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Azterketa honek bi aukera ditu.  Horietako bati erantzun behar duzu.

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 
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Este examen tiene dos opciones. Debes contestar a una de ellas. 

No olvides incluir el código en cada una de las hojas de examen. 
�

Zuzenketa eta kalifikazio-irizpide espezifikoak:
1. Gaia: 5 puntu. Testuaren kalifizazioa irizpide hauen arabera egingo da: 

a. Galdetzen denari egokitzeko gaitasuna: 1 p. 
b. Kontzeptu eta hiztegi espezifikoa ondo erabiltzea: 1 p. 
c. Gaia bere textuinguruan jartzea: 3 p. 

2. Testu iruzkina: 5 puntu. Testuaren kalifizazioa irizpide hauen arabera 
egingo da: 

a. Testuaren kokapena (testu mota, egilea, jasotzaileak, garaia): 
0,5 p. 

b. Testuaren analisia: testuaren oinarrizko ideiak nabarmentzea:1,5 p. 
c. Testuinguruan jartzea: testua bere prozesu historikoan ezartzea:�

2,5 p. 
d. Testuaren garrantzia: dagokion aldi historikoa ulertzeko, testuak 

duen garrantzia adieraztea: 0,5 p. 
�

Criterios específicos de corrección y calificación:
1. Tema: 5 puntos. La calificación del tema se ajustará a los siguientes 

criterios: 
a. Capacidad para ajustarse a lo que se pregunta: 1 p. 
b. Uso adecuado de los conceptos y vocabulario específico: 1 p. 
c. Contextualización del tema: 3 p. 

2. Comentario de texto: 5 puntos. La calificación del texto se ajustará a los 
siguientes criterios : 

a. Localización del texto (tipo de texto, autor, destinatarios, época): 
0,5 p. 

b. Análisis del texto: resalta las ideas fundamentales del texto: 1,5 p. 
c. Contextualización: encuadra el texto en su proceso histórico:2,5 p. 
d. Importancia del texto: destaca su importancia para comprender el 

período histórico en el que está inscrito: 0,5 p. 
�
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A AUKERA 
�

GAIA: ESTATU LIBERALAREN ERAIKUNTZA (1834-1874) 

TESTU-IRUZKINA: EUSKAL HERRIKO AUTONOMIA-ESTATUTUA (1936) 

Diputatuen Kongresuak honako LEGE hau agindu eta berretsi du: 

1. art. Errepublikako Konstituzioaren eta Estatutu honen arabera, Arabak, 
Gipuzkoak eta Bizkaiak eskualde autonomoa osatzen dute espainiar Estatuaren 
barruan eta “Euskal Herria” izena hartu du.  Bere lurraldea aipatutako probintziek 
gaur egun osatzen dutena izango da eta horiek, aldi berean, modu autonomoan 
gobernatuko dira (…). Euskara, gaztelania bezala, Euskal Herriko hizkuntza 
ofiziala izango da (…). 

5. art. Euskal Herriari dagokio bere lurralde autonomoaren barruko babes 
juridikorako eta ordena publikoa mantentzeko polizia erregimena ezartzea. 

10. art. Euskal Herriaren botereak herrian sortzen dira eta Errepublikako 
Konstituzioaren eta Estatutu honen arabera erabiliko dituzte berak erabakitzen 
dituen organoek honako mugapen hauen arabera: 

a) Eskualdeko organo legegilea (…)  sufragio unibertsal, berdin, zuzen eta 
sekretu bidez (…) hautatuko da. 

b) Organo betearazleak organo legegilearen konfiantza izan behar du eta 
presidentea izango da eskualdearen ordezkaria Errepublikarekiko 
harremanetarako (…). 

Lehen xedapen iragankorra. Gerra zibilak eragindako ez ohiko baldintzek 
irauten duten bitartean, Euskal Herrian behin-behineko Gobernuak aginduko du 
Estatutu honetan xedatutako eskumen guztiekin. Behin-behineko Gobernu 
horretako lehendakaria Estatutua promulgatu ondorengo zortzi egunen barruan 
izendatuko dute euskal udalak osatzen dituzten eta euren botoa askatasunez 
eman dezaketen herriak aukeratutako zinegotziek (…). Behin-behineko 
Gobernuko lehendakariaren hautaketa Bizkaiko gobernadore zibilak egiaztatuko 
du (…). Horrela hautatutako lehendakariak behin-behineko Gobernuko kideak 
izendatuko ditu eta horiek ez dira bost baino gutxiago izango (...)  

Diputatuen Kongresua, 1936ko urriaren 4 

Gaceta de Madrid, (281. alea), 1936ko urriaren 7koa eta .Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkariaren (1. alea), 1936ko urriaren 9koa. 
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B AUKERA 
�

GAIA: BIGARREN ERREPUBLIKA: 1931KO KONSTITUZIOA ETA 
ERREFORMAK 

TESTU-IRUZKINA: 1839KO URRIAREN 25EKO LEGEA 

Isabel II.a, jainkoaren graziaz eta Espainiako monarkiaren Konstituzioaz 
Espainiako errege denak eta, bere adingabetasunean, bere Ama Agurgarria den 
Maria Cristina de Borbon Erregina alargunak, Erresumako Erregina 
Gobernatzaileak, honako hau ikusi eta ulertzen duzuen guztioi jakinarazten dizue: 
Gorteek honako hau agindu dutela eta Guk berretsi: 

1. art. Euskal probintzietako eta Nafarroako foruak berresten dira, monarkiaren 
batasun konstituzionalari kalterik egin gabe.   

2. art. Gobernuak, aukera izan bezain laster eta Euskal probintziei eta 
Nafarroari entzun ondoren, lehen aipatutako foruetan haien interesa aldarrikatzen 
duen nahitaezko aldaketa proposatuko dio Gorteei, nazioaren eta Monarkiaren 
Konstituzioaren interes orokorrarekin bat eginez eta, aldi baterako eta lehen 
adierazitako moduan eta zentzuan, sortu litezkeen zalantzak eta eragozpenak 
ebatziz eta Gorteei horren berri emanaz.   

Nik, Erregina gobernatzaileak (Erreginak eskuz sinatuta), Jauregian, 1839ko 
urriaren 25ean. 


