
 
 

2. Komunikazioa eta lankidetza  
2.4 Netiketa 
  
1. Netiketak arau orokor batzuk ditu. [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 
gehiago egon daiteke.]  
a) Eztabaidak giro osasuntsu eta hezitzailean mantentzen laguntzen du. 
b) Onlineko portaera-estandarrak eta bizitza errealekoak desberdinak dira. 
c) Dena letra larriz idaztea gomendagarria da arreta erakartzeko. 
d) Beste pertsona batzuen banda-zabalera eta denbora errespetatzen ditu. 
e) Erakutsi zure alde ona linean mantentzen zaren bitartean. 
 
2. Netiketak arau orokor batzuk ditu. [Aukeratu erantzun zuzena(k). Bat baino 
gehiago egon daiteke.]  
a) Ezagutzak komunitatearekin partekatu. 
b) Arreta bereganatzeko, eztabaida piztuko duten eztabaidak sortzea komeni da. 
c) Hirugarren pertsonen pribatutasuna errespetatzea. 
d) Ez abusatu zure botereaz edo izan ditzakezun abantailez. 
e) Beste pertsona batzuek egindako akatsak ezin dira barkatu. 
 
3. Ez dago arazorik adiskidetasun-eskaerak alde batera uzteko [Lotu araua 
eremura:] 
a) Foroetarako eta postarako arauak 
b) Txatetarako arauak 
c) Sare sozialetarako arauak 
 
4. Une batez kanpoan zaudenean, adieraz ezazu eta, itzultzen zarenean, jakinaraz 
ezazu mezu labur batekin. [Lotu araua eremura:] 
a) Foroetarako eta postarako arauak 
b) Txatetarako arauak 
c) Sare sozialetarako arauak 
 
5. Ez galdetu tratatu den zerbait, erabili barruko bilatzailea. [Lotu araua eremura:] 
a) Foroetarako eta postarako arauak 
b) Txatetarako arauak 
c) Sare sozialetarako arauak 
 
6. Erantsitako fitxategi bat bidaltzen duzunean iragarri; hala egiten ez baduzu, agian 
ez dute haren berri izango. [Lotu araua eremura:] 
a) Foroetarako eta postarako arauak 
b) Txatetarako arauak 
c) Sare sozialetarako arauak 
 



 
 
7. Etiketak "kontaktu" elektronikoa egitean erabili beharreko protokolo bat 
deskribatzen du. [Egia / Gezurra] 
Egia 
Gezurra 
 
8. Mezuaren gaia adierazi behar da, deskribatzailea eta zehatza izan behar baitu. 
[Egia / Gezurra] 
Egia 
Gezurra 
 
9. Ez da beharrezkoa izango erantsitako mezuaren edukian fitxategi bat adieraztea, 
erraz ikus baitaiteke. [Egia / Gezurra] 
Egia 
Gezurra 
 
10. Foro batean landutako gairen bati buruz galdetu nahi badugu, mezularitza-
sistemaren barne-bilatzailea erabiltzea da aukera zuzena. [Egia / Gezurra] 
Egia 
Gezurra 
 
11. Netiketa portaera-arau berdinen multzo bat da postarako, foroetarako, 
txatetarako eta sare sozialetarako. [Egia / Gezurra] 
Egia 
Gezurra 
 
12. Zein da netiketa gaztearen helburua? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Gizarteratze intentsiboko ingurune berrietan online esperientzia hobetzea. 
b) Online munduan dugun iritzia adieraztea. 
c) Interneten ditugun ezagutzak partekatzea, sozializazio intentsiboko ingurune 
berriak hobetzeko. 
d) Foroen eta txaten inguruan sor daitezkeen gatazkak saihestea. 
 
13. Nola jokatu behar dugu foro batean mezu bat pertsona bati bakarrik bidali nahi 
badiogu? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a) Hobe da telefonoa eskatu eta deitzea edo Wassap erabiltzea. 
b) Hobe da forora bidaltzea, erlazionatutako informazio guztia batera biltegiratu eta 
azkar aurkitu ahal izateko. 
c) Nahiago da posta edo mezu pribatua erabiltzea. 
d) Forotik mezua pertsona horri bakarrik bidaltzea. 
 
 
 
 



 
 
14. Nola jokatu behar dugu foroan momentu batean kanpoan gaudenean? [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a) Adierazi egin behar da, eta itzultzen garenean, mezu labur batekin jakinarazi. 
b) Txateko kide bakoitzari agur esango diogu 
c) Abisu pribatu bat bidali behar zaio moderatzaileari. 
d) Moderatzaileari mezu bat bidali behar zaio, eta txateko kide bakoitzari beste bat. 
 
15. Txat batean parte hartzen duzunean, gomendagarria da: [Aukeratu erantzun 
zuzena.] 
a)  Ez zaitez beti izen berarekin identifikatu 
b)  Ez bidali mezua erabat idatzita eduki arte. 
c)  Galdera errepikakorrak saihestetu. 
d)  Beste parte-hartzaile batzuk beren erantzuna arintzera animatu. 
 
16. Baieztapen hauetako bat FALTSUA da. Adierazi zein. Txat batean parte hartzen 
duzunean...  
a)  Ez da beharrezkoa hasieran aurkeztea. Zure kideen artean interes eta ikusmin 
handiagoa sor dezakezu 
b)  Ez errepikatu esaldi bera eta saiatu testua laburra izan dadin. 
c)  Ez itxaron mezu osoa idatzita eduki arte bidaltzeko 
d)  Abisatu joaten zarenean eta itzultzen zarenean 
 
17. Foro batean parte hartzen duzunean: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a)  Ez da beharrezkoa mezuaren gaia sartzea 
b)  Koloreak eta emotikonoak askotarikoak izateak mezua aberasten du. 
c)  Garrantzitsuena parte hartzea da. Zure presentziaz besteei ohartarazi, nahiz eta 
"ados nago" batekin izan. 
d)  Ez galdetu aldez aurretik tratatu den zerbait. Bilatu. 
 
18. Baieztapen hauetako bat FALTSUA da. Adierazi zein. Foro batean parte hartzen 
duzunean,  
a)  Kontuan izan zein ingurunetan zauden. Zaindu ulermena eta zabalkundea. 
b)  Hobe da jende guztiari mezu bat bidaltzea, pertsona batzuek bakarrik irakurri 
behar badute ere. Baliteke gainerakoei interesatzea. 
c)  Ez gehiegi erabili koloreak eta emotikonoak 
d)  Erantzun beti jasotzen dituzun mezuei. 
 
19. Sare sozial batean parte hartzen duzunean: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a)  Laguntasun-eskaera guztiak onartzea komeni da, horrela ez baitiozu inori minik 
egingo. 
b)  Salaketa-aukerak erabili edozein zantzuren aurrean, nahiz eta zantzu txikia izan. 
c)  Zure lagunei etiketatu, atsegina da beste pertsona batzuek egin dutenaren berri 
izatea. 
d)  Besteei buruz argitaratzen duzun informazioari buruz hausnartu. 



 
 
 
20. Baieztapen hauetako bat FALTSUA da. Adierazi zein. Foro batean parte hartzen 
duzunean,  
a)  Adierazi hobeto emotikono, marrazki edo sinbolo batzuk erabiliz. 
b)  Idatzi letra larriz. Zure mezuaren edukia nabarmenduko duzu. 
c)  Zerbaitek molestatzen bazaitu, lasai egon eta ez erreakzionatu 
d)  Ez etiketatu inor baimenik gabe 
 
21. Adierazi zein den aukera zuzena: 
a)  Netiketa World Wide Web Consortium (W3c) delakoak ezarritako arau-multzo bat 
da. 
b)  Netiketa sare sozialetan soilik aplikatzen diren arauen multzo bat da (facebook, 
twitter). 
c)  Netiketaren gomendio nagusia "ez egin zuri egitea gustatuko ez litzaizukeen 
ezer" da . 
d)  Foroetan, txatetan eta sare sozialetan komunikatzeko moduan ez dago alderik. 
 
22. Adierazi zein den erantzun zuzena: 
a)  Netiketa sareko internauten portaera arautu behar duten arauen multzo bat da, 
sareko bizikidetza errazteko eta mundu birtuala atseginagoa eta seguruagoa 
izateko. 
b)  Netiketaren kontzeptua World Wide Web Consortium delakoak bultzatu zuen. 
c)  Netiketa internautek berek bultzatzen dute, Internet bidezko komunikazio-
sistemak zehazteko. 
d)  Netiketa txaten erabiltzaileek eta erabiltzaileentzat ezarritako arauen multzo bat 
da. 
 
23. Txatetarako arauei dagokienez, adierazi zein den baieztapen zuzena: 
a) Mezu osoa idatzita eduki arte itxaron, bidaltzeko. 
b) Eskatu besteei bizkorrak izan daitezela beren erantzunetan. 
c) Lehenengo eta behin, zure burua aurkeztu behar duzu, izen egokia erabiliz. 
d) Ez da beharrezkoa kanpoan zaudela adieraztea. 
 
24. Sare sozialetarako arauei dagokienez, adierazi baieztapen zuzena: 
a) Laguntasun-eskaerei ez diezu inoiz jaramonik egin behar 
b) Sare sozialen abantaila da edozein gairi buruzko iritzi kritikoak argitaratzeko 
aukera ematen dizutela. 
c) Kontuz ibili behar duzu beste pertsona batzuei buruz ematen duzun 
informazioarekin 
d) Gure edozein lagun etiketatu dezakegu, ez zaie baimenik eskatu behar 
 
25. Sare sozialetarako arauei dagokienez, adierazi baieztapen zuzena: 
a)  Ez da beharrezkoa sare bakoitzaren erabilera-arauak irakurtzea, gutxi 
gorabehera ezagutzen ditugu. 



 
 
b)  Ez da beharrezkoa emotikonoak, marrazkiak eta sinboloak erabiltzea hobeto 
adierazteko 
c)  Zure lagunetako edozeini buruzko edozein informazio argitara dezakezu 
d)  Zerbaitek molestatzen bazaitu, lasai erantzun. 
 
26. Lotu gomendio bakoitza dagokion bitarteko digitalarekin 
 
 
 Txatak 

 
Sare 
sozialak 

Edozein 
hedabide 

Foroak 
eta posta 

Ez idatzi letra larriz. Oihu egitea 
da. 

    

Eskatu baimena etiketatu aurretik     
Idatzi beti gaia. Deskribatzailea eta 
zehatza izan behar du 

    

Une batez ez zaudenean abisatu     
 
 
27. Lotu gomendio bakoitza dagokion bitarteko digitalarekin 
 
 Txatak 

 
Sare 
sozialak 

Edozein 
hedabide 

Foroak 
eta posta 

Eztabaidak beti giro osasuntsu eta 
hezitzailean egin 

    

Spam salaketa bidegabea saihestu     
Abisatu erantsitako fitxategi bat 
bidaltzen duzun guztietan 

    

Ez errepikatu esaldi bera eta 
saihestu galdera errepikakorrak 
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b)  Ez da beharrezkoa emotikonoak, marrazkiak eta sinboloak erabiltzea hobeto 
adierazteko 
c)  Zure lagunetako edozeini buruzko edozein informazio argitara dezakezu 
d)  Zerbaitek molestatzen bazaitu, lasai erantzun. 
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