
 

 
1. Informazioa eta datuen tratamendua 
1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 
 

1. Zer da aipamen bibliografiko bat ? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Lan bateko testuan txertaturiko aipamen bat, testuaren iturria, datua, ideia 
edo teoria identifikatzeko balio duena 

b. Gure testuan sartu ditugun beste norbaiten hitzen errepikapena 
c. Testu edo ideiaren bat hartu dugun argitalpen bati buruzko datu guztiak 
d. Erantzun guztiak okerrak dira  

  
2. Erreferentzia bibliografikoak… [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 

gehiago egon daiteke.] 
  

a. Leku askotan topa daitezkeen gertaerak edo datuak dira 
b. Web orrietan gidatzeko balio digute 
c. Gure testuan aipatutako ideia edo testua hartu dugun dokumentua okerrik 

gabe identifikatzeko balio dute 
d. Zerrenda gisa aurkeztu ohi dira lanen amaieran 

 
  

3. Aipamenen eta erreferentzien arteko erlazioa honakoa da [Adierazi erantzun 
egokia baieztapen bakoitzean] 

 
 Egia Gezurra 

a. Aipamen bat erreferentzia batean sakontzen da.   
b. Erreferentzia bat aipamen baten laburdura da.   
c. Ez dago inongo erlaziorik aipamen eta 

erreferentzien artean.  
  

 
  



 
 

4. Bibliografia bat… [Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 
 

 Egia Gezurra 
a. Erreferentzia zerrenda bat da.    
b. Aipamen zerrenda bat da.    
c. Liburu zerrenda bat da.    

 
  

5.  …………. batek dokumentu bat okerrik gabe identifikatu ahal izateko 
beharrezko datuak izan ohi ditu. [Osatu esaldia.] 

 
a. Erreferentzia bibliografiko 
b. Aipamen 
c. Bibliografia 
d. Monografia 

 
6. …………. bat erreferentzia forma laburtu bat da, laneko testuan txertatua, 

testua, datua, ideia edo teoria hartua izan den iturria identifikatzeko balio 
duena. [Osatu esaldia.] 

 
a. Aipamen 
b. Bibliografia 
c. Erreferentzia bibliografiko 
d. Monografia 

 
7. …………. bat lanaren amaieran txertatzen den erreferentzien zerrenda bat 

da. [Osatu esaldia.] 
 

a. Bibliografia 
b. Erreferentzia bibliografiko 
c. Monografia 
d. Aipamen 

  



 
 

8. Web orri bat aipatu eta erreferentzia egitea beharrezkoa al da? [Aukeratu 
erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 
 
 Egia Gezurra 

a. Bai, erabiltzen dugun kanpoko edozein informazio 
iturri aipatu eta erreferentzia egin behar diogulako 

  

b. Bai, aipamen eta erreferentzia arauak jarraitu 
behar ditugu web orrietarako 

  

c. Ez, web orriak ez direlako inoiz aipatzen ez 
erreferentziarik egiten 

  

d. Bai, baina ez ditugu aipamen eta erreferentzia 
arauak jarraitu behar 

  

 
9. Liburu bateko kapitulu bat aipatu eta erreferentzia egiterako orduan… 

[Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 
 
 Egia Gezurra 

a. Liburu osoaren aipamena eta erreferentzia egiten 
da, ez kapitulu batena bakarrik 

  

b. Beste gauza batzuen artean, kapituluaren 
izenburua eta autorea aipatu behar dira, liburuaren 
izenburuarekin batera 

  

c. Kapitulu konkretu hori aipatu eta erreferentziatzen 
da, ez da ezer esaten liburuari buruz  

  

 
  



 
 

10. Ondorengo erreferentzia bibliografikoa... DÍAZ YUBERO, Ismael, 2003. El 
pescado en la dieta del siglo XVII. En: DÍAZ PADRÓN, Matías (ed.), El triunfo 
del mar. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino. ISBN 
84-491-0585-4. [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. “El triunfo del mar” izeneko aldizkarian argitaratu da. Artikuluaren egilea 

Ismael Díaz Yubero da, eta Matías Díaz Padrón aldizkariko editorea da. 
b. “El triunfo del mar” liburuko kapitulu bat da. Ismael Díaz Yubero 

kapituluaren egilea da, eta Matías Díaz Padrón liburuaren editore 
literarioa. 

c. Liburu bat da, autorea Ismael Díaz Yubero delarik, eta “El triunfo del mar” 
kolekzioaren parte da, honen editorea Matías Díaz Padrón delarik. 

d. Doktoretza tesi bat da, bere egilea Ismael Díaz Yubero delarik, eta Matías 
Díaz Padrón-ek zuzendua izan da. 
 

11. Ondorengo erreferentzia bibliografikoan… BURNS, Karen et al., 2008. The 
Pathfinder Project: Teaching, Helping, Educating with Pathfinders 
[webgunea]. [Kontsulta: 2013ko martxoaren 26a] Eskuragarri: 
https://www.statelibraryofiowa.org/ld/ij/infolit/toolkit/geninfo/pathfinders 
[Aukeratu erantzun zuzena] 
 
a. Karen Burns web orria egitearen arduraduna da, baina ez dauka inongo 

erlaziorik bertako eduki intelektualekin 
b. Karen Burns, beste autore batzuekin batera, eduki intelektualen 

arduraduna da 
c. Karen Burns da web orriko eduki digitalaren egile bakarra, eta web-aren 

sortzailea “The Pathfinder project” erakundea da. 
  



 
 

12. Ondorengo erreferentzia bibliografikoa… Serrano Larráyoz, F. La vajilla de la 
mesa del rey Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425): un ejemplo de 
diferenciación social en la Baja Edad Media. En Erro Gasca, Carmen y 
Mugueta Moreno, Íñigo (eds.) V Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 
septiembre de 2002, p.167-180 (2002) [Adierazi erantzun egokia baieztapen 
bakoitzean] 
 
 Egia Gezurra 

a. Kongresu bateko komunikazio bat da, zeinaren 
egilea F. Serrano Larráyoz den 

  

b. Kongresu bateko komunikazio bat da, zeinaren 
egileak Carmen Erro Gasca eta Iñigo Mugueta 
Moreno diren 

  

c. Aldizkari bateko artikulu bat da, zeinaren egilea F. 
Serrano Larráyoz den 

  

d. Liburu bateko kapitulu bat da, zeinaren egilea F. 
Serrano Larráyoz den  

  

 
13. Erreferentzia bibliografiko bat idazterako orduan… [Adierazi erantzun egokia 

baieztapen bakoitzean] 
 
 Egia Gezurra 

a. Dokumentua osorik edo zati bat aipatu nahi dugun 
erabaki behar dugu (adibidez, liburu bat osorik edo 
bere kapitulu bat, kongresu bateko akta osoa edo 
komunikazio bat bakarrik). 

  

b. Berdin da ze dokumentu mota izan erreferentziatu 
nahi duguna: erreferentzia guztiak berdin idazten 
dira  

  

c. Berdin da dokumentua paperezkoa edo 
elektronikoa izan: erreferentzia berdin idatziko da 

  

d. Bibliografia batean liburuez gain beste era 
askotako dokumentuak jarri ahal dira: 
ordenagailuko programak, mapak, etab.  

  

 
  



 
 

14.  Elikagai transgenikoei buruzko lan bat egiten ari gara. Ingurumen eta Landa 
eta Itsas Inguruneko Ministerioko web orritik datu batzuk lortu ditugu. Datu 
hauek gure lanean erabiltzen baditugu, beharrezkoa al da aipamena eta 
erreferentzia egitea nondik lortu ditugun adieraziz? [Aukeratu erantzun 
zuzena] 

 
a. Ez, erakunde publiko bateko datuak izaki, informazioa ezaguna eta 

onartua da. 
b. Ez, liburuak eta aldizkari zientifikoak bezalako bitarteko inprimatuetatik 

ateratako informazioa bakarrik aipatu eta erreferentziatu behar da 
c. Bai, erabilitako besteen informazio-iturriak aipatu eta erreferentziatu behar 

ditugu beti. 
d. Ministerioa aipatu behar dugu, baina ez erreferentziatu, web orri bat ezin 

baita erreferentziatu. 
 

15.  Gure lanean erabili ditugun kanpoko informazio iturriak aipatzea… [Aukeratu 
erantzun zuzena] 
 
a. Derrigorrezkoa da, lan akademikoetan zein lan esparruko dokumentuetan. 
b. Hautazkoa da, lan akademikoetan zein lan jardueran. 
c. Derrigorrezkoa da lan jardueran eta hautazkoa lan akademikoetan. 
d. Lan esparruan ez dira iturriak aipatu behar plagio industriala ekiditeko 

 
16. Erabili ditugun kanpoko informazio iturriak aipatu eta erreferentzia egitea… 

[Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Ezinbestekoa da: lan akademiko bat ez da osorik egongo aipamen eta 
erreferentziarik gabe. 

b. Garrantzitsua da baina ez ezinbestekoa: lanaren gehiengoak ez badu 
besteren informaziorik jasotzen, aipamenak eta erreferentziak alde batera 
utz ditzakegu. 

c. Osagarria da: benetan garrantzitsua lana bera da, nahiz eta aipamenak 
eta erreferentziak jarriz gero hobeto geratzen den. 

  



 
 

17.  Lan akademiko batean, garrantzitsua al da aipamenak eta erreferentziak 
behar bezala egitea? [Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 

 
 Egia Gezurra 

a. Oso garrantzitsua da, beste gauza batzuen artean 
gure argudioak indartzeko balio digulako 

  

b. Egitea komenigarria den arren, ez dauka 
garrantzia handirik 

  

c. Ez dauka garrantzia handirik, Giza Zientzietako 
lanetan izan ezik 

  

d. Lana zuzentzen duen irakaslearen araberakoa da: 
batzuek garrantzia ematen diote, beste batzuek 

  

 
18. Lan batean erabilitako iturriak aipatzen baditugu… [Aukeratu erantzun 

zuzena] 
 
a. Irakurtzen duenak aipatutakoa bere kabuz egiaztatzea ahalbidetzen dugu 
b. Datuak nondik atera ditugun deklaratzen ari gara eta ez da komenigarria 
c. Lana beharrik gabe luzatzen ari gara 
d. Informazioa plagiatu dugula deklaratzen ari gara 

 
19.  Lan akademiko batean erabilitako iturriak aipatzen baditugu… [Aukeratu 

erantzun zuzena] 
 

a. Lana kanpoko iturrietatik kopiatu dugula demostratzen du, hau da plagioa 
egin dugula 

b. Lan akademiko batean ez da beharrezkoa iturriak aipatzea; hau liburu eta 
ikerketa lanetan soilik egiten da 

c. Gure lanak sinesgarritasuna irabazten du 
d. Gure lanak sinesgarritasuna galtzen du 

 
20. Lan akademiko bat egiten dugunean komenigarria da aipamen bibliografikoak 

erabiltzea... [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 
 

a. Gure argudioei sinesgarritasuna ematen dietelako 
b. Legeak behartzen gaituelako 
c. Horrela egilearen eskubideak errespetatzen direlako 
d. Kalifikazio hobeak lortzen laguntzen digulako 



 
21. Lan akademiko batean, erabilitako iturriak aipatu behar al ditugu? [Aukeratu 

erantzun zuzena] 

 

a. Beti, denek ezagutu, onartu eta partekatzen duten informazioa izan ezik 
b. Hautazkoa da 
c. Lan akademikoetan ez da aipamenik egiten 
d. Ez, lana argitaratu behar bada bakarrik, kasu horretan editoreak 

esandakoa egingo delarik 

22. Gure ikerketarako erabilitako material hauetatik zein aipatu behar dugu gure 
lanean? [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 

 

a. Wikipediako irudi bat 
b. Web orri bateko grafiko bat 
c. Youtubeko bideo bat 
d. Blog bateko artikulu bat 

 

23. Aipamen estilo edo estilo bibliografiko bat da… [Aukeratu erantzun zuzena] 

 

a. Aipamen eta erreferentzia bibliografikoak egiteko modua adierazten duten 
arauak. 

b. Beste egile baten hitzez-hitzezko aipu bat kakotx arteko testu batean 
txertatzeko letra-mota eta tamaina. 

c. Une horretan modan dagoen aipamen moduarekin du zerikusia. 
  



 
 

24. Lan akademiko bateko aipuak eta erreferentziak idaztean zein estilo erabili 
aukeratzeko orduan… [Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 

 Egia Gezurra 
a. Ez badizute aipu-estilo jakin bat derrigorrez 

erabiltzeko adierazi, ez da hain garrantzitsua zein 
estilo aukeratzen duzun, baizik eta koherentea 
zarela eta beti berdina erabiltzen duzula, eta 
aipuak eta erreferentziak homogeneoak direla. 

  

b. Lan akademikoetan ez da aipu estilorik 
erabiltzen, hori doktoretza tesietarako da. 

  

c. Lanaren tutorearekin kontsultatu dezakezu, edo 
zure fakultateko ikasketa-amaierako lanen araudia 
begiratu, jakintza-arlo horretako estilo erabiliena 
zein den jakiteko. 

  

d. Lana idazteko hizkuntzaren arabera egingo duzu   
 

25. Hainbat artikuluren erreferentzia bibliografikoak egin behar ditut: 3 Espainiako 
aldizkarietan argitaratuak eta 5 atzerriko aldizkarietan argitaratuak. [Aukeratu 
erantzun zuzena] 

 
a. Espainiako artikuluetarako UNE-ISO 690:2013 araua, eta atzerriko 

artikuluetarako ISO 690 araua jarraituko ditut 
b. ISO 690 araua jarraitu behar dut, artikulu gehienak atzerriko aldizkarietan 

argitaratuta daudelako 
c. UNE_ISO araua jarraituko dut, nire lan akademikoa gaztelaniaz idatzita 

dagoelako eta Espainiako araudia jarraitu behar dudalako 
d. Koherentea izatea gure aipuetan eta erreferentzietan erabiltzen dugun 

estiloa baino garrantzitsuagoa da. Garrantzitsuena aipamenak egitea eta 
erreferentziak idaztea da, beti modu berean edo estilo berari jarraituz. 

  



 
 

26. Ondorengo baieztapenetatik, zein da okerra? 

 

a. ISO 690 eta APA erreferentzia bibliografikoak idazteko arau batzuk dira. 
b. Gure lehentasunen edo gure irakasle edo tutoreen eskakizunen arabera 

erabili ahal izango ditugun aipu-estilo desberdinak daude. 
c. Aipatutako dokumentu motaren arabera, erreferentzia bibliografikoa aldatu 

egingo da. 
d. Lan beraren barruan, aipatzeko estilo desberdinak erabil daitezke. 

 
 

27. Interneten aurkitu dudan artikulu bat aipatu behar dut. Zein arau jarraitu behar 
dut? [Aukeratu erantzun zuzena] 

 

a. ISO 690 araua edo dokumentu elektronikoak barne hartzen dituen beste 
edozein arau edo aipatzeko estilo jarraitu ahal izango nuke. 

b. Bat ere ez. Interneten dauden webguneak eta dokumentuak ez dira 
aipatzen eta ez dira erreferentziatzen. 

c. Dokumentu elektronikoak UNE 50104 arauaren arabera aipatzen dira beti. 
d. Bat ere ez, aldizkarietako artikuluak ez dira aipatzen, liburuak eta 

biltzarretako ponentziak bakarrik aipatzen dira. 
 

28. Lan batean aipu edo erreferentzia bibliografikoak erabiltzen direnean, 
aipatzeko estilo edo arau desberdinak jarrai daitezke. Alde horretatik, 
garrantzitsua da… [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. Edozein estilo erabiltzea, baina estilo bera lan guztian zehar. 
b. Estilo ezberdinak erabiltzea, informazioa ahalik eta osoena izan dadin. 
c. Espainiako araudiak onartutako estiloak soilik erabiltzea. 

  



 
29. Esportatu al daitezke erreferentzia bibliografikoak datu-base batetik 

kudeatzaile bibliografiko batera zuzenean? 

a. Bai, datu-base gehienek zuzeneko esportazioa ahalbidetzen dute. 
b. Ez, datu-baseetatik erreferentzia bibliografikoak Microsoft Word-era edo 

truke bibliografikoko fitxategi batera esportatu behar dira. 
c. Bai, baina soilik nazioarteko datu-baseetatik. 
d. Bai, baina datu-base espezializatuetatik bakarrik. 

 
 

30. Kudeatzaile bibliografiko batek aukera ematen du… [Aukeratu erantzun 
zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 

a. Biltegiratutako erreferentzia bibliografikoak karpetetan sailkatzeko. 
b. Gordetako erreferentzia bibliografikoak sare sozialetan, hala nola 

Facebooken eta Twitterren, partekatzeko. 
c. Biltegiratutako erreferentzia bibliografikoei ur-markak gehitzeko. 
d. Biltegiratutako erreferentzia bibliografikoei etiketak ezartzeko. 

 
 

31. Kudeatzaile bibliografikoek… [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 
gehiago egon daiteke.] 

 
a. Testu-prozesadore batekin batera lan egin dezakete, eta aipamen eta 

erreferentzia-prozesua automatizatu. 
b. Bibliografia automatikoki txertatzeko aukera ematen dute, kudeatzaile 

bibliografikoaren bidez zure lanari gehitu dizkiozun aipamen guztiekin. 
c. Testu-prozesadore bat dute, lana idazteko eta bibliografia sartzeko aukera 

ematen duena. 
d. Ez dute bibliografiarik egiten, erreferentziak banan-banan sartu behar dira. 
 

 
32. Hainbat funtzio ditu bibliografia kudeatzeko programa batek, baina EZ dute 

hauetako ekintza bat egiten. Zein da ekintza hori? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Automatikoki aukeratzen dute aipatzeko estilo egokiena, gure idazketa-
estiloaren eta landutako gaiaren arabera. 

b. Erreferentzia bibliografikoak sortzea, inportatzea eta antolatzea errazten 
dute. 

c. Bibliografiak automatikoki sortzen dituzte. 
d. Testu-prozesadore batekin batera lan egin dezakete, eta aipamen eta 

erreferentzia prozesua automatizatu. 



 
 

33. Kudeatzaile bibliografiko batek… [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 
gehiago egon daiteke.] 

 
a. Erreferentzia bibliografikoak azkar eta garbi inportatzeko aukera ematen 

du. 
b. Aipamen eta erreferentzia bibliografikoak automatikoki formateatzen ditu, 

aukeratzen dugun formatu edo estiloan. 
c. Erreferentzia bibliografikoak antolatzeko aukera ematen du. 
d. Erreferentzia bibliografiko batek izan ditzakeen akats ortografikoak 

automatikoki zuzentzen ditu. 
 

34. Zure ustez, zein izango litzateke aipamen eta erreferentzia bibliografikoak 
ahalik eta azkarren eta akats gutxiagorekin idazteko modua? [Aukeratu 
erantzun zuzena] 

 
a. Kudeatzaile bibliografiko bat erabiltzea. 
b. Eskuz idaztea, kontu handiz. 
c. Datu base bat erabiltzea. 
d. 2.0 weba erabiltzea. 

 
35. Gure lanerako garrantzitsua den informazioa lortzen dugunean, kudeaketari 

dagokionez, beti idatzi behar al dugu zein iturritatik lortu dugun? [Aukeratu 
erantzun zuzena] 

 
a. Bai, gerora informazioa erabiltzen badugu, nondik lortu dugun aipatu eta 

erreferentziatu beharko dugulako. 
b. Inprimatua bada bakarrik. Internetetik lortu badugu, ez da beharrezkoa. 
c. Ospe handiko egile baten artikulu zientifikoa bada bakarrik. 
d. Ez da beharrezkoa, informazio-iturria aipatzea aukerakoa delako. 

 
36. Nire lanean erabili nahiko nukeen autore baten paragrafo bat aurkitzen badut, 

zer egin dezaket? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Kopiatu eta komatxo artean jarri, ez da beharrezkoa egilea adieraztea, 
komatxoekin nirea ez dela adierazten baita. 

b. Kopiatu eta pixka bat aldatu, norena den esan gabe. 
c. Zatia leialki kopiatu, komatxo artean jarri eta egilea eta iturria adierazi. 

 
 
 



 
 

37. Zure lanerako interesatzen zaizun testu bat aurkitzen duzu Interneten. Nola 
erabil dezakezu modu etikoan? [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. Zure lanean sartzen duzu, baina zure hizkuntzara itzulita. 
b. Komatxoen artean jarrita edo parafraseatuta transkribatzen duzu, eta 

aipua eta erreferentzia egiten diozu. 
c. Ideia nagusiekin laburbiltzen duzu, iturria aipatu gabe. 

 
38. Zer da "ezagutza publikoa"? [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. Leku askotan aurki daitezkeen eta jende askok ezagutzen dituen 

gertaerak edo ideiak dira. Gure lanean erabiltzen baditugu, erabilitako 
iturria aipatu behar dugu. 

b. Leku askotan aurki daitezkeen eta jende askok ezagutzen dituen 
gertaerak edo ideiak dira. Gure lanean erabiltzen baditugu, ez da 
beharrezkoa erabilitako iturria aipatzea. 

c. Gertaera ezagunak dira, publikoak aipatu beharrekoak. 
 

39. Erabili ditugun iturriak aipatzen ez dituen lana… [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Besteren lana erabiltzea da, gurea balitz bezala aurkeztuz. Etikoa ez 
izateaz gain, kasu batzuetan delitutzat jo daiteke. 

b. Gaiaren arabera, zuzena izan daiteke. Aipamena gizarte-zientzietan eta 
giza zientzietan bakarrik da nahitaezkoa; zientzian eta teknologian, berriz, 
aukerakoa da. 

c. Gaiaren arabera, zuzena izan daiteke. Aipua zientzian eta teknologian 
bakarrik da nahitaezkoa; gizarte-zientzietan eta humanitateetan, berriz, 
aukerakoa da. 

d. Zuzena da: iturriak aipatzea hautazkoa da eta jende gehienak ez du 
egiten. 

  



 
 

40. Noiz aipatu eta erreferentziatu behar dugu? (Egia / Gezurra) 
 

 Egia Gezurra 
a. Besteren informazio-iturri batetik ideia, teoria, datu 

edo azalpen bat hartzen dugun guztietan aipatu 
eta erreferentziatu behar dugu. 

  

b. Bai paragrafo bat hitzez hitz kopiatzen badugu, bai 
parafrasia erabiltzen badugu, edo gurea ez den 
ideia, teoria edo datu bat erabiltzen badugu, hartu 
dugun iturria aipatuz aurkeztu behar dugu.  

  

c. Ez da beharrezkoa aipatzea informazioa ezagutza 
komunetik datorrenean eta denek onartu eta 
ezagutzen duten zerbait denean. 

  

 
 

41. Lan akademiko edo ikerketa-lan bat prestatzen denean eta ondorengo ekintza 
hau egiten denean, iturria aipatu behar da: (Egia / Gezurra) 

 
 Egia Gezurra 

a. Besteren bi lanen ideiak parafraseatzean    
b. Datuen taula bat edo geuk egindako diagrama bat 

sartzean  
  

c. Zure ikerketa praktikotik lortutako emaitzak 
aurkeztean  

  

d. Beste pertsona batzuen ikerketen ideiak zure 
hitzekin eztabaidatzean 

  

 
 
42. Lan akademiko edo ikerketa-lan bat prestatzen denean eta ondorengo ekintza 

hau egiten denean, iturria aipatu behar da: (Egia / Gezurra) 
 

 Egia Gezurra 
a. Testua beste iturri batetik kopiatzen denean    
b. Orokorrean ezagutzen den gertaera bat aipatzean   
c. Beste iturri baten datu-taula bat edo diagrama bat 

sartzean 
  

d. Zure inkesta, ikerketa, lanaren emaitzak 
aurkeztean 

  



 
 

43. Besteren informazio-iturri batetik ideia bat hartzen badugu… [Aukeratu 
erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 

 
a. Zein iturritatik hartu dugun aipatu behar dugu, ideia hori ezagutza 

komunetik ez badator behintzat. 
b. Ez da beharrezkoa iturria aipatzea, hitzez hitz kopiatuz gero bakarrik 

aipatzen da. 
c. Hautazkoa da iturria aipatzea edo ez aipatzea. 
d. Ezin da iturria aipatu, ezin baita ideia bat aipatu. 

 
44. Gure lanean besteren paragrafo bat hitzez hitz kopiatzen badugu… [Aukeratu 

erantzun zuzena] 
 

a. Zuzena da, beharrezkoa bada eta lortu dugun iturria aipatuz gero. 
b. Ezin da ezer hitzez hitz kopiatu, plagioa izango litzateke. 
c. Ezin da hitzez hitz kopiatu, paragrafoa geure hitzekin jarri beharko genuke. 
d. Ez dago arazorik, baldin eta gurea balitz bezala aurkezten badugu, iturria 

aipatu gabe. 
  



 
 

1. Konpetentzia: 1. Informazioa eta datuen tratamendua: 
1.3 Informazio, datu eta eduki digitalen kudeaketa 
 

1. Zer da aipamen bibliografiko bat ? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Lan bateko testuan txertaturiko aipamen bat, testuaren iturria, datua, ideia 
edo teoria identifikatzeko balio duena 

b. Gure testuan sartu ditugun beste norbaiten hitzen errepikapena 
c. Testu edo ideiaren bat hartu dugun argitalpen bati buruzko datu guztiak 
d. Erantzun guztiak okerrak dira  

  
2. Erreferentzia bibliografikoak… [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 

gehiago egon daiteke.] 
  

a. Leku askotan topa daitezkeen gertaerak edo datuak dira 
b. Web orrietan gidatzeko balio digute 
c. Gure testuan aipatutako ideia edo testua hartu dugun dokumentua okerrik 

gabe identifikatzeko balio dute 
d. Zerrenda gisa aurkeztu ohi dira lanen amaieran 

 
  

3. Aipamenen eta erreferentzien arteko erlazioa honakoa da [Adierazi erantzun 
egokia baieztapen bakoitzean] 

 
 Egia Gezurra 

a. Aipamen bat erreferentzia batean sakontzen da.   
b. Erreferentzia bat aipamen baten laburdura da.   
c. Ez dago inongo erlaziorik aipamen eta 

erreferentzien artean.  
  

 
  



 
 

4. Bibliografia bat… [Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 
 

 Egia Gezurra 
a. Erreferentzia zerrenda bat da.    
b. Aipamen zerrenda bat da.    
c. Liburu zerrenda bat da.    

 
  

5.  …………. batek dokumentu bat okerrik gabe identifikatu ahal izateko 
beharrezko datuak izan ohi ditu. [Osatu esaldia.] 

 
a. Erreferentzia bibliografiko 
b. Aipamen 
c. Bibliografia 
d. Monografia 

 
6. …………. bat erreferentzia forma laburtu bat da, laneko testuan txertatua, 

testua, datua, ideia edo teoria hartua izan den iturria identifikatzeko balio 
duena. [Osatu esaldia.] 

 
a. Aipamen 
b. Bibliografia 
c. Erreferentzia bibliografiko 
d. Monografia 

 
7. …………. bat lanaren amaieran txertatzen den erreferentzien zerrenda bat 

da. [Osatu esaldia.] 
 

a. Bibliografia 
b. Erreferentzia bibliografiko 
c. Monografia 
d. Aipamen 

  



 
 

8. Web orri bat aipatu eta erreferentzia egitea beharrezkoa al da? [Aukeratu 
erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 
 
 Egia Gezurra 

a. Bai, erabiltzen dugun kanpoko edozein informazio 
iturri aipatu eta erreferentzia egin behar diogulako 

  

b. Bai, aipamen eta erreferentzia arauak jarraitu 
behar ditugu web orrietarako 

  

c. Ez, web orriak ez direlako inoiz aipatzen ez 
erreferentziarik egiten 

  

d. Bai, baina ez ditugu aipamen eta erreferentzia 
arauak jarraitu behar 

  

 
9. Liburu bateko kapitulu bat aipatu eta erreferentzia egiterako orduan… 

[Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 
 
 Egia Gezurra 

a. Liburu osoaren aipamena eta erreferentzia egiten 
da, ez kapitulu batena bakarrik 

  

b. Beste gauza batzuen artean, kapituluaren 
izenburua eta autorea aipatu behar dira, liburuaren 
izenburuarekin batera 

  

c. Kapitulu konkretu hori aipatu eta erreferentziatzen 
da, ez da ezer esaten liburuari buruz  

  

 
  



 
 

10. Ondorengo erreferentzia bibliografikoa... DÍAZ YUBERO, Ismael, 2003. El 
pescado en la dieta del siglo XVII. En: DÍAZ PADRÓN, Matías (ed.), El triunfo 
del mar. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, Medio rural y Marino. ISBN 
84-491-0585-4. [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. “El triunfo del mar” izeneko aldizkarian argitaratu da. Artikuluaren egilea 

Ismael Díaz Yubero da, eta Matías Díaz Padrón aldizkariko editorea da. 
b. “El triunfo del mar” liburuko kapitulu bat da. Ismael Díaz Yubero 

kapituluaren egilea da, eta Matías Díaz Padrón liburuaren editore 
literarioa. 

c. Liburu bat da, autorea Ismael Díaz Yubero delarik, eta “El triunfo del mar” 
kolekzioaren parte da, honen editorea Matías Díaz Padrón delarik. 

d. Doktoretza tesi bat da, bere egilea Ismael Díaz Yubero delarik, eta Matías 
Díaz Padrón-ek zuzendua izan da. 
 

11. Ondorengo erreferentzia bibliografikoan… BURNS, Karen et al., 2008. The 
Pathfinder Project: Teaching, Helping, Educating with Pathfinders 
[webgunea]. [Kontsulta: 2013ko martxoaren 26a] Eskuragarri: 
https://www.statelibraryofiowa.org/ld/ij/infolit/toolkit/geninfo/pathfinders 
[Aukeratu erantzun zuzena] 
 
a. Karen Burns web orria egitearen arduraduna da, baina ez dauka inongo 

erlaziorik bertako eduki intelektualekin 
b. Karen Burns, beste autore batzuekin batera, eduki intelektualen 

arduraduna da 
c. Karen Burns da web orriko eduki digitalaren egile bakarra, eta web-aren 

sortzailea “The Pathfinder project” erakundea da. 
  



 
 

12. Ondorengo erreferentzia bibliografikoa… Serrano Larráyoz, F. La vajilla de la 
mesa del rey Carlos III el Noble de Navarra (1387-1425): un ejemplo de 
diferenciación social en la Baja Edad Media. En Erro Gasca, Carmen y 
Mugueta Moreno, Íñigo (eds.) V Congreso de Historia de Navarra, Pamplona, 
septiembre de 2002, p.167-180 (2002) [Adierazi erantzun egokia baieztapen 
bakoitzean] 
 
 Egia Gezurra 

a. Kongresu bateko komunikazio bat da, zeinaren 
egilea F. Serrano Larráyoz den 

  

b. Kongresu bateko komunikazio bat da, zeinaren 
egileak Carmen Erro Gasca eta Iñigo Mugueta 
Moreno diren 

  

c. Aldizkari bateko artikulu bat da, zeinaren egilea F. 
Serrano Larráyoz den 

  

d. Liburu bateko kapitulu bat da, zeinaren egilea F. 
Serrano Larráyoz den  

  

 
13. Erreferentzia bibliografiko bat idazterako orduan… [Adierazi erantzun egokia 

baieztapen bakoitzean] 
 
 Egia Gezurra 

a. Dokumentua osorik edo zati bat aipatu nahi dugun 
erabaki behar dugu (adibidez, liburu bat osorik edo 
bere kapitulu bat, kongresu bateko akta osoa edo 
komunikazio bat bakarrik). 

  

b. Berdin da ze dokumentu mota izan erreferentziatu 
nahi duguna: erreferentzia guztiak berdin idazten 
dira  

  

c. Berdin da dokumentua paperezkoa edo 
elektronikoa izan: erreferentzia berdin idatziko da 

  

d. Bibliografia batean liburuez gain beste era 
askotako dokumentuak jarri ahal dira: 
ordenagailuko programak, mapak, etab.  

  

 
  



 
 

14.  Elikagai transgenikoei buruzko lan bat egiten ari gara. Ingurumen eta Landa 
eta Itsas Inguruneko Ministerioko web orritik datu batzuk lortu ditugu. Datu 
hauek gure lanean erabiltzen baditugu, beharrezkoa al da aipamena eta 
erreferentzia egitea nondik lortu ditugun adieraziz? [Aukeratu erantzun 
zuzena] 

 
a. Ez, erakunde publiko bateko datuak izaki, informazioa ezaguna eta 

onartua da. 
b. Ez, liburuak eta aldizkari zientifikoak bezalako bitarteko inprimatuetatik 

ateratako informazioa bakarrik aipatu eta erreferentziatu behar da 
c. Bai, erabilitako besteen informazio-iturriak aipatu eta erreferentziatu behar 

ditugu beti. 
d. Ministerioa aipatu behar dugu, baina ez erreferentziatu, web orri bat ezin 

baita erreferentziatu. 
 

15.  Gure lanean erabili ditugun kanpoko informazio iturriak aipatzea… [Aukeratu 
erantzun zuzena] 
 
a. Derrigorrezkoa da, lan akademikoetan zein lan esparruko dokumentuetan. 
b. Hautazkoa da, lan akademikoetan zein lan jardueran. 
c. Derrigorrezkoa da lan jardueran eta hautazkoa lan akademikoetan. 
d. Lan esparruan ez dira iturriak aipatu behar plagio industriala ekiditeko 

 
16. Erabili ditugun kanpoko informazio iturriak aipatu eta erreferentzia egitea… 

[Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Ezinbestekoa da: lan akademiko bat ez da osorik egongo aipamen eta 
erreferentziarik gabe. 

b. Garrantzitsua da baina ez ezinbestekoa: lanaren gehiengoak ez badu 
besteren informaziorik jasotzen, aipamenak eta erreferentziak alde batera 
utz ditzakegu. 

c. Osagarria da: benetan garrantzitsua lana bera da, nahiz eta aipamenak 
eta erreferentziak jarriz gero hobeto geratzen den. 

  



 
 

17.  Lan akademiko batean, garrantzitsua al da aipamenak eta erreferentziak 
behar bezala egitea? [Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 

 
 Egia Gezurra 

a. Oso garrantzitsua da, beste gauza batzuen artean 
gure argudioak indartzeko balio digulako 

  

b. Egitea komenigarria den arren, ez dauka 
garrantzia handirik 

  

c. Ez dauka garrantzia handirik, Giza Zientzietako 
lanetan izan ezik 

  

d. Lana zuzentzen duen irakaslearen araberakoa da: 
batzuek garrantzia ematen diote, beste batzuek 

  

 
18. Lan batean erabilitako iturriak aipatzen baditugu… [Aukeratu erantzun 

zuzena] 
 
a. Irakurtzen duenak aipatutakoa bere kabuz egiaztatzea ahalbidetzen dugu 
b. Datuak nondik atera ditugun deklaratzen ari gara eta ez da komenigarria 
c. Lana beharrik gabe luzatzen ari gara 
d. Informazioa plagiatu dugula deklaratzen ari gara 

 
19.  Lan akademiko batean erabilitako iturriak aipatzen baditugu… [Aukeratu 

erantzun zuzena] 
 

a. Lana kanpoko iturrietatik kopiatu dugula demostratzen du, hau da plagioa 
egin dugula 

b. Lan akademiko batean ez da beharrezkoa iturriak aipatzea; hau liburu eta 
ikerketa lanetan soilik egiten da 

c. Gure lanak sinesgarritasuna irabazten du 
d. Gure lanak sinesgarritasuna galtzen du 

 
20. Lan akademiko bat egiten dugunean komenigarria da aipamen bibliografikoak 

erabiltzea... [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 
 

a. Gure argudioei sinesgarritasuna ematen dietelako 
b. Legeak behartzen gaituelako 
c. Horrela egilearen eskubideak errespetatzen direlako 
d. Kalifikazio hobeak lortzen laguntzen digulako 



 
21. Lan akademiko batean, erabilitako iturriak aipatu behar al ditugu? [Aukeratu 

erantzun zuzena] 

 

a. Beti, denek ezagutu, onartu eta partekatzen duten informazioa izan ezik 
b. Hautazkoa da 
c. Lan akademikoetan ez da aipamenik egiten 
d. Ez, lana argitaratu behar bada bakarrik, kasu horretan editoreak 

esandakoa egingo delarik 

22. Gure ikerketarako erabilitako material hauetatik zein aipatu behar dugu gure 
lanean? [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 

 

a. Wikipediako irudi bat 
b. Web orri bateko grafiko bat 
c. Youtubeko bideo bat 
d. Blog bateko artikulu bat 

 

23. Aipamen estilo edo estilo bibliografiko bat da… [Aukeratu erantzun zuzena] 

 

a. Aipamen eta erreferentzia bibliografikoak egiteko modua adierazten duten 
arauak. 

b. Beste egile baten hitzez-hitzezko aipu bat kakotx arteko testu batean 
txertatzeko letra-mota eta tamaina. 

c. Une horretan modan dagoen aipamen moduarekin du zerikusia. 
  



 
 

24. Lan akademiko bateko aipuak eta erreferentziak idaztean zein estilo erabili 
aukeratzeko orduan… [Adierazi erantzun egokia baieztapen bakoitzean] 

 Egia Gezurra 
a. Ez badizute aipu-estilo jakin bat derrigorrez 

erabiltzeko adierazi, ez da hain garrantzitsua zein 
estilo aukeratzen duzun, baizik eta koherentea 
zarela eta beti berdina erabiltzen duzula, eta 
aipuak eta erreferentziak homogeneoak direla. 

  

b. Lan akademikoetan ez da aipu estilorik 
erabiltzen, hori doktoretza tesietarako da. 

  

c. Lanaren tutorearekin kontsultatu dezakezu, edo 
zure fakultateko ikasketa-amaierako lanen araudia 
begiratu, jakintza-arlo horretako estilo erabiliena 
zein den jakiteko. 

  

d. Lana idazteko hizkuntzaren arabera egingo duzu   
 

25. Hainbat artikuluren erreferentzia bibliografikoak egin behar ditut: 3 Espainiako 
aldizkarietan argitaratuak eta 5 atzerriko aldizkarietan argitaratuak. [Aukeratu 
erantzun zuzena] 

 
a. Espainiako artikuluetarako UNE-ISO 690:2013 araua, eta atzerriko 

artikuluetarako ISO 690 araua jarraituko ditut 
b. ISO 690 araua jarraitu behar dut, artikulu gehienak atzerriko aldizkarietan 

argitaratuta daudelako 
c. UNE_ISO araua jarraituko dut, nire lan akademikoa gaztelaniaz idatzita 

dagoelako eta Espainiako araudia jarraitu behar dudalako 
d. Koherentea izatea gure aipuetan eta erreferentzietan erabiltzen dugun 

estiloa baino garrantzitsuagoa da. Garrantzitsuena aipamenak egitea eta 
erreferentziak idaztea da, beti modu berean edo estilo berari jarraituz. 

  



 
 

26. Ondorengo baieztapenetatik, zein da okerra? 

 

a. ISO 690 eta APA erreferentzia bibliografikoak idazteko arau batzuk dira. 
b. Gure lehentasunen edo gure irakasle edo tutoreen eskakizunen arabera 

erabili ahal izango ditugun aipu-estilo desberdinak daude. 
c. Aipatutako dokumentu motaren arabera, erreferentzia bibliografikoa aldatu 

egingo da. 
d. Lan beraren barruan, aipatzeko estilo desberdinak erabil daitezke. 

 
 

27. Interneten aurkitu dudan artikulu bat aipatu behar dut. Zein arau jarraitu behar 
dut? [Aukeratu erantzun zuzena] 

 

a. ISO 690 araua edo dokumentu elektronikoak barne hartzen dituen beste 
edozein arau edo aipatzeko estilo jarraitu ahal izango nuke. 

b. Bat ere ez. Interneten dauden webguneak eta dokumentuak ez dira 
aipatzen eta ez dira erreferentziatzen. 

c. Dokumentu elektronikoak UNE 50104 arauaren arabera aipatzen dira beti. 
d. Bat ere ez, aldizkarietako artikuluak ez dira aipatzen, liburuak eta 

biltzarretako ponentziak bakarrik aipatzen dira. 
 

28. Lan batean aipu edo erreferentzia bibliografikoak erabiltzen direnean, 
aipatzeko estilo edo arau desberdinak jarrai daitezke. Alde horretatik, 
garrantzitsua da… [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. Edozein estilo erabiltzea, baina estilo bera lan guztian zehar. 
b. Estilo ezberdinak erabiltzea, informazioa ahalik eta osoena izan dadin. 
c. Espainiako araudiak onartutako estiloak soilik erabiltzea. 

  



 
29. Esportatu al daitezke erreferentzia bibliografikoak datu-base batetik 

kudeatzaile bibliografiko batera zuzenean? 

a. Bai, datu-base gehienek zuzeneko esportazioa ahalbidetzen dute. 
b. Ez, datu-baseetatik erreferentzia bibliografikoak Microsoft Word-era edo 

truke bibliografikoko fitxategi batera esportatu behar dira. 
c. Bai, baina soilik nazioarteko datu-baseetatik. 
d. Bai, baina datu-base espezializatuetatik bakarrik. 

 
 

30. Kudeatzaile bibliografiko batek aukera ematen du… [Aukeratu erantzun 
zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 

a. Biltegiratutako erreferentzia bibliografikoak karpetetan sailkatzeko. 
b. Gordetako erreferentzia bibliografikoak sare sozialetan, hala nola 

Facebooken eta Twitterren, partekatzeko. 
c. Biltegiratutako erreferentzia bibliografikoei ur-markak gehitzeko. 
d. Biltegiratutako erreferentzia bibliografikoei etiketak ezartzeko. 

 
 

31. Kudeatzaile bibliografikoek… [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 
gehiago egon daiteke.] 

 
a. Testu-prozesadore batekin batera lan egin dezakete, eta aipamen eta 

erreferentzia-prozesua automatizatu. 
b. Bibliografia automatikoki txertatzeko aukera ematen dute, kudeatzaile 

bibliografikoaren bidez zure lanari gehitu dizkiozun aipamen guztiekin. 
c. Testu-prozesadore bat dute, lana idazteko eta bibliografia sartzeko aukera 

ematen duena. 
d. Ez dute bibliografiarik egiten, erreferentziak banan-banan sartu behar dira. 
 

 
32. Hainbat funtzio ditu bibliografia kudeatzeko programa batek, baina EZ dute 

hauetako ekintza bat egiten. Zein da ekintza hori? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Automatikoki aukeratzen dute aipatzeko estilo egokiena, gure idazketa-
estiloaren eta landutako gaiaren arabera. 

b. Erreferentzia bibliografikoak sortzea, inportatzea eta antolatzea errazten 
dute. 

c. Bibliografiak automatikoki sortzen dituzte. 
d. Testu-prozesadore batekin batera lan egin dezakete, eta aipamen eta 

erreferentzia prozesua automatizatu. 



 
 

33. Kudeatzaile bibliografiko batek… [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 
gehiago egon daiteke.] 

 
a. Erreferentzia bibliografikoak azkar eta garbi inportatzeko aukera ematen 

du. 
b. Aipamen eta erreferentzia bibliografikoak automatikoki formateatzen ditu, 

aukeratzen dugun formatu edo estiloan. 
c. Erreferentzia bibliografikoak antolatzeko aukera ematen du. 
d. Erreferentzia bibliografiko batek izan ditzakeen akats ortografikoak 

automatikoki zuzentzen ditu. 
 

34. Zure ustez, zein izango litzateke aipamen eta erreferentzia bibliografikoak 
ahalik eta azkarren eta akats gutxiagorekin idazteko modua? [Aukeratu 
erantzun zuzena] 

 
a. Kudeatzaile bibliografiko bat erabiltzea. 
b. Eskuz idaztea, kontu handiz. 
c. Datu base bat erabiltzea. 
d. 2.0 weba erabiltzea. 

 
35. Gure lanerako garrantzitsua den informazioa lortzen dugunean, kudeaketari 

dagokionez, beti idatzi behar al dugu zein iturritatik lortu dugun? [Aukeratu 
erantzun zuzena] 

 
a. Bai, gerora informazioa erabiltzen badugu, nondik lortu dugun aipatu eta 

erreferentziatu beharko dugulako. 
b. Inprimatua bada bakarrik. Internetetik lortu badugu, ez da beharrezkoa. 
c. Ospe handiko egile baten artikulu zientifikoa bada bakarrik. 
d. Ez da beharrezkoa, informazio-iturria aipatzea aukerakoa delako. 

 
36. Nire lanean erabili nahiko nukeen autore baten paragrafo bat aurkitzen badut, 

zer egin dezaket? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Kopiatu eta komatxo artean jarri, ez da beharrezkoa egilea adieraztea, 
komatxoekin nirea ez dela adierazten baita. 

b. Kopiatu eta pixka bat aldatu, norena den esan gabe. 
c. Zatia leialki kopiatu, komatxo artean jarri eta egilea eta iturria adierazi. 

 
 
 



 
 

37. Zure lanerako interesatzen zaizun testu bat aurkitzen duzu Interneten. Nola 
erabil dezakezu modu etikoan? [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. Zure lanean sartzen duzu, baina zure hizkuntzara itzulita. 
b. Komatxoen artean jarrita edo parafraseatuta transkribatzen duzu, eta 

aipua eta erreferentzia egiten diozu. 
c. Ideia nagusiekin laburbiltzen duzu, iturria aipatu gabe. 

 
38. Zer da "ezagutza publikoa"? [Aukeratu erantzun zuzena] 

 
a. Leku askotan aurki daitezkeen eta jende askok ezagutzen dituen 

gertaerak edo ideiak dira. Gure lanean erabiltzen baditugu, erabilitako 
iturria aipatu behar dugu. 

b. Leku askotan aurki daitezkeen eta jende askok ezagutzen dituen 
gertaerak edo ideiak dira. Gure lanean erabiltzen baditugu, ez da 
beharrezkoa erabilitako iturria aipatzea. 

c. Gertaera ezagunak dira, publikoak aipatu beharrekoak. 
 

39. Erabili ditugun iturriak aipatzen ez dituen lana… [Aukeratu erantzun zuzena] 
 

a. Besteren lana erabiltzea da, gurea balitz bezala aurkeztuz. Etikoa ez 
izateaz gain, kasu batzuetan delitutzat jo daiteke. 

b. Gaiaren arabera, zuzena izan daiteke. Aipamena gizarte-zientzietan eta 
giza zientzietan bakarrik da nahitaezkoa; zientzian eta teknologian, berriz, 
aukerakoa da. 

c. Gaiaren arabera, zuzena izan daiteke. Aipua zientzian eta teknologian 
bakarrik da nahitaezkoa; gizarte-zientzietan eta humanitateetan, berriz, 
aukerakoa da. 

d. Zuzena da: iturriak aipatzea hautazkoa da eta jende gehienak ez du 
egiten. 

  



 
 

40. Noiz aipatu eta erreferentziatu behar dugu? (Egia / Gezurra) 
 

 Egia Gezurra 
a. Besteren informazio-iturri batetik ideia, teoria, datu 

edo azalpen bat hartzen dugun guztietan aipatu 
eta erreferentziatu behar dugu. 

  

b. Bai paragrafo bat hitzez hitz kopiatzen badugu, bai 
parafrasia erabiltzen badugu, edo gurea ez den 
ideia, teoria edo datu bat erabiltzen badugu, hartu 
dugun iturria aipatuz aurkeztu behar dugu.  

  

c. Ez da beharrezkoa aipatzea informazioa ezagutza 
komunetik datorrenean eta denek onartu eta 
ezagutzen duten zerbait denean. 

  

 
 

41. Lan akademiko edo ikerketa-lan bat prestatzen denean eta ondorengo ekintza 
hau egiten denean, iturria aipatu behar da: (Egia / Gezurra) 

 
 Egia Gezurra 

a. Besteren bi lanen ideiak parafraseatzean    
b. Datuen taula bat edo geuk egindako diagrama bat 

sartzean  
  

c. Zure ikerketa praktikotik lortutako emaitzak 
aurkeztean  

  

d. Beste pertsona batzuen ikerketen ideiak zure 
hitzekin eztabaidatzean 

  

 
 
42. Lan akademiko edo ikerketa-lan bat prestatzen denean eta ondorengo ekintza 

hau egiten denean, iturria aipatu behar da: (Egia / Gezurra) 
 

 Egia Gezurra 
a. Testua beste iturri batetik kopiatzen denean    
b. Orokorrean ezagutzen den gertaera bat aipatzean   
c. Beste iturri baten datu-taula bat edo diagrama bat 

sartzean 
  

d. Zure inkesta, ikerketa, lanaren emaitzak 
aurkeztean 

  



 
 

43. Besteren informazio-iturri batetik ideia bat hartzen badugu… [Aukeratu 
erantzun zuzena(k). Bat baino gehiago egon daiteke.] 

 
a. Zein iturritatik hartu dugun aipatu behar dugu, ideia hori ezagutza 

komunetik ez badator behintzat. 
b. Ez da beharrezkoa iturria aipatzea, hitzez hitz kopiatuz gero bakarrik 

aipatzen da. 
c. Hautazkoa da iturria aipatzea edo ez aipatzea. 
d. Ezin da iturria aipatu, ezin baita ideia bat aipatu. 

 
44. Gure lanean besteren paragrafo bat hitzez hitz kopiatzen badugu… [Aukeratu 

erantzun zuzena] 
 

a. Zuzena da, beharrezkoa bada eta lortu dugun iturria aipatuz gero. 
b. Ezin da ezer hitzez hitz kopiatu, plagioa izango litzateke. 
c. Ezin da hitzez hitz kopiatu, paragrafoa geure hitzekin jarri beharko genuke. 
d. Ez dago arazorik, baldin eta gurea balitz bezala aurkezten badugu, iturria 

aipatu gabe. 
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