzaren kontserbaziorako taldeak genetikoki eraldatutako (GE) arto berri bat
debekatzeko eskatzen ari dira.
GE arto hau asmatu dute arto-landare arruntak hiltzen dituen herbizida berri eta
ahalmen handiko baten eraginik ez izateko. Herbizida berri horrek artasoroetan
hazten diren belar gaizto gehienak hilko ditu.
Kontserbazionistek diotenez, belar gaizto horiek animalia txikien eta bereziki
intsektuen elikagaia direnez, herbizida berria GE artoarekin erabiltzea kaltegarria
izango da ingurumenarentzat. GE artoa erabiltzearen aldekoek diote, azterlan
zientifiko baten bidez frogatu dela halakorik ez dela gertatuko.

Hona hemen goiko artikuluan aipatutako azterlan zientifikoaren xehetasunak:
• Herrialdean zehar 200 sorotan landatu da artoa.
• Soro bakoitza bitan banatu da. Genetikoki eraldatutako (GE) artoa, ahalmen
handiko herbizida berriaz tratatutakoa, erdi batean hazi da; arto arrunta,
herbizida arruntaz tratatutakoa, beste erdian.
• Bai herbizida berriaz tratatutako GE artoan aurkitutako intsektuen kopurua,
bai herbizida arruntaz tratatutako arto arruntean aurkitutako intsektuen
kopurua ia berdinak direla ohartu dira.

1. galdera: GENETIKOKI ERALDATUTAKO UZTAK

Zeintzuk izan dira artikuluan aipatutako azterlan zientifikoan nahita aldatu zituzten faktoreak?
Biribildu “Bai” edo “Ez” ondoko faktore bakoitzeko.
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2. galdera: GENETIKOKI ERALDATUTAKO UZTAK

Herrialdean zehar 200 sorotan landatu da artoa. Zergatik erabili dute zientzialariek leku bat
baino gehiago?
A.

Nekazari askok GE arto berria erabili ahal izateko.

B.

GE zenbat arto hazi zezaketen ikusteko.

C.

Ahalik eta lur gehiena GE artoaz estaltzeko.

D.

Artoak hazteko baldintza desberdinak izateko.

3. galdera (jarrerak): GENETIKOKI ERALDATUTAKO UZTAK

Zenbateraino zaude ados ondoko adierazpenekin?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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BIODIBERTSITATEA
Irakurri egunkariko artikulu hau eta erantzun ondoren datozen galderei.

BIODIBERTSITATEA INGURUMENA KUDEATZEKO GAKOA
Biodibertsitate handia (hau da, izaki bizidun anitzak) mantentzen duen ekosistema
probabilitate handiagoaz egokitzen da gizakiak ingurumenean eragindako aldaketetara,
biodibertsitate urria duen ekosistemaren aldean.
Begiratu ditzagun diagraman agertzen diren bi sare trofikoak. Geziak jaten den organismotik
jaten duen organismoraino doaz. Sare trofiko horiek oso sinpleak dira ekosistema errealen
sare trofikoekin konparatuta, baina hala ere desberdintasun handia aditzera ematen dute
ekosistema anitzenen eta hain anitzak ez direnen artean.
B sare trofikoak oso biodibertsitate urria duen egoera irudikatzen du; izan ere, maila
batzuetan janari-fluxuak organismo mota bat bakarrik barne hartzen du. A sare trofikoak
ekosistema anitzagoa irudikatzen du eta, beraz, alternatiba gehiago ditu janari-fluxuetan.
Oro har, biodibertsitatearen galera serio aztertu beharko litzateke, ez bakarrik desagertzen
ari diren organismoek arrazoi etikoak nahiz utilitarioak (onura erabilgarriak) direla-eta galera
handia adierazten dutelako, bizirik iraungo duten organismoak etorkizunean errazago
desagertzeko arriskua dagoelako baizik.

Iturria: Steve Malcolm: «Biodiversity is the key to managing environment», The Age, 1994ko abuztuaren 16a.
Egokitua.
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1. galdera: BIODIBERTSITATEA
Artikuluak hauxe dio (9-10. lerroetan): «A sare trofikoak ekosistema anitzagoa irudikatzen du
eta, beraz, alternatiba gehiago ditu janari-fluxuetan».
1. galdera: BIODIBERTSITATEA
Begiratu ondo A SARE TROFIKOA. Sare trofiko honetako bi animaliak bakarrik zuzeneko
hiru janari-iturri dituzte. Zein animalia dira?
1
A.

Katu martsupialioa eta liztor parasitoa.

B.

Katu martsupialioa eta antxandobi handia.

C.

Liztor parasitoa eta txitxar jauzkaria.

D.

Liztor parasitoa eta armiarma.

E.

Katu martsupialioa eta ezti-txoria.

2. galdera: BIODIBERTSITATEA
A eta B sare trofikoak leku desberdinetan daude. Demagun txitxar jauzkariak bi lekuetan
desagertu zirela. Zein litzateke ondokoetatik iragarpen egokiena eta gertaera horrek sare
trofikoetan izango lukeen eraginari buruzko azalpen zuzenena?

A.

Eragina handiagoa litzateke A sare trofikoan, liztor parasitoak A sarean
janari-iturri bakar bat duelako.

B.

Eragina handiagoa litzateke A sare trofikoan, liztor parasitoak A sarean
janari-iturri bat baino gehiago duelako.

C.

Eragina handiagoa litzateke B sare trofikoan, liztor parasitoak B sarean
janari-iturri bakar bat duelako.

D.

Eragina handiagoa litzateke B sare trofikoan, liztor parasitoak B sarean
janari-iturri bat baino gehiago duelako.
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EULIAK
Irakurri ondoko informazioa eta erantzun ondoren datozen galderei.

Baserritar bat esne-behiekin ari zen lanean, nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi
esperimental batean. Ganadua bizi zen ukuiluan euli asko zegoen eta animalien
osasunean kalte egiten ari ziren. Beraz, baserritarrak A intsektizida-soluzioaz ihinztatu
zituen ukuilua eta ganadua. Intsektizidak ia euli guztiak hil zituen. Denbora tarte baten
ondoren, hala ere, euli asko zegoen berriro. Baserritarrak berriro ihinztatu zuen
intsektizidaz bai ukuilua bai ganadua. Emaitza lehen aldiz ihinztatu zituenean
bezalakoa izan zen. Euli gehienak hil ziren, baina ez guztiak. Berriro ere, denboraldi
labur batez, euliak gehitu egin ziren eta berriro ihinztatu zituen intsektizidaz.
Gertaeren sekuentzia hori bost aldiz errepikatu zen: orduan agerikoa zen A
intsektizidak gero eta eraginkortasun txikiagoa zuela euliak hiltzeko.
Baserritarra intsektizidaren soluzio-kantitate handia prestatu zutela konturatu zen eta
ihinztaldi guztietan erabili zuela. Horregatik, intsektizida-soluzioa denborarekin
deskonposatu egin zitekeela pentsatu zuen.

Iturria: Teaching About Evolution and the Nature on Science, National Academy Press, DC, 1988, 75. orr.

1. galdera: EULIAK

Hau da baserritarrak pentsatzen duena, intsektizida denborarekin deskonposatu egiten dela.
Azaldu labur-labur nola frogatu daitekeen uste hori.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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2. galdera: EULIAK
Baserritarraren ustea hauxe da, intsektizida denborarekin deskonposatu egiten dela.
Eman bi azalpen alternatibo «A intsektizidak gero eta eraginkortasun txikiagoa» duela
azaltzeko:
1. azalpena:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. azalpena:
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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ZEKORRAREN KLONAK
Irakurri bost zekorren jaiotzeari buruzko ondoko artikulua.

1993ko otsailean Bresson-Villierseko (Frantzia) Nekazaritza eta Abeltzaintzako
Ikerlanetarako Institutu Nazionaleko ikerlari talde batek zekorren bost klon sortzea lortu
zuen. Klonak sortzeko (material genetiko bera duten animaliak, bost behi desberdinetatik jaio
badira ere) prozesu konplikatua aurrera eraman behar izan zuten.
Lehenik, ikerlariek hogeita hamar bat obulu atera zizkioten behi bati (demagun behiaren
izena Txuri 1 zela). Ikerlariek Txuri 1i kendutako obulu bakoitzetik nukleo bat atera zuten.
Ondoren, ikerlariek beste behi baten (Txuri 2 izena emango diogu) enbrioia hartu zuten.
Enbrioi horrek hogeita hamar bat zelula zituen.

Ikerlariek banako zeluletan banandu zuten Txuri 2ren zelulen bola.
Ondoren, ikerlariek banako zelula horietako bakoitzari nukleoa atera zioten. Nukleo bakoitza,
bereizita, Txuri 1etik hartutako hogeita hamar zeluletako bakoitzean injektatu zuten (aurretik
nukleoa kendu zitzaien zelulak izanik).
Azkenik, injektatutako hogeita hamar obuluak hogeita hamar behi eramailetan ezarri
zituzten.
Bederatzi hilabete geroago, behi eramaileetatik bostek zekor-klonak erditu zituzten.
Ikerlarietako baten esanetan, klonazio teknika hori eskala handian aplikatzea errentagarria
izango litzateke ekonomikoki nekazarientzat.

Iturria: Corinne Bensimon. LIBÉRATION, 1993ko martxoa.
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1. galdera: ZEKORRAREN KLONAK

Frantzian behiekin egindako esperimentuetan aztertutako ideia nagusia berretsi zuten
emaitzek.
Zein izan zen esperimentu horretan aztertu zuten ideia nagusia?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

2 galdera: ZEKORRAREN KLONAK
Zein da/dira ondoko esaldietatik zuzena/k?
Markatu zirkulu batez Bai edo Ez, kasu bakoitzean.
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ARTOA
Irakurri arretaz egunkariko ondorengo artikulua.

HOLANDAR BATEK ARTOA ERREGAI GISA ERABILTZEN DU
Auke Ferwerda-ren beheko suan erretzen ari diren enborren sugarrek indarra galdu
dute. Beheko sutik gertu dagoen paperezko poltsa batetik eskubete arto hartu du eta
sugarren gainean jarri du. Suak berehala hartu du indarra. «Begira», dio Ferwerdak,
«Beheko suaren leihoak garbi eta garden jarraitzen du. Eta errekuntza erabatekoa
da». Ferwerdak dioenez artoa ganaduarentzako bazka gisa ez ezik erregai gisa ere
erabil daiteke. Berak dioenez, etorkizuna da hori.
Ferwerdak adierazi duenez, ganaduarentzako bazka izateaz gain erregai-mota bat da
artoa. Behiek artoa jaten dute hortik energia lortzeko. Baina, Ferwerdak azaldu
duenez, artoa ganaduarentzako bazka gisa saldu beharrean erregai gisa saltzen
baldin bada irabazi handiagoak lor ditzakete baserritarrek.
Ferwerda konbentzituta dago artoa asko erabiliko den erregaia izango dela epe
luzera. Dagoeneko imajinatzen ari da zer izan daitekeen arto-aleak bildu bilte-giratu,
lehortu eta salmentarako zakutan saltzea.
Une honetan, Ferwerda ikerketak egiten ari da erregai gisa artoaren landarea osorik
erabili ote daitekeen jakiteko, baina ikerlan hori amaitzeko dago oraindik.
Horrez gain, Ferwerdak karbono-dioxidoan ere arreta jarri beharko duela kontuan
hartu beharko du. Karbono-dioxidoa berotegi-efektua gehitzearen eragile nagusiena
dela jakin da. Eta berotegi-efektuaren gehikuntzak Lurreko atmosferaren batez
besteko tenperaturaren gehikuntza ekarri duela berekin adierazi da.
Dena den, Ferwerdaren ustez karbono-dioxidoa ez da kaltegarria. Aitzitik, berak
dioenez, landareek xurgatu egiten dute karbono-dioxidoa gizakiontzat oxigeno
bihurtzeko.
Baina, Ferwerdaren asmoak ez datoz bat gobernuaren asmoekin, gobernua karbonodioxidoaren jaulkipena murrizten saiatzen ari baita gaur egun. Ferwerdak dioenez,
«Zientzilari askoren ustez karbono-dioxidoa ez da berotegi- efektuaren eragile
nagusia».
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1. galdera: ARTOA

Ferwerdak konparazio bat egin du erregai gisa erabilitako artoaren eta bazka gisa erabilitako
artoaren artean.
Beheko taularen lehenengo zutabean artoa erretzen denean izaten diren gertakarien
zerrenda bat agertzen da.
Gertakari horiek sortzen al dira baita ere artoak abereen gorputzean erregai gisa jarduten
duenean?
Markatu biribil batez Bai edo Ez gertakari hauetako bakoitzerako.

2. galdera: ARTOA

Artikuluan karbono-dioxidoaren bihurketa-prozesu bat deskribatzen da: «[…] landareek
xurgatu egiten dute gizakiontzat oxigeno bihurtzeko […]».
Bihurketa-prozesu honetan substantzia gehiagok parte hartzen dute, karbono-dioxidoaz eta
oxigenoaz gain. Bihurketa honela adierazi daiteke:
Karbono dioxidoa + ura → oxigenoa +
Idatzi laukian falta den substantziaren izena.
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3. Galdera: ARTOA
Artikuluaren amaieran, Ferwerdak karbono-dioxidoa berotegi-efektuaren eragile nagusiena
ez dela adierazten duten zientzielariei buruzko aipamen bat egiten du.
Karinek lau gasez eragindako berotegi-efektu erlatiboa adierazten duen ondorengo taula
topatu du:
Berotegi-efektu erlatiboa gas-molekula bakoitzeko

Taulan oinarrituta, Karinek ezin du ondorioz atera zein gas den berotegi-efektua gehitzearen
eragile nagusia. Taulan edierazten diren datuak beste datu batzuekin konbinatu beharko
lirateke Karinek zein gas den berotegi-efektua gehitzearen eragile nagusia ondorioz
ateratzeko.
Zeintzuk dira Karinek bildu beharko dituen beste datuak?
A.

Lau gasen jatorriari buruzko datuak.

B.

Lau gasetatik landareek egindako xurgapenari buruzko datuak.

C.

Lau molekula-motetako bakoitzaten neurriari buruzko datuak.

D.

Lau gasetako bakoitzaren atmosferako kopuruari buruzko datuak.
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HORTZ-KARIESA

Ahoan ditugun bakterioek hotz-kariesa (txantxarra) sorrarazten dute. Kariesa 1700etik
izan da arazo, zabaltzen joan zen azukre-kanaberaren industriatik azukrea
eskuragarri bihurtu zenetik.
Gaur egun, asko dakigu kariesari buruz. Adibidez:
•

Kariesa sorrarazten duten bakterioak azukreaz elikatzen dira.

•

Azukrea azido bihurtzen da.

•

Azidoak hortzen gainazala hondatzen du.

•

Hortzak garbitzeak kariesa prebenitzen laguntzen du.
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1. galdera: HORTZ-KARIESA

Zer funtzio betetzen dute bakterioek hortz-kariesean?
A.

Bakterioek esmaltea sortzen dute.

B.

Bakterioek azukrea sortzen dute.

C.

Bakterioek mineralak sortzen dituzte.

D.

Bakterioek azidoa sortzen dute.
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2. galdera: HORTZ-KARIESA
Ondoko grafikoan zenbait herrialdeetako azukre-kontsumoa eta karies-kopurua adierazten
da. Herrialde bakoitza puntu batez irudikatuta dago grafikoan.

Zein da ondoko adierazpenetatik grafikoko datuek baieztatzen dutena?

A.

Herrialde batzuetan beste batzuetan baino sarriago garbitzen ditu hortzak
jendeak.

B.

Jendeak zenbat eta azukre gehiago jan, orduan eta probabilitate handiagoa
du kariesa izateko.

C.

Azken urteotan, karies-maila handitu egin da herrialde askotan.

D.

Azken urteotan, azukre-kontsumoa handitu egin da herrialde askotan.
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3. galdera: HORTZ-KARIESA
Herrialde batek txantxarrak jotako hortz-kopuru handia du pertsona bakoitzeko.
Herrialde horretako txantxarrari buruzko ondoko galderek izan al dezakete saiakuntza
zientifikoen bidezko erantzunik?
Biribildu “Bai” edo “Ez” galdera bakoitzeko.

4. galdera (jarrerak): HORTZ-KARIESA

Zenbateraino interesatzen zaizu ondoko informazioa?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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SAGU-BAZTANGA
Baztanga (biruela) birus-mota asko daude, animalietan baztanga-gaixotasunak
eragiten dituztenak. Birus-mota bakoitzak animalia espezie bakar bat kutsatzen du
normalean. Aldizkari batek adierazi duenez, zientzialari bat ingeniaritza genetikoaz
baliatu da sagu-baztangaren ADNa aldatzeko. Eraldatutako birus horrek kutsatzen
dituen sagu guztiak hiltzen ditu.
Zientzialariak dioenez, birusen eraldaketari buruzko ikerketa beharrezkoa da gizakien
janariak hondatzen dituzten izurriteak kontrolatzeko. Ikerketa horri egindako kritikek
diotenez, birusek laborategietatik ihes egin dezakete eta beste animalia batzuk kutsa
ditzakete. Gainera, kezkatuta daude espezie bakar baten baztanga-birus eraldatuak
ez ote dituen beste espezie batzuk kutsatuko, bereziki gizakiak. Gizakiak kutsatzen
dituen baztanga-birusari nafarreria deitzen zaio.
Nafarreriak hil egiten ditu kutsatzen dituen pertsona gehienak. Gaixotasun hori
populaziotik desagertu dela uste bada ere, nafarreri-birusaren laginak mundu guztiko
laborategietan gordeta daude.

1. galdera: SAGU-BAZTANGA

Kritikek beren kezka adierazi dute, sagu-baztangaren birusak saguak ez diren beste espezie
batzuk kutsa litzakeelako. Zein da ondoko arrazoietatik kezka horrentzako azalpen
egokiena?
A.

Nafarreri-birusaren geneak eta eraldatutako sagu-baztangaren birusaren
geneak berdin-berdinak dira.

B.

Sagu-baztangaren ADNaren mutazio batek birusak beste animalia batzuk
kutsatzea ekar lezake ondorioz.

C.

Mutazio baten eraginez sagu-baztangaren ADNa nafarreriaren ADNaren
berdin-berdina izan liteke.

D.

Sagu-baztangaren birusaren gene-kopurua eta baztangaren beste birus
batzuena berdinak dira.
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2. galdera: SAGU-BAZTANGA

Ikerketari egindako kritika baten kezka hauxe zen, sagu-baztangaren birus eraldatuak
laborategitik ihes egin lezakeela. Birus horrek sagu-espezie batzuen desagerpena ekar
lezake ondorioz.
Behean agertzen diren ondorioak gertatuko al dira ziurrenez sagu-espezie batzuk
desagertzen badira?
Biribildu “Bai” edo “Ez” kasu bakoitzean.

3. galdera: SAGU-BAZTANGA

Enpresa bat birus bat garatzen saiatzen ari da saguak esterilizatzeko. Birus horrek saguen
kopurua kontrolatzen lagundu lezake.
Demagun enpresak arrakasta duela. Ondoko galderek ikerketa bidezko erantzuna behar al
lukete birusa askatu aurretik?
Biribildu “Bai” edo “Ez” kasu bakoitzean.
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4. galdera (actitudes): SAGU-BAZTANGA

Zenbateraino interesatzen zaizu ondoko informazioa?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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ARANTZARRAINAREN PORTAERA
Arantzarraina akuario batean erraz mantentzeko moduko arraina da.

•
•
•

Umatze-garaian arantzarrain arraren sabela kolorez aldatzen da, zilar koloretik
gorrira.
Arantzarrain arrak bere eremuan sartzen den edozein ar lehiakide erasotzen du,
eta uxatzen saiatzen da.
Zilar koloreko eme bat hurbiltzen bada, bere habiara eramaten saiatuko da
arrautzak bertan errun ditzan.

Saiakuntza batean ikasle batek hauxe ikertu nahi du, zer den arantzarrain arrak
portaera erasotzailea izatea eragiten duena.
Ikaslearen akuarioan arantzarrain ar bakar bat dago. Ikasleak argizarizko hiru
eredu egin ditu eta bakoitzari kable zati bat erantsi dio. Banan-banan zintzilikatu
ditu akuarioan denbora-tarte berean. Orduan, arantzarrain arrak argizarizko irudia
bultzatuz eraso duen aldiak zenbatu ditu
Saiakuntzaren emaitzak behean agertzen dira.
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1. galdera: ARANTZARRAINAREN PORTAERA
Zein da saiakuntza horren bidez erantzun nahi den galdera?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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2. galdera: ARANTZARRAINAREN PORTAERA
Umatze-garaian, arantzarrain arrak eme bat ikusten badu erakartzen saiatuko da dantza txiki
antzeko baten bidez emea gorteiatuz. Bigarren saiakuntza batean, gorteiatzeko jarrera hori
ikertu da.
Berriro ere, argizarizko hiru eredu erabili dira kable zati banatik zintzilikatuta. Bata gorri
kolorekoa da; bi zilar kolorekoak dira, batek sabel zapala duelarik eta besteak sabel biribila.
Ikasleak arantzarrain arrak gorteiatzeko jarrera erakutsiz eredu bakoitzaren aurrean
erreakzionatzen duen aldiak zenbatu ditu (denbora-tarte jakin batean).
Saiakuntzaren emaitzak behean agertzen dira.

Hiru ikaslek ondorio bana atera dute bigarren saiakuntzaren emaitzetan oinarrituta.
Atera dituzten ondorioak zuzenak al dira grafikoan emandako informazioaren arabera?
Biribildu “Bai” edo “Ez” ondorio bakoitzeko.
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3. galdera: ARANTZARRAINAREN PORTAERA

Saiakuntzaren arabera, arantzarrain arrek eraso-jarrera erakusten dute sabel gorria duten
ereduen aurrean, eta gorteiatzeko jarrera zilarrezko sabela duten ereduen aurrean.
Hirugarren saiakuntza batean, ondoko lau eredu hauek erabili ziren:

Beheko hiru diagramek goiko eredu bakoitzaren aurrean arantzarrain ar batek izan ditzakeen
erreakzioak erakusten dituzte.

Erreakzio hauetako zein esperoko zenuke zuk lau ereduetako bakoitzarekin?
Bete laukiak eredu bakoitzerako emaitza gisa A, B edo C adieraziz.
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TABAKOA ERRETZEA

Tabakoa zigarroen, puruen eta pipen bidez erretzen da. Azterlanek adierazten
dutenez, tabakoari loturiko gaixotasunek ia 13.500 pertsona hiltzen dituzte egunero
munduan. Iragarri denez, 2020. Urterako, tabakoari loturiko gaixotasunek heriotza
guztien %12 eragingo dituzte mundu osoan.
Tabakoaren keak substantzia kaltegarri ugari ditu. Substantzia kaltetsuenak brea,
nikotina eta karbono monoxidoa dira.

1. galdera: TABAKOA ERRETZEA

Tabako-kea arnastu ondoren biriketaraino iristen da. Kearen brea biriketan geratzen da, eta
birikek behar bezala jardutea eragozten du horrek.

Ondokoetatik, zeinda biriken funtzioetako bat?
A.

Oxigenatutako odola gorputz-atal guztietara ponpatzea.

B.

Airetik arnasten duzun oxigenoa odoleraino eramatea.

C.

Odola garbitzea karbono dioxido edukia zerora arte murriztuz.

D.

Karbono dioxido molekulak oxigeno molekula bihurtzea.
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2. galdera: TABAKOA ERRETZEA
Tabakoa erreteak biriketako minbizia eta beste gaixotasun batzuk izateko arriskua handitzen
du.
Tabakoa erretzeak areagotu egiten du ondoko gaixotasunak izateko arriskua?
Biribildu “Bai” edo “Ez” kasu bakoitzean.

3. galdera: TABAKOA ERRETZEA

Pertsona batzuek nikotina-partxeak erabiltzen dituzte erretzeari uzten laguntzeko. Partxeak
larruazalean eransten dira eta nikotina askatzen dute odolean. Horrek lagundu egiten dio
erretzeari utzi dion jendeari, erretzeko irrika eta abstinentzia-sintomak arintzen.

Nikotina-partxeen eraginkortasuna aztertzeko, erretzeari utzi nahian dabiltzan 100
erretzaileren talde bat aukeratu dute ausaz. Taldea sei hilabetez aztertuko dute. Nikotinapartxeen eraginkortasuna, azterlana amaitzean erretzeari berriz ekin ez dioten pertsonen
kopurua zein den ikusiz neurtuko da.

Ondokoetatik, zein da eredu esperimental onena?
A.

Taldeko jende guztiak daramatza partxeak.

B.

Guztiek daramatzate partxeak, batek izan ezik, horiek gabe erretzeari
uzten saiatzen ari dena.

C.

Jendeak partxeak erabiliko dituen ala ez aukeratu du erretzeari uzten
laguntzeko.

D.

Partxeak erabiliko dituen jendearen erdia ausaz aukeratu dute, eta beste
erdiak ez ditu erabiliko.
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4. galdera: TABAKOA ERRETZEA

Metodo desberdinak erabiltzen dira jendeak erretzeari utz diezaion.
Arazoari aurre egiteko ondoko modu hauek teknologian oinarritutako al daude?
Biribildu “Bai” edo “Ez” kasu bakoitzean.

5. galdera (jarrerak): TABAKOA ERRETZEA

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

Imajinatu nekazaritzan erabiltzeko ongarriak produzitzen dituen fabrika kimiko handi
baten ondoan bizi zarela. Azken urteetan gunean iraupen luzeko arnasketa-arazoak
izan dituzten pertsonen kasuak egon dira. Tokiko jende askok pentsatzen du sintoma
horiek inguruko ongarri kimikoen fabrikak gas toxikoak isurtzearen ondorio direla.
Bilera publiko bat egin zen fabrika kimikoak bertakoen osasunari ekar lekizkiekeen
arriskuen inguruan. Zientzialariek honako adierazpenak egin zituzten bileran:

Enpresa kimikoarentzat lan egiten duten zientzialarien adierazpena
«Tokiko lurzoruaren toxikotasunaren azterketa bat egin dugu. Hartu ditugun laginetan
ez dugu produktu kimiko toxikoen aztarnarik aurkitu».

Tokiko eragindako hiritarrentzat lan egiten duten zientzalarien adierazpena
«Guneko iraupen luzeko arnasketa-arazoen kasuak behatu ditugu eta fabrika
kimikotik urrun dauden guneetako kasu kopuruarekin alderatu. Fabrika kimikotik gertu
dagoen gunean kasuen kopurua altuagoa da».

1. galdera: OSASUNARENTZAKO ARRISKUTSUA?

Fabrika kimikoko jabeak enpresarentzat lan egiten duten zientzialarien adierazpena erabili
zuen honako hau argudiatzeko: «Fabrikako gas-emisioa ez da osasunerako arriskutsua
tokiko biztanleentzako».
Eman arrazoi bat zalantzan jartzeko enpresarentzat lan egiten duten zientzialarien
adierazpenak jabearen argudioa babesten duela.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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2. galdera: OSASUNARENTZAKO ARRISKUTSUA?

Eragindako hiritarrentzat lan egiten duten zientzialariek, fabrikatik gertu bizi diren eta iraupen
luzeko arnasketa-arazoak dituzten pertsonen kopurua fabrikatik urrun bizi direnen
kopuruarekin konparatu dute.
Deskribatu bi guneen arteko desberdintasun posible bat pentsarazten dizuna konparazioa ez
dela baliozkoa.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. galdera (jarrerak): OSASUNARENTZAKO ARRISKUTSUA?
.............................................................................................................................................

3. galdera (jarrerak): OSASUNARENTZAKO ARRISKUTSUA?
Zenbateraino interesatzen zaizu ondoko informazioa?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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KIRURGIA HANDIA

Kirurgia handia, ekipamendu berezia duten operazio-geletan egiten dena,
gaixotasun asko tratatzeko beharrezkoa da.

1. galdera: KIRURGIA HANDIA
Kirurgia handian zehar, pazienteak anestesiatu egiten dira minik sentitu ez dezaten.
Anestesia, askotan, sudurra eta ahoa estaltzen dituen aurpegiko maskara baten bitartezko
gasarekin ematen da.
Ondoko gizakiaren sistemek gas anestesikoen ekintzan parte hartzen al dute?
Biribildu “Bai” edo “Ez” sistema bakoitzean.
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2. galdera: KIRURGIA HANDIA

Azaldu zergatik operazio-geletan erabiltzen diren tresnak esterilizatuak dauden.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

3. galdera: KIRURGIA HANDIA

Kirurgiaren ondoren gerta daiteke pazientea jan eta edateko gai ez izatea eta ura, azukreak
eta gatz mineralak dituen tantaz tantako bat ezartzen zaio. Batzuetan antibiotikoak eta
lasaigarriak ere jartzen dira.

Tantaz tantakoan jartzen diren azukreak zergatik dira garrantzitsuak operazio ondoko
pazientearentzat?

A.

Deshidratazioa saihesteko.

B.

Operazioaren ondoko mina kontrolatzeko.

C.

Operazio-ondoko infekzioak sendatzeko.

D.

Beharrezko nutrizioa emateko.
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4. galdera: KIRURGIA HANDIA

Organoen transplanteek kirurgia handia behar dute eta geroz eta ohikoagoak bihurtzen ari
dira. Beheko grafikoan ospitale jakin batean 2003an egindako transplante kopurua azaltzen
da.

Biribildu “Bai” edo “Ez” ondorio bakoitzean.
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5. galdera (jarrerak): KIRURGIA HANDIA

Zenbateraino interesatzen zaizu ondoko informazioa?
Markatu lauki bakar bat lerro bakoitzean.
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KLONAZIOA
Irakurri ozono geruzari buruzko egunkari bateko artikulu hau eta, gero, erantzun galderei.
IZAKI BIZIDUNAK KOPIATZEKO MAKINA?

Zalantzarik ez dago. 1997an urteko

Zatitxo horretatik nukleoa atera zuen.

animalia aukeratzeko hauteskundeak

Nukleo hori beste ardi eme baten (2.

izan balira, Dollyk irabaziko zukeen.

ardia) obuluan sartu zuen. Baina, hori

Argazkian ikusten duzun ardiak Dolly du
5 izena eta eskoziarra da. Baina Dolly ez

20 egin aurretik, 2. ardi horren ezaugarriak
transmitituko zituen materiala atera zuen

da ardi arrunta. Beste ardi baten klona

obulutik. Bigarren ardiaren obulu

da. Klonak kopia esan nahi du.

manipulatua hirugarren ardi batean jarri

Klonatzeak, beraz, eredu batetik

zuen (3. ardia) lan Wilmut-ek. Hirugarren

kopiatzea esan nahi du. Eta

25 ardia umedun geratu zen eta arkume bat

10 zientzialariek lortu egin dute: ardi bat
eredutzat hartuta, beste ardi berdinberdin
bat sortu dute (Dolly).

izan zuen: Dolly.
Hainbat zientzialarik urte gutxi barru
gizakiak ere klonatu ahal izango direla

lan Wilmut zientzialari eskoziarra izan

uste du. Baina gobernu askok,

zen “ardiak kopiatzeko makina” asmatu

30 honezkero, klonaketa legez debekatzea

15 zuena. Ardi heldu baten (1. ardia) titi
batetik zati txiki txiki bat hartu zuen.

erabaki dute.

Fuente: Tijdschrift van de Eenhoorn Educatief (Brussels Onderwijs Punt), marzo 1997.
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1. galdera: KLONAZIOA

Zeinen berdina da Dolly ardia?
A.

1. ardiaren berdina.

B.

2. ardiaren berdina.

C.

3. ardiaren berdina.

D.

Bere aitaren berdina.

2. galdera: KLONAZIOA

Testuan, titi batetik erabiltzen duten partea deskribatzeko «zati txiki txikia» esaten da.
Testuan irakurri duzunez, igarriko duzu zer den «zati txiki txiki» hori.

«Zati txiki txikia»:
A.

zelula da.

B.

genea da.

C.

zelularen nukleoa da.

D.

kromosomoa da.
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3. galdera: KLONAZIOA

Testuaren azken esaldian esaten denez, gobernu askok klonaketa debekatzea pentsatuta
daukate. Hemen dituzu bi arrazoi iritzi hori sostengatzeko.
Argitu ezazu ea arrazoi hauek zientifikoak diren ala ez.
Esaldi bakoitzean, inguratu biribil batez “Bai” ala “Ez” hitza.
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SEMMELWEIS-EN DIARIOA
Semmelweis-en diarioa. 1. testua

“1846ko uztaila. Datorren astean Vienako Ospitale Orokorrean hasiko naiz lanean,
amaetxeko lehen pabilioiko zuzendaria izendatu nautenez gero. Amaetxeko hil diren
pertsonaren portzentaia berri izatean, ikaratuta geratu nintzen. Hilabete honetan,
esaterako, bertan zeuden 208 ametatik 36 gutxienez hil dira haurgintza-sukarraren
ondorioz. Erditzea lehen mailako pneumonia bezain arriskutsua da.”
Aurreko testua diarioko zati bat
da, Ignaz Semmelweis
doktorearena (1818-1865).
Ikusten denez, haurgintzasukarraren ondorioak benetan
ziren latzak. Garai hartan
gaixotasun kutsakor horren
eraginez emakume asko hiltzen
zen. Ondoko taulan ageri dira
Semmelweis doktoreak
zuzentzen zuen amaetxeko
zifra ikaragarriak, bai lehenengo
pabiloian, baita bigarrenean
ere. (Begiratu ondoko
diagrama):
Medikuek, Semmelweis barne hartuta, ez zuten ideiarik ere, zein ote zen haurgintzasukarraren jatorria. Hona Semmelweis-en egunkariaren beste zati bat:
“1846ko abendua. Umea arazorik gabe izan duten emakume gehiegi hiltzen ditu
sukar honek. Zergatik? Badira mende asko zientziak pentsatzen duela haurgintzasukarra amak hiltzen dituen epidemia ikusezina dela. Airean gertatutako aldaketak
izan daitezke arrazoi, edo lurretik kanpoko eraginen bat, edo lurraren beraren
mugimenduren bat, lurrikara bat alegia”.
Gaur egun ia-ia inori ez litzaioke bururatuko lurretik kanpoko eraginak edo lurrikarak
direnik haurgintza-sukarraren jatorria. Baina Semmelweis-en garaian jende askok horixe
pentsatzen zuen, baita zientzialariek ere!
Hala ere, Semmelweis-ek ez zuen uste sukarra lurretik kanpoko eraginek edo lurrikarek
sortzen zutenik. Bere lankideak konbentzitu nahian, amaetxeko bi pabilioien heriotzatasen arteko aldeak erakutsi zizkien (begiratu grafikoa).
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1. galdera: SEMMELWEIS-EN DIARIOA
Eman dezagun zu Semmelweis zarela. Semmelweis-ek hartutako datuak kontuan izanda,
eman arrazoi bat haurgintza-sukarra lurrikaretatik ez datorrela erakusteko.
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Semmelweis-en diarioa. 2. testua
Ospitaleko ikertzaileen lanetako bat disekzioa izaten da. Hildakoen gorpuak ebaki eta ireki
egiten dira, ea zergatik hil diren ikusteko. Semmelweis gauza batez konturatu zen: Lehen
pabilioiko ikasle askok aurreko egunean hildako emakumeen disekzioak egiten zituzten, eta
ondoren umea izan zuten emakumeak aztertzen zituzten. Disekzioak egin ondoren, askotan
ez ziren garbitzen. Are gehiago, batzuk harro egoten ziren, beren kiratsak gorpuekin lanean
aritu zirela frogatzen zuen eta. Horrela beste guztiek jakingo zuten nolako langile saiatuak
ziren! Disekzio batean.

Semmelweis-en lagun batek bere azala nahi gabe moztu zuen. Handik gutxira hil egin zen.
Lagunari disekzioa egitean Semmelweis konturatu zen gorpu hark haurgintza-sukarraren
ondorioz hildakoen itxura berbera zuela. Orduan beste zerbait bururatu zitzaion.
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2. galdera: SEMMELWEIS-EN DIARIOA

Semmelweis-en ideia berrian bi gauza lotuta agertzen ziren: Amaetxeko heriotza-tasa handia
eta ikasleen portaera.

Zein izan zen ideia hori?
A.

Ikasleak disekzioak egin ondoren garbituko balira, haurgintza-sukarreko
kasuak gutxitu egingo lirateke.

B.

Ikasleek ez dute disekzioetan parte hartu behar, beren buruak mozteko
arriskua dute eta.

C.

Ikasleek kiratsa dute, disekzioak egin ondoren garbitzen ez dira eta.

D.

Ikasleek lan asko egiten dutela erakutsi nahi dute eta horregatik
emakumeak aztertzean dena erdipurdi egiten dute.

3. galdera: SEMMELWEIS-EN DIARIOA
Semmelweis-i esker haurgintza-sukarraren ondorioz emakume gutxiago hil ziren. Baina
haurgintza-sukarra gaur ere ez dago erabat menperaturik.
Sukar sendakaitzak ospitaleetan arazo handia dira oraindik ere. Arazo hori kontrolatzeko
neurri arrunt asko nahikoak izaten dira. Besteak beste, izarak tenperatura altuetan garbitu
behar dira.
Izarak tenperatura altuetan garbitzen badira, sukarra kutsatzeko arriskua txikitu egiten da.
Zergatik?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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4. galdera: SEMMELWEIS-EN DIARIOA
Gaixotasun asko antibiotikoen bidez sendatzen dira. Hala ere, azken urte hauetan badirudi
antibiotikoak ez direla hain eraginkorrak haurgintza-sukarraren aurka.
Zergatik ez dira hain eraginkorrak?
A.

Antibiotikoak, behin ekoiztu ondoren, eraginkortasuna galtzen hasten
direlako.

B.

Bakterioak antibiotikoen aurkako erresistentzia garatzen ari direlako.

C.

Antibiotikoek haurgintza-sukarraren aurka laguntzen dutelako, ez beste
gaixotasunen aurka.

D.

Antibiotikoen beharra txikitu egin delako, osasun publikoa azken urte
hauetan asko hobetu da eta.
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ERLE-KOLONIEN KOLAPSOAREN NAHASMENDUA
Jarraian, pantailatik hartutako irudiak aurkezten ditugu. Dena dela, unitate interaktibo osoa
hurrengo estekan ikus daiteke:
h t t p : / / w w w. o e c d . o r g / p i s a / P I S A 2 0 1 5 Q u e s t i o n s / p l a t f o r m / i n d e x . h t m l ?
user=&domain=SCI&unit=S656-BirdMigration&lang=eus-ESP
1. galdera: ERLE-KOLONIEN KOLAPSOAREN NAHASMENDUA
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2. galdera: ERLE-KOLONIEN KOLAPSOAREN NAHASMENDUA

"

PISA:
COMPETENCIA
CIENTÍFICA.
I. - BIOLOGÍA
PISA:
ZIENTZIARAKO
KONPETENTZIA.
II - ITEMEN ADIBIDEAK IRAKASLEEK ERABILTZEKO - BIOLOGIA

!60

3. galdera: ERLE-KOLONIEN KOLAPSOAREN NAHASMENDUA

"
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4. galdera: ERLE-KOLONIEN KOLAPSOAREN NAHASMENDUA

"
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5. galdera: ERLE-KOLONIEN KOLAPSOAREN NAHASMENDUA

Zientzialariek erle-kolonien kolapsoaren nahasmenduaren beste bi arrazoi
proposatu dituzte:
•
•

Erleak infektatu eta hiltzen dituen birus bat.
Arrautzak erleen sabelean jartzen dituen euli parasitario bat.

Aurkikuntza hauetatik zeinek adierazten du erleak birus baten ondorioz hiltzen
direla?
❍
❍
❍
❍

Erlauntzetan beste organismo baten arrautzak aurkitu ziren.
Erleen gelaxketan intsektizidak aurkitu ziren.
Erleena ez den DNA aurkitu zen erleen gelaxketan..
Hildako erleak aurkitu ziren erlauntzetan.

"
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EGURALDI BEROKO EGUN BATEAN KORRIKA
(Unitate interaktiboa)

"
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"
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1. galdera: EGURALDI BEROKO EGUN BATEAN KORRIKA

"
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2. galdera: EGURALDI BEROKO EGUN BATEAN KORRIKA

"
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3. galdera: EGURALDI BEROKO EGUN BATEAN KORRIKA

"
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4. galdera: EGURALDI BEROKO EGUN BATEAN KORRIKA

"
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5. galdera: EGURALDI BEROKO EGUN BATEAN KORRIKA

"
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BETAURREKO ERREGULAGARRIAK
(Unitate interaktiboa)

Lehengo simulaziorako sarrera

"
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1. galdera: BETAURREKO ERREGULAGARRIAK

"
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2. galdera: BETAURREKO ERREGULAGARRIAK

"
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Bigarren simulaziorako sarrera

"
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3. galdera: BETAURREKO ERREGULAGARRIAK

"

PISA: ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA. II - ITEMEN ADIBIDEAK IRAKASLEEK ERABILTZEKO - BIOLOGIA

!76

4. galdera: BETAURREKO ERREGULAGARRIAK

"
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5. galdera: BETAURREKO ERREGULAGARRIAK

"

PISA: ZIENTZIARAKO KONPETENTZIA. II - ITEMEN ADIBIDEAK IRAKASLEEK ERABILTZEKO - BIOLOGIA

!78

HEGAZTIEN MIGRAZIOA
(Unitate interaktiboa)

1. galdera: HEGAZTIEN MIGRAZIOA

"
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2. galdera: HEGAZTIEN MIGRAZIOA

"
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3. galdera: HEGAZTIEN MIGRAZIOA

"
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ARRAIN-HAZKUNTZA IRAUNKORRA
(Unitate interaktiboa)

Jarraian, pantailatik hartutako irudiak aurkezten ditugu. Dena dela, unitate interaktibo osoa
hurrengo estekan ikus daiteke:
h t t p : / / w w w. o e c d . o r g / p i s a / P I S A 2 0 1 5 Q u e s t i o n s / p l a t f o r m / i n d e x . h t m l ?
user=&domain=SCI&unit=S601-SustainableFishFarming&lang=eus-ESP

"
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