
 

 
IRAKURMEN-PROBA 

1.Ariketa   

 Ondoren testu bat daukazu. Irakurri eta erantzun galderei. 
Aukeratu erantzuna. Bakarra da zuzena. 

Arnasaldi bat krisiaren erdian 

Bilboko kaleek munduko beste edozein hiritakoen itxura daukate 

egunotan. Trafikoa aspaldiko txikiena da, ezarritako konfinamenduaren ondorioz. 

Kutsadura etena egun batetik besterakoa izan zen, gainera. Greenpeacek 

interesgarritzat jo du egoera: «Pertsonen osasuna kolokan dagoenean, arriskuak 

murrizteko erabakiak hartu behar dira. Beraz, murrizketa hauekin kutsadura 

gutxitzea lortu bada, gogoratu behar da poluzioa dela, Osasunerako Mundu 

Erakundearen [OME] arabera, munduan heriotza gehientsuen eragiten duen 

arrazoietako bat». 

Ekologistak Martxan erakundeak ere sumatu du Bilbon kutsadura apaldu 

dela. Alabaina, gogoratu du energia elektrikoaren kontsumoa %15 inguru 

bakarrik gutxitu dela. «Planetaren mugak errespetatu ahal izateko, hori ez da 

nahikoa. Kontsumoa askoz ere gehiago murriztu behar da.” Greenpeaceren 

esanetan, 2020a urte baliogabea izango da estatistikari dagokionez. Gainera, 

lehendik ere, gobernu asko trabak jartzen ari dira klima larrialdiari aurre egiteko.  

Eta orain arriskua dago egoera ekonomiko zail bat aitzakia gisa erabiltzeko, arlo 

honetako neurriak blokeatzeko. 

 

 

 

 



Ez dira funts gabeko kezkak. Hainbat herrialdetako agintariek jada 

norabide horretan eman dituzte pausuak. Txekiako lehen ministroak adierazi du 

Europako Batasunak bertan behera utzi beharko lituzkeela klima krisiari aurre 

egiteko konpromisoak. Polonia ere antzera mintzatu da. Bai Txinak eta bai AEBek 

kontrol neurriak laxatu dizkiete kutsatzen duten sektoreei. 

Ekologistek garbi daukate oraingo lehentasuna osasun krisiari aurre 

egitea dela. Haien ustez, egoerak agerian utzi du borondatea izanez gero 

indarrean jar litezkeela kutsadurari aurre egiteko neurriak. «Uste nuen halako 

egoera bat klimarengatik gertatuko zela, eta, bat-batean, hau etorri zaigu. Eta 

nahiko nuke gizarte gisa indartsuago irtetea, eta ikustea ea nola antolatzen garen 

Lurrarekin, eta ez bakarrik gure nagusiarekin, soldata igoeraz hitz egiteko», esan 

du ekologista batek. Eta gehitu marketin hutsa izan direla erakunde batzuek 

egindako klima-larrialdi adierazpenak. «Deklarazio hori egin eta gero, zer aldatu 

da? Espero dut honen ondoren gauzak benetan aldatzen hastea». Greenpeacek 

ere uste du deklarazio horiek asmo oneko adierazpenak direla, besterik gabe. 

«Ezin dira diruz lagundu industria kutsatzaileak, Parisko Hitzarmena juridikoki 

loteslea da, eta, Herbehereetan, adibidez, auzitara jo dute konpromisoak bete ez 

direlako».  

Hirietako kutsadura nabarmen jaisteaz gain, jarduera ekonomikoaren 

etenaldiak eragina izan du naturan. Biral egin dira Veneziako ubideetako uraren 

gardena erakusten duten bideoak, esate baterako. «Egungo jarduera 

ekonomikoa horren bortitza da, ezen nahikoa baita segundo gutxi batzuetan 

geratzea, lehengoratze bat gertatzeko. Horrek ez du esan nahi herritarren 

osasun arloan eragingo duenik kutsadura jaitsierak, epe luzeagoa beharko baita 

horretarako», azaldu dute Greenpeacen. Alabaina, egoera aldatu da, eta gauzak 



beste ikuspegi batetik begiratzeko aukera eman du: «Uste genuen mundua 

mugiezina zela, eta ikusi dugu hilabete bakar batean egoera errotik alda 

daitekeela», nabarmendu dute ekologistek. 

1. ariketa. Aukeratu erantzuna 

1. Nolakoa izan da konfinamenduan Bilboko trafikoaren egoera? 
a) Kaleetan sekula baino auto gehiago izan da. 
b) Aspaldiko autoak moteldu egin dira. 
c) Orain dela asko ez da horrelako egoerarik izan. 

 2. Zer gogoratu du Ekologistak martxan erakundeak? 
a) Kutsadura izan ezik energia gutxitu dela. 
b) Energia elektrikoaren kontsumoa gutxitu bada ere, hori ez dela aski.  . 
c) Zenbat eta kutsadura handiagoa izan, orduan eta txikiagoa izango dela 
energia.. 

3. Zerk kezkatzen ditu ekologistak? 
a) Herrialde askok klima aldaketaren bazterrak utzi izanak. 
b) Herrialde batzuek ekologiari behar besteko jaramonik ez egiteak. 
c) Ekologia aitzakia hartuta lan arloko murrizketak ugaltzeak. 

 4. Zer nahiko lukete konfinamendua igaro eta gero gizartean gertatzea? 
a) Ugazabekiko harremanean ez ezik naturarekikoan ere aldaketa bat. 
b) Nagusiari soldata handiagoa eskatuz gero zerbait ekologistei ematea. 
c) Ekologiaren aldeko borrokan nagusiekin soldataz mintzatu ahal izatea. 

5. Nolakoa izan da gure osasunean kutsadura gutxitze honen eragina? 
 a) Luzaro iraun beharko luke benetako eragina izateko 
           b) Osasun arloko aurrekontua handituz gero kutsadura gutxituko da 
           c) Eragin handia izanik ere ez du luzaro iraungo. 
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2.Ariketa 

 Ondorengo testuari zatiak falta zaizkio. Hurrengo orrian dituzu 
falta diren testu zatiak. Sartu testu zatia dagokion hutsunean. Markatu 
testuko hutsuneak (1, 2, 3…) betetzeko zein diren galdera egokienak 
(A, B, C...). Testu zati bat sobera dago. 

Ostadarra platerean 

 Begietatik jaten dugula kontu jakina da. Izan ere, koloreak begietatik 

sartzen zaizkigu, baina baita ahotik ere. Laranja-kolore biziko laranjak 

ditugu gustuko, tomate gorriagoak edo berdeagoak hautatzen 

ditugu ...............................................(1) Ez dakigu, ordea, kolorea 

hautatzen dugun une berean kolore horren araberakoak diren zenbait 

osagai hautatzen ditugula halabeharrez. 

 Zalantzarik gabe, koloreek objektu ororen itxura, eta, beraz, horien 

erakargarritasuna baldintzatzen dute. ...............................................(2), 
elikagaien kalitateari eta konposizio kimikoari buruzko informazioa ematen 

digute koloreek. Gainera, kolorea ematen dieten konposatu horiek berak 

dira elikagaiak erakargarri eta elikagarri egiten dituztenak. Esaterako, 

espinaken berdea eta azenarioen laranja, besteak 

beste, ...............................................(3). Izan ere, dieta osasuntsua izateko 

kolore-aukera zabala jan behar dela diote medikuek. Alegia, platerak 

ostadarraren itxura beharko luke izan, nolabait esateko. 

 ...............................................(4), 40 elikagairen baino gehiagoren 

premia du organismoak. Ezinezkoa da horiek guztiak jaki bakar batean 

aurkitzea. Beraz, konponbidea da elikagai asko hartzea, horietako 

bakoitzak osotasunean ezar dezan bere elikadura-elementua. Izan ere, 

elikagai bakoitzak dauzkan osagaien arabera funtzio bat edo beste beteko 

du organismoan. 



 Laranja, azenario eta abarren laranja-kolorea karotenoideen taldeari 

zor zaio. Esaterako, azenarioak oso osasuntsuak dira, ikusmena eta 

larruazala ondo egoteko beharrezkoa den A bitaminaren forma bat baitute: 

beta karotenoa. Zenbat eta biziagoa izan laranjen 

kolorea, ...............................................(5). Gauza bera tomateen kasuan; 

zenbat eta gorriagoak izan, orduan eta likopeno gehiago dute. 

 Klorofila pigmentuak ematen dien kolore berdea 

da ...............................................(6), eta, oro har, kolore berdeko elikagaiak 

dira beharbada osasungarrienak. Alegia, barazkiak. Elikagaien kolorearen 

eta kalitatearen arteko lotura ez da subjektiboa, guztiz objektiboa da. 

Elikagaien oinarrizko funtzioa elikatzea bada ere, funtzio hori ez da behar 

bezala baloratzen elikagaiak hautatzeko orduan. Zaporea, usaina eta 

kolorea maila berekoak dira kalitatearen ikuspuntutik. 

 Elikagaien industrian kolorea ez da bilgarri eder hutsa. Elikagaien 

osagai kimikoen eta horien kontrolaren berri ematen duen oinarrizko 

ezaugarri bat da. Izan ere, frutak heltzean edo ardoa zahartzean, 

adibidez, ...............................................(7), eta aldaketa horiek 

elikagaiaren kalitatearekin zerikusia dute. Bestalde, usu, elikagaiak 

merkaturatu aurretik, zenbait prozesu fisiko jasaten dute, eta horiek ere 

kolorean eragin dezakete. Esaterako, barazkiak eta frutak ur irakinetan 

egiten direnean, bi efektu sortzen dira: batetik, toxinak ezabatzen dira, eta 

bestetik koloreaz arduratzen diren zeluletan eragiten dute. 

 Elikagaiei kolorea emateko bide bat koloratzaile nahiz aditibo 

naturalak edo artifizialak erabiltzea da, produktuaren itxura eta usaina 

berehalakoan aldatzeko gai baitira.  Egiaztatuta dago koloreek eragin 

psikologiko garrantzitsua dutela jaten eta edaten dugunaren usainean eta 

zaporean. Adibidez, kolore oso berdeko fruta bat azidoa dela iruditzen 

zaigu, ...............................................(8). Beraz, maiz begietatik jaten 

dugula ezin uka dezakegu, eta, hortaz, elikagaien kolorearen eta 



kalitatearen inguruan ikertzen jarraitu beharko da. Izan ere, itxura oneko 

produktua, edozer dela ere, errazago saltzen da.  

1. ariketa. Bete hutsuneak 

A.   klorofilei  eta karotenoei zor zaizkie 
 
B.   orduan eta karotenoide eta A probitamina gehiago dituzte 
 
C.   nahiz eta askotan horrela ez izan 
 
D.   tomateak izango duen erabileraren arabera... 
 
E.   ahosabaiaren kolorea alda daiteke 
 
F.    Hori elikagaien industriara ekarriz 
 
G.   barazkietan jaun eta jabe 
 
H.  elikagaien kolorea aldatu egiten da 
 
I.   Osasuntsu egoteko 
 

Idatzi zenbakiari dagokion letra ondoko laukietan: 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 Soberak
oa 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Ariketa 

 



 Hutsuneak bete. Testutik zenbait hitz ezabatu ditugu. Erantzun-
orrian aukera ezazu zenbaki bakoitzari dagokion hitza. 

Futbolaz ikasi 
Haurrak entrenatzean egiten diren akatsen inguruko ikastaro bat 

emango dute Donostian Futbolaz Blaiko kideek. Ehunka haur biltzen dira 

larunbatero partidatxoak jokatzeko. Askoren kirolik gustukoena da futbola, 

eta, horregatik, Aitor Manterola entrenatzaile zumaiarrak, Aritz Olagoi kiro 

psikologoak eta Joseba Sesma Jarduera Fisikoa eta Kirol Zientzietan 

Lizentziatuak .................(1) Futbolaz Blai bloga sortu dute, «futbolaren 

formazioan kalitatezko egitasmoak sustatzeko» asmoz. «Kalitatezko 

irakaskuntzan sinesten dugu, eta laguntzeko formazioa .................(2) dela 

iruditzen zaigu», adierazi dute. Ildo horretan, uste dute futbolaren 

irakaskuntza ezin dela eduki fisiko-tekniko-taktiko-psikologiko jakinetara 

mugatu. «Jokalarien heziketa osoa da garrantzitsua; futbolari dagokiona, 

baina baztez ere .................(3) baloreak irakastearen ingurukoa». 

 Horregatik, eskola kirolean .................(4) haur eta gaztetxoen 

entrenatzaileei zuzendutako formazio saioa antolatu dute larunbaterako. 

«Egoki aritzeko prestatu nahi ditugu entrenatzaileak. Umeak futbolaren 

bidez motibatzeko estrategiak erakutsi nahi dizkiegu. 

Gainera, .................(5) badakigu futbola heziketa tresna .................(6) 

erabil daitekeela, eta horretarako zer baliabide dauden erakutsi nahi diegu 

futbol prestatzaileei», azaldu du Aitor Manterolak. Haurrak futbolean 

entrenatzerako orduan egiten den hainbat akats identifikatu dute hiru 

adituek, eta horren aurrean irtenbideak eman nahi dizkiete entrenatzaileei. 



«Ez da orokorra, baina kasu batzuetan ikusi dugu entrenatzaileak ez 

daudela behar bezala prestatuta. Askotan haurren prestatzaileak nerabeak 

edota gurasoak izaten dira, izan ere. Konturatu gara 

irabazteko .................(7) gehiegi nabarmentzen zaiela haurrei», azaldu du. 

 Haren iritziz, irabazteaz gain, «futbolak haurraren heziketan oso 

garrantzitsuak diren beste balio batzuk .................(8) behar ditu». 

«Futbolaren bidez, alde batetik haurrei erakutsi behar diegu kirola egitea 

ona dela denontzat; gainera, taldeko kirola da, eta futbolean jokatzen 

dugun .................(9) ondo pasatzeko laguntasuna eta taldeko kide guztien 

parte hartzea ezinbestekoak direla helarazi behar zaie. .................(10) 

errespetua eta talde kideei laguntzea oso garrantzitsuak direla ere». 

 Entrenatzaileei zuzendutako prestakuntza ikastaroak alderdi 

teorikoa eta alde praktikoa .................(11) dituela azaldu du Aitor Manterola 

entrenatzaileak. «Saioa parte-hartzailea izan dadin nahi dugu. 

Entrenatzaile eta prestatzaileek zalantzak galdetu eta denon artean horiei 

irtenbidea ematea da gure asmoa. Gainera, 

entrenamenduetan .................(12) ahalko dituzten ariketak eta estrategiak 

ere proposatuko dizkiegu». Ikastaroa larunbatean izango da, 10:30etik 

13:00etara, Donostiako Anoeta Estadioko Kiroletxean, Atano III. aretoan. 

Saioa doan izango da. 

 
 
 



1 2 3 4 
a)bakarrik 
b)auzolanean 
c)elkarlanean 
d)nahita 

a)ezinbestekoa 
b)ahula 
c)ahantzia 
d)debaldekoa 
 

a)bertoko 
b)gizalegezko 
c)kanpoko 
d)betiko 
 

a)nahiz 
b)baino 
c)baina 
d)aurretik 

 
5 6 7 8 
a)gizonok 
b)betidanik 
c)jakin 
d)kirolzaleok 

a)ugari 
b)gisa 
c)beti 
d)elkarrekin 

a)grina 
b)indarra 
c)nagia 
d)ahulezia 

a)kendu 
b)sustatu 
c)kanporatu 
d)neurtu 

 
9 10 11 12 
a)bitartean 
b)bezala 
c)arren 
d)antzera 

a)eta 
b)edota 
c)baita 
d)baina 

a)banatuko 
b)uztartuko 
c)kontrajarriko 
d)ezabatuko 

a)luzatu 
b)laburtu 
c)landu 
d)landatu 
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