
 
 

2. Komunikazioa eta lankidetza 
2.5 Nortasun digitalaren kudeaketa 
  
1 Gaia. Nortasun digitala 
 
1. Identitate digitala osatzen duten elementuen artean honako hauek daude: 
[Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Sare sozialetan ematen dituzun iritziak, txat pribatu batean ematen dituzun iritziak, 
zure blogeko sarrerei egiten dizkiezun iruzkinak eta iruzkin horien tonua. 
b. Erabiltzen dituzun sare sozialak, horietan egiten dituzun iruzkin kritikoak, zure 
mezu elektronikoen edukia, Facebookeko profilean duzun argazkia. 
c. Besteek Facebooken zuri buruz argitaratzen dituzten iritziak, Instagramen 
erabiltzen duzun nicka, zure helbide elektronikoa. 
d. Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
2. Baieztapen hauetatik, zein da gezurrezkoa? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Identitate digitalaren eraikuntza denboran zehar aldatuz doan prozesu dinamikoa 
da. 
b. Zure nortasun digitala ez dago erabat zure kontrolpean. 
c. Zure identitate digitalak mundu digitalean du eragina, baina ez zure eguneroko 
bizitzan. 
d. Zure nortasun digitalak transakzioak Internet bidez egiteko aukera ematen du. 
 
3. Ezaugarri hauetatik, zein EZ dagokio identitate digitalari? [Aukeratu erantzun 
zuzena.] 
a. Baliotsua. 
b. Soziala. 
c. Objetiboa. 
d. Erreferentziala. 
 
4. Identitate digitala konposatua dela esaten da: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Elkarren artean loturarik ez duten profil, nick eta gorabehera desberdinek osatzen 
dute. 
b. Hainbat web-ingurunetan banatzen da (blogak, txatak, sare sozialak, etab.) 
c. Pertsonak berak emandako datuez eta hirugarrenek emandakoez osatuta dago. 
d. Pertsonen arteko harremanen mosaiko gisa eratzen da. 
 
 
 
 
 



 
 
5. Baieztapen hauetatik, zein da EGIA? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Identitate digitalak Interneten eremuari bakarrik eragiten dio. 
b. Identitate digitala sare sozialetan bakarrik garatzen da. 
c. Identitate digitalak ez du pertsona zehazki ordezkatzen, baina bere bizitza 
errealari eragiten dio. 
d. Identitate digitala bat dator beti benetakoarekin. 
 
6. Identitate digitala eraikitzeko elementuetako batzuk hauek dira: [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a. Datu pertsonalak. 
b. Avatarra. 
c. Nicka. 
d. Denak dira egiazkoak. 
 
2. gaia. Nortasun digitalaren kudeaketa 
 
7. Adierazi baieztapen hau egiazkoa edo faltsua den: « Pertsona batek identitate 
digital desberdinak izan ditzake ». [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Egia 
b. Gezurra 
 
8. Pertsona batek mundu digitalean duen ikusgarritasuna honela neur daiteke: 
[Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Duten blog kopurua, parte hartzen duten sare sozialen kopurua eta partekatzen 
dituzten bideo eta argazki kopurua. 
b. Nicka, avatarra eta erabiltzen dituen zerbitzu guztiak (Blogak, Twitter, Facebook) 
c. Bisita-kopurua, kontaktuen kopurua, jarraitzaileen kopurua eta haien argitalpenak 
zenbat aldiz partekatzen diren. 
d. Erabiltzen dituen whatsapp taldeen kopurua, kontaktuen kopurua eta sare 
sozialen eta profesionalen kopurua. 
 
9. Elementu hauetako zeinek EZ du eraikitzen pertsona batek sarean duen 
ikusgarritasuna: [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Argitalpenen kalitatea 
b. Twitterren argitaratzen dituen mezuak 
c. Bideoetan egiten dituzun iruzkinak 
d. Beste pertsona batzuek beren argitalpenetan egiten dituzten iruzkinak. 
 
10. Mundu digitaleko ospea... araberakoa da. [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Guk geuk guri buruz sortutako edukiak eta beste batzuk guri buruz sortutakoen. 
b. Geure kabuz sortutako edukia eta gure argitalpenei ematen diegun balioaren 
c. Soilik harreman sozialen eremuan sortutako besteen erreakzioen eta iruzkinen. 
d. Aurrekoetako bat ere ez. 



 
 
 
11. Adierazi baieztapen hau egiazkoa edo faltsua den: pribatutasun-maila zer 
informazio partekatu nahi duzun eta norekin partekatu nahi duzun jakiteko hartzen 
dituzun erabakien araberakoa da. [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Egia 
b. Gezurra 
 
3. gaia: Aztarna digitala 
 
12. Zer da hatz-marka digitala? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Interneten nabigatzean eta elkarreraginean uzten dugun arrastoa da. 
b. Zure irudi zatikatua da, sare sozial batean profil bat sortzen duzun bakoitzean 
Interneten automatikoki sortzen dena. 
c. Pertsona bakoitzak Interneten duen profila osatzen duten datuen multzoa da. 
d. Eskuko behatz batek gainazal baten gainean ukitzeak eragiten duen ageriko edo 
moldekatutako inprimaketa da. 
 
13. Zer osatzen du zure hatz-marka digitalak? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Sare sozialetan egiten dituzun ekintza guztiak. 
b. Interneten egiten duzun jarduera guztia (bilatzaileak, blogak, merkataritza 
elektronikoa) 
c. Gailu mugikorren eta horien aplikazioen erabilera. 
d. Erantzun guztiak zuzenak dira. 
 
14. Ekintza hauetako zeinekin ari zara zure aztarna digitala zaintzen? [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a. Facebooken profil bat sortzen. 
b. Google erabiliz, beste bilatzaile batzuen ordez. 
c. Instagramera igotzen dituzun argazkiak geolokalizatzeko GPS erabiliz. 
d. Cachea eta zure nabigazio-datuak maiz ezabatuz. 
 
15. Hatz-marka digitala... [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Nortasun digitalaren gauza bera da. 
b. Hatz-markaren gauza bera da. 
c. Sinadura digitalaren berdina da. 
d. Bat ere ez da zuzena. 
 
16. Zein ekintza dira gomendagarriak zure pribatutasuna babesteko? [Aukeratu 
erantzun zuzena.] 
a. Zure nabigazio-datuak ezabatzea. 
b. Cookien instalazioa mugatzea. 
c. zure informazio pertsonala norekin partekatzen duzun zehaztea . 
d. Guztiak dira zuzenak. 



 
 
 
4. gaia. Identitate digitalerako arriskuak 
 
17. Phishing-ak [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Abusu informatikoa da, informazio pertsonala modu engainagarrian lortzeko. 
b. Mezu edo deien bidez jarduten du, erakunde legitimo bat ordezkatzeko. 
c. Bankuko datuak lortzen saiatzen da. 
d. Guztiak zuzenak dira. 
 
18. Zure nortasun digitala ordezten ari dira, baldin eta... [Aukeratu erantzun 
OKERRA.] 
a. Sare sozial batean profil faltsu bat sortzen badute zure datu pertsonalak erabiliz 
b. Pertsona berak iruzkin iraingarri asko idazten baditu zure argitalpenetan 
c. Zure profilera sartu eta zugandik pasarazten badira 
d. Profil faltsu bat asmatzen badute zu barregarri uzteko. 
 
19. Mundu digitalean pribatutasuna ziurtatzeko, [Aukeratu erantzun OKERRA.] 
a. Beste pertsona baten datuekin identifikatu, ahal den guztietan. 
b. Pribatutasun- eta segurtasun-aukerak behar bezala konfiguratu 
c. Zuhurra izan irudiak etiketatzean 
d. Orrialde batek eskatutako cookieak erabiltzeko baimenik ez ematea, bertan 
konfiantzarik ez baduzu. 
 
20. Ondorengo gomendioetako zein jarraitu behar duzu zure nortasun digitala 
zaintzeko? [Aukeratu erantzun zuzena.] 
a. Ez mugatu lokalizazio-datuen erabilera aplikazioetan 
b. Emandako informazioaren dibulgazio-maila harreman-motara egokitu. 
c. Aplikazioei eskatutako datu guztietarako sarbidea eman 
d. Ez berrikusi zure nortasun digitala, ez baita aldatzen 
 
21. Pertsona baten irudi eta ospe digitalari eraso egiten zaio... [Aukeratu erantzun 
OKERRA.] 
a. hari buruzko informazio faltsua argitaratzen denean, onuragarria izan arren 
b. argitaratutako informazioa testuingurutik kanpo uzten denean 
c. hari buruzko informazio faltsua argitaratzen denean, baina iraingarria bada 
bakarrik 
d. jabetza intelektualaren eskubideak ez direnean errespetatzen 
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