
 
 

5. Arazoen ebazpena 
5.2. Behar eta erantzun teknologikoen identifikazioa  
 
1. Zer da baliabide digital bat? 

• Manipulatu edo erabiltzeko teknologia behar duen material kodetu oro da. 
• Baliabide digitala eta baliabide analogikoa berdinak dira 
• Interneten dauden baliabideak bakarrik dira digitalaks 
• Manipulatu edo erabiltzeko gailu analogikoak behar dituen material oro da 
 
2. Baliabide digital batek beste erabiltzaile batzuekin elkarreragiteko 
aukera ematen dizu? [Aukeratu erantzun zuzena] 

• Bai 
• Ez 
• Bai, baina beti autentifikatu behar duzu zeure burua erabili beharreko 

baliabide digitalean 
• Ez, nahiz eta hori debekatzen duen legea saihestu dezakezun 
 
3. Lau kontzeptu hauetatik, zein ez da egokitzen gailu edo baliabide 
digital batera? [Aukeratu erantzun zuzena] 

• Multimedia 
• Irisgarria 
• Malgua 
• Fisikoa 
 
4. Lau kontzeptu hauetatik, zein ez da egokitzen gailu edo baliabide 
digital batera? [Aukeratu erantzun zuzena] 

• Elkarreragilea 
• Moldagarria 
• Eramangarria 
• Ukimenezkoa 
 
 
 
 

 



 
 

5. Baliabide digital batek horiek identifikatzen dituzten 8 ezaugarri 
komunak bete behar ditu? 

• Bai 
• Ez 
• Bai, baina zazpirekin nahikoa da 
• Ez, baina gutxienez 8etatik 5ekin bete behar da 
 
6. Baliabide eta gailu digital guztiak berdinak dira? 
 
• Bai 
• Ez 
• Kolorean bakarrik 
• Adinez nagusi izateko betebeharrean bakarrik 
 
7. Word aditua zara eta programarik ez duen ordenagailu batean lan bat 
egin behar duzu. Zer egingo zenuke? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 
• Sarean, lana testu-prozesadore bat erabiliz egin ahal izateko aukera bat 

bilatu. 
• Word instalatuta duen beste ordenagailu bat bilatu 
• Informatika sailari, Word programa erabiliko duzun ordenagailuan 

instalatzeko eskatu. 
• Lana ez egin, Word gabe ezinezkoa da. 

 
8. Derrigorrezkoa al da ordenagailua erabiltzea baliabide digitalak 
erabiltzeko? [Aukeratu erantzun zuzena] 

• Bai 
• Bai, eta gainera, ordenagailu indartsua izan behar du 
• Ez 
• Ez, baina hobe oso indartsua den bat erabiltzea 

 
9. Unibertsitateko kampusean zaude eta arazo informatiko bat duzu. Zer 
egingo zenuke? [Aukeratu erantzun zuzena] 

• Informatika Sailera joan eta laguntza eskatu 
• Bizitza bilatu 
• Lankideei galdetu ea badakiten arazoa nola konpondu 
• Utzi 
 
 



 
 
10. Zer da Privacy Shield? [Aukeratu erantzun zuzena] 
 
• Aurkezpen babestuak egiteko Googleren tresna bat 
• Europar Batasunetik kanpoko enpresek Erkidegoko datuak babesteko 

legea betetzen dutela ziurtatzen duen baliabide elektroniko bat 
• Ikasleek egindako lanak babesten dituen tokiko erakunde bat 
• Europar Batasunaren eta Estatu Batuen arteko merkataritza-

komunikazioko programa bat  
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