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1. MULTZOA. Gure tokia unibertsoan 
 Aurkezpena 
 Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: zientziaren jarduera. Metodo zientifikoa  
 Ikerkuntza-jarduera: hori zientzia al da? “Logia” asko eta zientzia gutxi  
 Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hizkuntzaren garrantzia zientzian  
 Hizkuntza-trebetasunak lantzen: irakurmena  
 Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hitz-mapa  
 Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza. Zer dakizu Marteri  
         buruz? 
 Zer uste duzu? Zer iritzi duzu?  
1. gaia. Lurra Unibertsoan 
 1. Unibertsoaren sorrera. Eredu nagusiak 
 2. Unibertsoa aztertzeko baliabideak 
 3. Unibertsoaren egitura  
 4. Eguzki-sistema eta Lurraren kokapena 
 Bukaerako jarduerak  
2. gaia. Eguzkia, Lurra eta Ilargia 
 1. Lurra eta Eguzkia  
 2. Ilargia eta Lurra  
 3. Lurra, Ilargia eta Eguzkia: mareak eta eklipseak  
 4. Higiduren eragina bizidunengan 
 5. Ilargiaren esplorazioa  
 Bukaerako jarduerak  
 Gure tokia unibertsoan: amaiera  
 Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: behaketak  
 Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: ikasketa kooperatiboa: 4-2-1 antolamendua 
 laborategiko jardueretan  
 Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: ideiak partekatzea  
 Ikuskatu zure ikaspena  
 Berrikuste orokorra: zer ikasi dugu multzo honetan?  
 
2. MULTZOA. Lur planeta 
 Aurkezpena  
 Ikerkuntza-jarduera: Ikerkuntza baten prozedura 
 Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: Hitz-mapa 
 Hizkuntza-trebetasunak: Hitzen definizioa  
 Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza!  
 Zer uste duzu? Zein da zure iritzia?  
3. gaia: Geruza solidoa: Geosfera 
 Arazo-egoera: Harrobiak gure inguruan 
 1. Geosfera: egitura eta konposizioa 
 2. Mineralak: propietateak, motak eta erabilera 
 3. Harriak: jatorria, motak, zikloa eta erabilera 
 4. Harrien eta mineralen ustiatzea 
 5. Ustiatze jasangarria. 
4. gaia Geruza fluidoak: Atmosfera eta hidrosfera 
 1. Atmosfera: konposizioa eta ezaugarriak 
 2. Gizakion eragina atmosferan: kutsadura 
 3. Hidrosfera: ura gure inguruan 
 4. Hondakin-urak eta haien garbiketa. 
 



3. MULTZOA. Izaki bizidunak. 
 Aurkezpena 
 Matematika-trebetasunak: simetria naturan 
 Hizkuntza-trebetasunak lantzen: Argudioa 
 Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hitzen jatorria 
 Ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza. 
 Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: segurtasuna zientzia-laborategian 
5. gaia: Bizitza eta izaki bizidunak 
 Arazo-egoera: Mikrobio lagungarriak 
 Izaki bizidunen ezaugarriak 
 Bizi-funtzioak 
 Zelula: aurkikuntza eta motak 
 Mikroskopioa: erabilera 
 Izaki bizidunen sailkapena 
 Birusak 
 Bakteriak 
 Protozooak eta algak 
 Onddoak 
6. gaia: Landareak 
 Arazo-egoera:  
 Ezaugarri orokorrak 
 Goroldioak eta hepatikak 
 Ekisetoak eta iratzeak 
 Espermafitoak 
7. gaia: Animaliak 
 Arazo-egoera:  
 Ezaugarri orokorrak 
 Animalia ornogabeak: Belakiak, Zelentereoak, Anelidoak, Ekinodermoak,  
  Artropodoak 
 Animalia ornodunak: Arrainak, Anfibioak, Narrastiak, Ugaztunak 
8. gaia: Biodibertsitatea zaintzeko beharra 
 Arazo-egoera: Biodibertsitatea murrizteko arriskuan. 
 Lurra bizitokia izatearen arrazoiak. 
 Izaki bizidunen aniztasuna eta ingurumenera egokitzea. 
 Izaki bizidunak natura-baliabideen iturri. 
 Biodibertsitatearen galera: ingurumen arazoak. 
 Biodibertsitatea zaintzeko beharra eta ohiturak: garapen iraunkorra. 
 Biodibertsitatea: Euskal Autonomia Erkidegoko espezie bereziak eta   
  naturaguneen balioespena. 
 Bukaerako jarduerak. 



Aurkezpena

“Azkeneko ehun urteotan izugarri aurreratu dugu Kosmologian. Erlatibitate Oroko-
rraren Teoria eta Unibertsoaren hedapena deskubritu ondoren, hautsi egin da ikus-
pegi zaharra, hau da, beti egon eta iraungo duen unibertsoa. Erlatibitate Orokorrak
aurreikusten du unibertsoa eta denbora bera zulo beltzetan desagertuko direla.
Zergatik da unibertsoa horrelakoa? Kosmologia oso arlo kitzikagarria eta aktiboa
da. Aspaldiko galderei erantzuna emateko prest gaude. Zergatik gaude hemen?
Nondik gatoz?”

1. multzoa

Stephen Hawking, The Origin Of The Universe



1. gaia: Gure tokia unibertsoan
Arazo-egoera: Espazio-ikerkuntza eta eguneroko bizitza
1. Unibertsoaren sorrera. Eredu nagusiak
2. Unibertsoa aztertzeko baliabideak
3. Unibertsoaren egitura
4. Eguzki-sistema eta Lurraren kokapena

2. gaia: Eguzkia, Lurra eta Ilargia
Arazo-egoera: ilargi betea eta umeen jaiotza-tasa
1. Lurra eta Eguzkia
2. Ilargia eta Lurra
3. Lurra, Ilargia eta Eguzkia: mareak eta eklipseak
4. Higiduren eragina bizidunengan
5. Ilargiaren esplorazioa

Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?
Hurrengo hiru gaiak irakurri baino lehen. Osatu taularen lehenengo bi zutabeak. Lehenengo zutabean kontzeptu horri buruz
dakizuna idatziko duzu, eta bigarren zutabean, berriz, kontzeptuari buruz dituzun galderak.

Gaiak irakurri ondoren. Gaiaren testua eta jarduerak landu ondoren, hirugarren zutabea osatuko duzu, eta kontzeptu horri buruz
ikasi duzuna idatziko duzu.

Gure tokia unibertsoan

Zer dakit? Zer jakin nahi dut? Zer ikasi dut?

• Galaxia:

• Izarra:

• Exoplaneta:

• Teleskopioa:

• Marte:

• Kometa:

• Eklipsea:



Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: zientziaren jarduera. Metodo zientifikoa 

Zientzia ikastea zientziaren kontzeptuak, legeak eta prozesuak ikastea baino askoz gehiago da. Zientziak zure bizitzan eta
ingurunean nola eragiten duen ikasiko duzu liburuan. Munduari begiratzeko eta harri buruz pentsatzeko modu bat da zientzia.
Metodo zientifikoan oinarritzen da zientzia, eta, haren bidez lortzen den ezagutza ontzat emateko, ebidentzia edo froga
esperimentalak egin behar dira, behin eta berriro.

Kuriositatea edo jakin-mina pizten duen zerbaiten aurrean norbaitek galdera bat proposatzen duenean hasten da, gehienetan,
metodo zientifikoa. Erantzun egokia eman aurretik, gai horri buruz dagoen informazioa jaso behar da. Ondoren, behaketak
egin beharko dira, galderak azaldu, hipotesiak aztertu, aurreikuspenak proposatu, esperimentatu eta emaitzak inter-
pretatu. Emaitzak hipotesiarekin bat badatoz, ezagupen berria osatu ahal izango da. Hala ez bada, hipotesi berri bat aztertu
beharko da, harekin bat datozen emaitzak lortu arte.

Esandakoa kontuan hartuta, hainbat ikerkuntza-jarduera egingo ditugu ikasturte honetan, ikerkuntza-trebetasunak lantzeko.
Besteak beste, jarduera hauek aurkituko dituzu liburuan zehar:

• Behaketak egitea • Galderak egitea

• Esperimentuak diseinatzea • Behaketak egitea (XX. orrialdea)

• Galderak egitea (XX. orrialdea) • Esperimentuak diseinatzea (XX. orrialdea)

• Aldagaiak, konstanteak eta ereduak egitea (XX. orrialdea) • Laborategiko txostena idaztea (XX. orrialdea)

• Kontrolak egitea esperimentazioan (XX. orrialdea) • Datuak aztertzea (XX. orrialdea)

• Informazioa bilatzea (XX. orrialdea) • Lerro grafikoak egitea (XX. orrialdea)

• Ahozko komunikazioa (XX. orrialdea)
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Behaketak egitea

Galdetzea

Hipotesiak egitea

Planifikatzea

Esperimentatzea

Emaitzak aztertzea

Ondorioak ateratzea

Komunikatzea

Emaitzek hipotesia
indartzen dute

Emaitzek ez dute 
hipotesia baieztatzen



Ikerkuntza-jarduera: hori zientzia al da?: “-Logia” asko eta zientzia gutxi

Pertsona askok hainbat teknika ez-zientifiko erabiltzen dituzte gaixotasunak tratatzeko,
etorkizuna aurreikusteko eta eguraldia iragartzeko. Teknika horiei sasi-zientzia esaten
zaie. Jende asko joaten da haiengana, eta negozio handia bihurtu da ondorioz.

1. Hona hemen zientzia eta sasi-zientzia batzuk. Esan hitz bakoitzari zer azalpen dagokion:
Kimika, Tenporak, Astrologia, Grafologia, Geologia, Akupuntura, Homeopatia, Parapsi-
kologia, Biologia.

a. Pertsonen ahalmenetatik at dauden fenomenoak ikertzen ditu, hala nola, telepatia, mamuak, hildakoekin komunikatzea,
etorkizuna aurreikustea: …………………… .

b. Azaleko gune estrategikotan orratz bereziak sartuz eta mugituz osasuna eta ongizatea hobetzea bilatzen du: ………
…………… .

c. Harrien ezaugarriak, sorrera eta eboluzioa aztertzen ditu: …………………… .

d. Pertsonen idazkera aztertuz, nortasuna, izaera edota etorkizuna asmatzen saiatzen da: …………………… .

e. Izaki bizidunen egitura, bizimodua eta harremanak aztertzen ditu: …………………… .

f. Egutegi katolikoan oinarrituta eta urtaroen hasierako egun jakinetan zeruak zer egoera duen aztertuz, hurrengo hiru 
hilabeteetako eguraldia iragartzen du: …………………… .

g. Materiaren konposizioa, egitura eta propietateak, eta horien aldaketak aztertzen ditu: …………………… .

h. Substantzia toxiko bat etengabe diluituz lortzen den urarekin (“oroimena” duena) prestatzen diren bolatxoak erabiltzen
ditu: …………………… .

i. Astroen posizioari eta mugimenduari behatuz, gizakien edota herrialdeen patua ezagutu eta aurresaten du: …………
………… .

3. Kokatu horietako bakoitza zure iritziz dagokion zutabean: zientzia, sasi-zientzia edo ez duzu argi.

4. Gelakide guztien artean, saia zaitezte erabakiak adosten. 

5. Zer beste sasi-zientzia ezagutzen dituzu?

6. Eta zure etxekoek zer pentsatzen dute? Askok sinesten dute teknika horietan zalantzarik izan gabe.

a. Egin 1. jardueraren kopiak, eta eman zure familiako helduei, erantzun dezaten.

b. Galdetu erabili dituzten inoiz teknika horiek, zergatik eta zein izan den ondorioa.

c. Elkartu gelakide guztien emaitzak, eta aurkeztu ondorioak txosten labur batean.
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Zientzia Sasi-zientzia Ez dakit



Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hizkuntzaren garrantzia zientzian

Hizkuntzak garrantzi handia du zientzian. Izan ere, zientzia-hezkuntzaren garran-
tzizko alderdia da zientziaren hizkuntza ikastea; zientzia-ikastordu bat hizkuntza-
ikastordu bat ere badela esan daiteke.

Metodo zientifikoari buruzko jardueran ikusi berri dugunez (XXX. orrialdea), ko-
munikazioa da prozesuari amaiera ematen dion jarduera, hau da, zientziaren be-
rezko jarduera da komunikazioa (ahoz, idatziz edo beste edozein euskarritan).

Esandakoa kontuan hartuta, hainbat jarduera egingo ditugu, hizkuntz trebetasunak
lantzeko eta komunikatzeko gaitasunari laguntzeko. Besteak beste, trebetasun
hauek aurkituko dituzu liburu honetan:

• Definizioak • Kontzeptu-mapak • Deskripzioa
• Inferentziak egitea • Kausa eta efektua identifikatzea • Ondorioak ateratzea
• Laburpenak idaztea • Datuak eta iritziak bereiztea • Ideia nagusia eta xehetasunak adieraztea
• Hiztegia • Segidak idaztea • Konparatzea
• Fluxu-diagrama • Hitzen jatorria
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: irakurmena

Ikasi! Zientziak jarduera praktikoa (esperimentala, nagusiki) ematen du, eta pentsatzen
da irakurmena eta idazmena ez direla garrantzizkoak zientzia-ikastorduetan; hala ere,
hainbat arrazoi daude irakurtzeari emandako denbora justifikatzeko:

• Arretaz, izpiritu kritikoz eta eszeptizismo osasuntsuz irakurtzea berezko ezaugarriak
dituzte zientzialariek.

• Behin eskola bukatuta, zientzia-ikasketak egiten ez badituzu behintzat, prentsaren
eta telebistako dokumentalen bidez baino ez duzu harremanik izango zientziarekin.

Irakurmena mota askotako testuak ulertzeko, baliatzeko eta sortzeko gaitasuna da, eta nork bere helburuak lortzeko, eza-
gutza eta ahalmena garatzeko eta gizartean parte hartzeko balio digu.

Praktikatu! XXX. orrialdean dagoen testua erabiliz, erantzun galdera hauei.

Irakurri baino lehen
• Argazkia eta gaiaren izenburua ikusita, zure ustez, zer 
informazio aurkituko duzu testuan?

• Zer dakizu gai horri buruz?

Irakurtzen duzun bitartean
• Testuko termino edo hitz guztiak ulertzen al dituzu? 
Azpimarratu ezagutzen ez dituzunak.

Aplikatu! Liburu honetako multzo eta gai bakoitzaren hasieran testu labur bat izango duzu, eta baita argazki bat ere. Errepika
ezazu jarduera honetan egindakoa testu guztiekin.

• Zure iritziz, testuaren zailtasun-maila egokia al da zure
mailarako? Zergatik?

Irakurri ondoren
• Askotan eten behar izan al duzu irakurketa testua ulertzeko?
• Zer egin dezakezu testua ondo ulertzeko?
• Testuari begiratu gabe, laburtu irakurri duzuna hiru lerrotan.
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: hitz-mapa

Ikasi! 

1. Taldekide batekin arituko zara elkarlanean. Ba-
koitzak, irudikoaren antzeko hitz-mapa bat osa-
tuko duzue, hitza edo kontzeptua argitzeko.

2. Bukatutakoan, aldera ezazu zure hitz-mapa
zure taldekideak egindakoarekin. Azter ezazu
zure ekarpenak antzekoak edo bestelakoak
diren. Gehitu iezazkiozu zure mapari zure tal-
dekidearen ekarpen interesgarriak.

Adibidea

Kontzeptua: teleskopioa

Sinonimoa: kataloxa, largabista

Definizioa liburuetan: astroak ikusteko erabiltzen den tresna optikoa da, hodi batez eta hainbat lentez osatua. Lurrean zein
espazioan kokatuta egoten dira.

Definizioa zure hitzetan: Zeruko izarrak eta beste astroak ikusteko erabiltzen den hodi luzea da, eta barnean lente batzuk
ditu.

Hitza esaldi batean: Galileok teleskopio bat erabili zuen Ilargia, Jupiter eta hainbat satelite aztertzeko.

Praktikatu! Errepika ezazu prozesu bera hauetako hitz bat erabilita: unibertsoa, galaxia, kometa, eklipsea. 

Aplikatu! Liburu honetan hitz eta kontzeptu berri asko aurkituko dituzu. Errepika ezazu jarduera honetan egindakoa zuk
aukeratutako kontzeptuekin.

Hitza edo
kontzeptua

Antzeko hitza 
edo sinonimoa

Sor ezazu 
marrazki

edo ikur bat 
hitza adierazteko

Definizioa zure
hitzetan

Definizioa 
testuliburuan

Txerta ezazu
hitza esaldi
batean

Teleskopioa

Kataloxa, largabista

Zeruko izarrak eta 
beste astroak ikusteko
erabiltzen den hodi 
luzea da eta barnean
lente batzuk ditu.

Astroak ikusteko
erabiltzen den tresna
optikoa da, hodi batez
eta hainbat lentez

osatua.

Galileok teleskopio 
bat erabili zuen Ilargia,
Jupiter eta hainbat
satelite aztertzeko.



Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: partekatu zure ezagutza
Zer dakizu Marteri buruz?

Marte hitza ezaguna izango da zuretzat. Badakizu gauez ikus daitekeen astro batez
ari garela. Astronomoentzat oso erakargarria da, eta ESA, NASAren antzeko es-
pazio-agentziek gertutik ikertu nahi dute. 

Marteri buruz zer dakizun aztertuko duzu jarduera honetan. Eta horrez gainera,
gelakideekin partekatuko duzu zure ezagutza. 

1. Kopia ezazu beheko taula DIN A4 tamainako folio batean. 

2. Bakarka lanean, zerrendatu Marteri buruz dakizun guztia, eta idatzi taulako gelaxketan.

Zer da? Esan ezazu Marte zer den, eta eman ezazu ahalik eta zehaztasun gehien. 

Non dago? Esan ezazu zure ustez non aurkitzen den Marte.

Zer ezaugarri ditu? Deskriba ezazu, zuk dakizunaren arabera, Marte nola dagoen osatua. 

Zergatik da garrantzizkoa ikertzea? Azal ezazu zergatik duten horrenbesteko interesa astronomoek eta beste ikerlariek
Marte aztertzeko. Zer onura atera diezaiokegu gizakiok?

3. Talde txikitan, erabaki ezazue zein diren gelaxka bakoitzeko ideiarik garrantzitsuenak. Azpimarra itzazue bina ideia gelaxka
bakoitzeko. 

4. Konpartitu zuen taldeko taula gainontzeko gelakideekin. Begiratu zertan diren berdinak eta zertan ezberdinak. Pentsa
ezazue zer aldaketa egin nahi dituzuen taulan. 

5. Eztabaida ezazue taldekide guztien artean, eta saiatu taula bateratua osatzen. 

6. Gorde itzazue zuen taulak (gaiaren bukaeran aztertuko dituzue berriz). 

7. Banaka, azter ezazu arretaz tauletan jasotako ideiak, eta sor ezazu kontzeptu-mapa bat, ideia horiek ahalik eta ongien
antolatzeko. Laguntza gisa, XX. orrialdeko informazioa balia dezakezu.

MARTE

Zer da? Non dago?

Zer ezaugarri ditu? Zergatik da garrantzizkoa ikertzea?
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Zer uste duzu? Zer iritzi duzu? 

Gai honetan aztertuko dituzun ideia gehienak gutxi-asko aurretik ezagutzen dituzun ideiak dira. Zenbait ideia eskolan landu
dituzu, eta beste batzuk etxean edo zure ingurune hurbilean. Azter itzazu arretaz beheko irudiekin batera emandako adie-
razpenak, eta esan ezazu ados zauden ala ez. Adi ibili, adierazpen horietako batzuk ez dira egia.

Zientzialariek uste dute unibertsoa leherketa baten 
ondorioz sortu zela.

Eguzkiaren eta Ilargiaren artean Lurra kokatzen 
denean gertatzen da eguzki-eklipsea.

Espazio-esplorazioaren teknologiari esker, izpi 
ultramoreetatik babesten duten betaurreko 

erresistenteagoak egin dira.

Esnebidea izeneko galaxiaren adar 
batean dago Lurra.

ISS estazioa herrialde askok kudeatzen duten ikerketa-
zentro espaziala da.

Animalia batzuek lokarturik igarotzen dute negua, Lurrak
Ilargiaren inguruan egiten duen higidurak eraginda.
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“Unibertsoaren ikuspegi orokorra genuen, haren sorrera, bukaera, egitura, kosmologia…

Eredu polita eta sinplea genuen. Ondoren, beste aurkikuntzak egin genituen, energia iluna esa-
terako, eta gure irudi soil hori konplexuago bihurtu zen. Irudipena dut aurreko guztia beste modu
orokorrago batean irudikatu behar dugula. Ziur aski, hori guztia ez dut nik lortuko, baina nor-
baitek egingo du, eta, nik uste, gertatzekotan gaudela”.

1. gaia. Lurra Unibertsoan

H1. Zer ikasiko duzu gai honetan?

Gai honetako jarduerak bukatutakoan, besteak beste, galdera hauei erantzuteko gai izango zara:

1. Zein izan dira unibertsoari buruzko azalpen nagusiak historian?

2. Azalpen zientifikoen arabera, nola sortu zen unibertsoa?

3. Zer baliabide teknologiko erabiltzen dira zerua ikertzeko?

4. Zer dira galaxiak? Zein da gure galaxia?

5. Astronomoek zer izar mota bereizten dituzte? Nola sortzen dira?

6. Zeruan zer beste astro daude?

7. Zer osagai ditu eguzki-sistemak? Zer ezaugarri ditu?

8. Zer kokapen du Lurrak unibertsoan?

Jocelyn Bell (Belfast, 1943)



Baieztapenak Zuzena ala okerra?

1. Gure gorputza osatzen duten atomoak izarretan sortu ziren.

2. Kosmologoak dira unibertsoaren sorrera eta eboluzioa aztertzen duten zientzialariak.

3. Izarrak era askotara hil daitezke: agortu, lehertu, zulo beltza bihurtu…

4. Eguzki-sisteman bederatzi planeta daude.

5. Urte askoan behin zeruan ikusten diren astroak dira kometak.

6. Meteoritoa da haren orbitatik atera eta Lurrera erori den asteroide bat.

H2. Zer dakizu gai honi buruz?

Jarraian, unitate honetan zehar agertuko diren kontzeptuei buruzko adierazpenak daude. Irakur itzazu adierazpenak eta
esan ea zuzenak ala okerrak diren. Ondoren, elkartu taldekideekin eta bilatu adostasunak. Gero, azter itzazu argazkiak, eta
esan ezazu azpiko adierazpenekin ados zauden edo ez.

H3. Arazo-egoera: espazio-esplorazioa eta eguneroko bizitza

Aurkezpena. Espazio-esplorazioak egiteko erabiltzen den teknologia
astronomoen eta astronauten onurako izateaz gain, zure eguneroko bi-
zitzan ere aplikatzen da. Espazio-programetan baliatutako teknologia
asko, gaur egun denok erabil ditzakegu. Adibidez, kalkulu oso zehatzak
egiteko erabiltzen den softwarea, kotxeak, hegazkinak edota errusiar
mendiak eraikitzeko erabiltzen dira.

Arazoa. Jendeak ez daki espazio-esplorazioan eta astronomian diru
asko inbertituta lortutako teknologiak denon onurako izan litezkeela 
denborarekin.

Zure ustez, espazio-esplorazioko zer tresna edo material erabiltzen dituzu zure bizitzan?

Ataza. Talde-lanean, astronomia eta espazio-esplorazioetan erabiltzen diren teknologiak ezagutzeko dokumentazio-ikerketa
bat egitea eta aurkezpen digital batean aurkeztea.

7. Horoskopoa etorkizuna asmatzeko teknika zientifikoa
da. Ados zaude: bai ala ez?

8. Frogatuta dago Jaungoiko batek sortu zuela mundua
zazpi egunean. Ados zaude: bai ala ez?
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1 Unibertsoaren sorrera. Eredu nagusiak

Giza zibilizazioa bezain zaharra da zerua aztertzeko grina. Antzina-antzinatik, zerura al-
txatu dituzte begiak gizakiek; hasieran landareen, animalien edota itsasoaren zikloak
jarraitzeko, ondoren haren edertasunak miresteko, eta, geroago, jakin-minak eraginda,
haren sekretuak ulertzeko. 
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Ikertze-trebetasunak lantzen: mitoak, hipotesiak eta teoriak

Ikasi! Mitoak aspaldiko kulturetatik datozen istorioak dira. Botere handia eta pertsonen antza duten jaungoikoak, heroiak
edota animaliak izaten dira protagonistak. 

Hipotesia: behatutako zerbaiten aurrean ematen den azalpen posiblea eta esperimentala.

Teoria: naturan erregulartasunak eta propietate komunak aurkitzea da zientzialarien helburua. Erregulartasun horiek azaltzeko,
hipotesi baliagarriak planteatu eta ikerketak egiten dira. Teoria zientifikoak osatzen dituzte fundamentuzko azalpen horiek.

Praktikatu! Erlijioen arabera, jaungoikoek sortu zuten zeruan dagoen guztia. Garai batean, astroak jaungoikoak zirela uste
zuten. Kultura bakoitzak bere mitoak ditu, eta belaunaldiz belaunaldi helarazi dira. Hala ere, pentsamendu zientifikoak bere
bidea egin zuen.

Anaxagorasek (k.a. V. mendea) defendatu zuen Lurra unibertsoaren erdian zegoela. Zeruari begiratze hutsak erakusten
zion Ilargia, Eguzkia eta izarrak Lurraren inguruan higitzen zirela. 

Filolao (k.a. V. mendea) filosofoak esan zuen Lurra Eguzkiaren
inguruan higitzen zela. Baina aurkakoek esan zioten hori horrela
izanez gero, izugarrizko haizea sortu beharko zela uneoro. 

Ptolomeok (k.o. II. mendea) teoria geozentrikoa babesteko kal-
kulu matematiko oso zehatzak erabili zituen. 

Kopernikok (1473-1543) Ilargiaren tamaina kalkulatu eta teoria
heliozentrikoa berreskuratu zuen. Haren arabera, Lurra eta beste
planetak Eguzkiaren inguruan biratzen ziren, eta Ilargia, berriz,
Lurraren inguruan.

Galileok (1565-1642) teoria heliozentrikoaren aldeko datuak eta azalpen sendoak aurkeztu zituen. Hala ere, atzera egin
behar izan zuen eliza katolikoak erreta hiltzera kondenatuko zuelakoan. 

1741. urtean, azkenean, eliza katolikoak onartu egin zuen Galileok proposatutakoa. Eta, 1992. urtean, Juan Pablo IIak bar-
kamena eskatu zuen Inkisizioak kondenatu izanagatik.

1. Erabili testua hitz hauen adibideak emateko: a. mitoa; b. hipotesia; c. teoria bat; d. politikak zientzian duen eragina.

2. Zertan bereizten dira mitoak, hipotesiak eta teoriak?

3. Konparatu bi teoriak, Geozentrikoa eta Heliozentrikoa. Zertan dira berdinak? Eta, zertan desberdinak?

4. Mende askoan eliza katolikoak kontra egin zion teoria heliozentrikoari. Zure ustez, zein izan zen horren arrazoia?

5. Ikasketarik gabeko jendeak oraindik pentsatzen du Eguzkia Lurraren inguruan biratzen dela. i. Zure ustez, zertan oinarritzen
dira? ii. Zer argudio emango zenieke kontrakoaz konbentzitzeko?
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Gau argi batean zeruari begiratzen badiozu, ehunka argitxo ikusiko dituzu. Trebetasun
pixka bat hartzen baduzu, izarrak eta planetak bereizten ikasiko duzu. Badaude zerua
aztertu eta ezagupen zientifikoetan oinarrituz unibertsoari buruzko azalpenak ematen
dituzten zientzialariak: kosmologoak dira. 
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1. Edwin Hubble-k zehaztasun handiz behatu zien izarrei, eta, haien argia aztertuz, teoria berritzaile baten
oinarriak jarri zituen. Irakurri testua, eta erantzun galderei.
a. Azpimarratu ezagutzen ez dituzun hitzak, eta bilatu haien esanahia.
b. Zer ebidentzia bildu zuen Hubblek galaxiak elkarrekiko urruntzen ari direla jakiteko?
c. Zer ondorio atera zuen behaketa horretatik?
d. Unibertsoa hedatzen –zabaltzen– ari dela diote zientzialarien teoriek. Nola azalduko zenuke modu
laburrean ideia hori?

e. Idatzi sekuentzia moduan hasierako unibertsotik gure eguzki-sistema sortu arteko gertaerak.

1920ko hamarkadaren bukaeran, galaxia gehienak Lurretik aldentzen ari zirela kontu-
ratu zen Edwin Hubble (1889-1953) astronomoa. Izar askoren argia aztertu, eta hau
aurkitu zuen: galaxiak Lurretik zenbat eta urrunago egon, hainbat eta arinago aldentzen
dira. Hubbleren aurkikuntza azaltzeko, unibertso osoa zabaltzen ari dela onartu beharra
zegoen. Galaxiak elkarrengandik urruntzen ari dira, eta galaxien arteko distantzia han-
ditu ahala handitzen da mugimendu horren abiadura.

Hubblek Big Bang teoria proposatu zuen. Teoria horren arabera, orain dela 13.800 milioi
urte inguru hasi zen unibertsoa zabaltzen. Garai hartan, puntu txiki baten tamainakoa
zen unibertsoa. Unibertsoaren masa eta energia osoa biltzen zituen, eta izugarri beroa
zen. Orduan, arin-arin hasi zen unibertsoa zabaltzen, eta handitu ahala, hoztu egin zen.
Big Bang gertatu eta segundo batera, protoiak, elektroiak eta neutroiak eratu ziren; hiru
minutura: He, Li, B, Be nukleoak; 300.000 urte geroago hidrogenozko eta heliozko ato-
moak eratzen hasi ziren. Gainontzeko atomoak izarretan osatu ziren, haietatik abiatuta.
Beraz, bizidunen egitura osatzen duten atomoak ere izar batean sortu ziren. Big Bang
gertatu eta ehunka milioi urte geroago hasi ziren galaxiak eratzen. Esne Bidea da ga-
laxia horietako bat, eta espiralaren besoetako batean osatu zen gure Eguzkia eta bere
inguruko astro guztiak –duela 4.600 milioi urte sortua–.
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2 Unibertsoa aztertzeko baliabideak

Gizakiok sortu ginenetik gozatu dugu zeruaren edertasunaz. XVII. mendera arte begi
hutsez aztertu zuten astrologoek zerua. Ordutik aurrera, ordea, teleskopioak erabili dira.
Astronomoak dira zeruko astroak aztertzen dituzten zientzialariak.

2. Gauez zerura begiratzen baduzu, zer astro bereiz ditzakezu?
3. Zer tresna erabiltzen dira urrutiko objektuak eta astroak ikusteko?
4. Izarren arteko distantziak izugarri handiak dira. Zer distantzia-

unitate erabiltzen dute astronomoek?

5. Astronomoek hainbat teleskopio mota erabiltzen dituzte. Ezagunenak marrazkietan adierazitako biak dira.
Aztertu marrazkiak, eta erantzun galderei.
                                   A. Teleskopioa                                                            B. Teleskopioa

1. Zer marrazkik adierazten du errefrakzio-teleskopioa? Eta islapen-teleskopioa?
2. Teleskopio batean, zeri esaten zaio puntu fokala?
3. Zer funtzio betetzen du ispilu lauak teleskopio batean?
4. Marrazkian oinarrituta, deskribatu errefrakzio-teleskopio baten funtzionamendua.
5. Ondoren, deskribatu islapen-teleskopio baten funtzionamendua.
6. Zer alde dago aurreko bi teleskopioen artean?

2.1 Teleskopioak

Galileo Galilei (1564-1642) italiarra urruneko objektuak hurbil-hurbil egongo balira
bezala ikusteko aukera ematen zuen tresna baten –teleskopioa– berri izan zuen. Ho-
landar batek diseinatu eta Galileok berak hobetu zuen teleskopioa 1609an. Zerura
orientatu zuen, eta zenbait aurkikuntza ikaragarri lortu zituen hilabete gutxian. Or-
banak ikusi zituen Eguzkian, kraterrak, mendiak eta haranak Ilargian, eta lau satelite
Jupiter inguruan.



Gaur egungo teleskopioak aspaldikoak baino askoz handiagoak eta konplexuagoak dira.
Hirietatik urrun dauden mendi altuetan kokatzen dira, argitasun artifizialetik urrun eta
lainoen gainetik egoteko.

2.2 Erradioteleskopioa

Erradio-uhin elektromagnetikoak jasotzen dituzten antena paraboliko handiak dira erra-
dioteleskopioak. Haiei esker, izarrei buruzko informazio asko jaso daiteke.

2.3 Espazio teleskopioak

Lurraren inguruko atmosferak zeruaren behaketa oztopatzen du. Era berean, erradiazio
asko islatzen eta zurgatzen du. Oztopo horiek gainditzeko, espazio-teleskopioak pres-
tatu eta espaziora bidaltzen dituzte ikerlariek. Haiek jasotako argazkiak Lurrera bidali
eta astronomoek aztertzen dituzte.
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6. Bilatu teleskopioei buruzko informazioa, eta erantzun galderei.
a. Zein da munduan altuerarik handienean dagoen teleskopioa?
b. Zein dira Euskal Herritik gertuen dauden teleskopio handiak?
c. Zein dira Euskal Herrian dauden behatoki eta planetariumak?

7. Erradioteleskopioen tamainak garrantzi handia du luzera handiko
irrati-uhinak jasotzeko. Bilatu informazioa, eta erantzun galderei.
a. Zein da munduko handiena?
b. Erradioteleskopioak multzoan jartzen dira askotan. Azaldu horren
arrazoia.

8. 1990. urtean Hubble espazio-teleskopioa bidali zen espaziora. Bilatu
hari buruzko informazioa, eta erantzun galderei.
a. Zer ibilbide egin zuen? Eta, zer ekarpen egin ditu?
b. Bilatu beste espazio-teleskopio batzuen izenak, ibilbideak eta
ekarpenak.



Matematika-trebetasunak lantzen: distantziak kalkulatzea

Ikasi! Zientzialarien bigarren hizkuntza Matematika da. Aurkikuntzak frogatzeko eta azaltzeko, Matematika erabiltzen dute
zientzialariek. Era berean, astronomoek kalkulu asko egin behar izaten dituzte astroen distantziak, adinak eta tamainak eza-
gutzeko.

Praktikatu! Unibertsoaren distantziak eta tamainak izugarri handiak
dira. Horregatik, argi-urtearen unitatea erabiltzen dute astronomoek.
Argiak urte batean egiten duen bidea da argi-urtea. Andromeda da
Lurretik gertuen ikus daitekeen galaxia, 2.5 milioi argi-urtera dago.

1. Zer abiadura du argiak?

2. Zenbat kilometro daude Lurretik Andromedara? Erakutsi egindako
kalkuluak.

3. Eguzkitik Lurrera 149.6 milioi kilometro daude. Orain dela zenbat
denbora atera zen momentu zehatz batean ikusten ari zaren
Eguzkiaren argia?

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Osatu adierazpenak hitz egokiak aukeratuz:
a. (Teleskopio optiko/Erradioteleskopio) bat erabiliz azter daiteke izarren argi ikusgaia.

b. Satelite (artifiziala/naturala) da gizakiok eraiki eta espaziora bidaltzen duguna.

c. (Erradioteleskopioak/teleskopio optikoak) eguneko edozein ordutan eta edozein eguraldi-baldintzatan erabil daitezke.

2. Historian zehar jendeak pentsatu du Lurra unibertsoren erdian zegoela. 
a. Zure ustez, zein da horren azalpena?

b. Hori uste duen pertsona bati zer esango zenioke kontrakoaz konbentzitzeko?

3. Berrogeita hamar hitz baino gutxiago erabiliz, labur ezazu Big Bang teoriak esaten duena.

4. Aipatu unibertsoa aztertzeko baliabide teknologiko nagusiak. Eman bakoitzaren ezaugarri nagusiak, eta esan
zer informazio lortzeko erabiltzen diren.

1. multzoa. Gure tokia unibertsoan
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3 Unibertsoaren egitura

9. Urte asko behatzen jardun ondoren, astronomoek egitura ugari aurkitu dituzte zeruan. Batzuk oso ezagunak
egingo zaizkizu, baina beste batzuk ez dira hain ezagunak izango. 
a. Idatzi zerrenda bat, ezagutzen dituzun zeruko egiturak erabiliz.
b. Ondoren, elkartu ikaskide batekin, eta osatu bien artean zerrenda.
c. Saiatu zerrenda ikaskide guztien artean osatzen.

Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: galderak egitea

Ikasi! Galderaz josita dago bizitza: batzuk errazak dira, beste batzuk oso zailak. Galderei eran-
tzuten saiatzen da zientzia, eta oso erraz lortzen ditu zenbait erantzun; beste batzuk, aldiz, oso
zailak dira, eta zenbait kasutan ia-ia ezinezkoak.

Zenbait galdera zientifikoak dira (behaketaren edo esperimentazioaren bidez erantzun daitezke,
eta ez dira galdera pertsonalak, orokorrak baizik). Beste zenbait galdera, aldiz, ez dira zientifikoak,
ezin baitira behaketen edo esperimentuen bidez aztertu, eta pertsona bakar baten esperientzia-
ren, ustearen edo sinesmenaren araberakoak dira.

Hona hemen galderak sailkatzeko zenbait aukera:

• Badakit zein den galderaren erantzuna • Ez dakit zein den galderaren erantzuna
• Zientziak badaki zein den galderaren erantzuna. • Zientziak jakin lezake zein den galderaren erantzuna, baina ez

du oraindik erantzuna lortu.
• Inork ez daki zein den galderaren erantzuna. • Zientziak ezin dio galderari erantzun.

Praktikatu!

1. Pentsa ezazu unibertsoari eta Lur planetari buruzko zer galdera egin ditzakezun.
a. Idatz itzazu zure galderak, eta sailka itzazu goian emandako irizpidearen arabera.
b. Elkartu gelakide batekin, eta saiatu bestearen galderei erantzuten. 

2. Zenbait galdera dituzu beheko taulan. Azter itzazu arretaz, eta saia zaitez sailkatzen.
Aldera itzazu zure taldeko emaitzak beste talde batzuek lortutakoekin.

Aplikatu! Har ezazu beste edozein gai, eta egin itzazu hari buruzko hainbat galdera; ondoren, sailka itzazu galderak, goian
emandako irizpideak kontuan hartuta.

Galdera Galdera mota

Zer adin du unibertsoak?

Betiko iraungo al du unibertsoak?

Zertaz dago egina unibertsoa?

Zergatik ez dago zerua argiz beteta gauean?

Ederrak al dira galaxiak?

Infinitua al da unibertsoa?

1. multzoa. Gure tokia unibertsoan
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3.1 Galaxiak 

Begi hutsez ikusi ez arren, teleskopioen bidez izar multzoak bereiz daiteke. XX. mendera
arte ezagutzen zen multzo bakarra gurea zen. Azkeneko bi mendeetan beste asko eza-
gutu dira, eta galaxia izena jarri diete. Izarrez, hodei-gasez, planetez, materia ilunez eta
energiaz osatutako multzoa da galaxia, bere zentroaren inguruan biraka dagoena.

Azken 100 urteetan aurrerakuntza handiak egin dira unibertsoaren ikerketan. 1.000
milioi galaxia ikusgai daudela kalkulatzen da gaur egun.

3.2 Izarrak

Gas-bola handi bat da izar bat, eta erakarpen-indarrei esker egoten dira haren osagaiak
elkartuta. Haien barruan gertatutako erreakzio nuklearren ondorioz sortutako erradiazio
elektromagnetikoa igortzen dute, argi ikusgaia barne. Izarrek igortzen duten argia az-
tertuz gero, tamaina, kolore edo tenperatura aldakorrak dituztela ikusiko dugu. Izarrak
nagusiki hidrogenoz eta helioz osaturik daude. Izar baten tamainak baldintzatzen du
haren eboluzioa eta heriotza. 
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10. Halabeharrez, milioika horien artean itxura askotako
galaxiak daude. Galaxiak ikertzeko eta deskribatzeko
orduan, hainbat mota nagusi bereizten ditugu: espirala,
eliptikoa, espiral barraduna eta irregularra.
a. Lurra, zer galaxiaren barnean dago?
b. Gure galaxia, zer itxurakoa da?
c. Bilatu informazioa eta erantzun galderei:
i. Zer tamaina du?
ii. Astronomoen arabera, zenbat izarrez osatuta dago?

d. Adierazi marrazki batean, astronomoen arabera, Lurra non kokatzen den?

11. Grafikoak hainbat izar mota erakusten ditu,
haien sorrera eta eboluzioa. Tamainen
proportzioak ez dira egiazkoak.
a. Aipatu zer izar mota agertzen diren.
b. Zeretik sortzen dira izarrak?
c. Azaldu Eguzkia nola sortu zen eta zer
eboluzio izango duen.

12. Grafikoaren arabera, izarrak hiltzean hainbat
egitura sortzen dira: nano zuria, neutroi-izarra,
supernoba eta zulo beltza. Bilatu bakoitzari
buruzko informazioa eta adierazi laburki zein
den bakoitzaren ezaugarri nagusia.

Izar guztiak, Eguzkia salbu, oso-oso urrun daude, eta argi-puntu txikiak baino ez ditugu
ikusten. Lurretik ikusitako izar baten distira “itxurazkoa” dela esan dezakegu. Eguzkia
baino askoz handiagoak dira hain txiki ikusten ditugun izar asko, eta, beraz, benetako
distira askoz handiagoa da.



Astronomoek izarrek igorritako erradiazioa aztertzen dute. Erradiazio elektromagne-
tikoa da, eta espazioan zehar uhin moduan bidaiatzen duten perturbazio elektriko eta
magnetikoek osatzen dute.
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13. Grafikoan izarretatik datozen uhin elektromagnetiko motak adierazten dira. Horietatik guztietatik, gure
begiek argi ikusgaia besterik ez dute bereizten.

a. Argi ikusgaian, zer kolore nagusi bereizten dira? 
b. Normalean, zazpi kolore besterik ez dira aipatzen. Bilatu informazioa jakiteko nondik datorren kopuru-
muga hori.

c. Beste uhinak ere ezagunak egingo zaizkizu. 
i. Izendatu grafikoan agertzen direnak.
ii. Gaur egun, zientzialariek eta ingeniariek denak erabiltzen dituzte. Eman uhin mota bakoitzaren
erabilera pare bat.

Ikerkuntza-trebetasunak lantzen: ondorioak ateratzea

Ikasi! Ondorioak ateratzen ikastea lagungarria da jasotzen duzun informazioa baloratzeko.

• Aztertu ondo jasotako datuak, uztartu eta, haietan oinarrituta, atera ondorio bat.

• Batzuetan, ondorio bat baino gehiago atera ditzakezu.

• Litekeena da datu gehiago jaso ahala ondorioak aldatzea.

Praktikatu! Astronomoek izar baten konposizioa ezagutu de-
zakete haren argi-espektroa aztertuz gero. Elementu bakoitzak
argi ikusgaiaren uhin zehatz batzuk xurgatzen ditu. Horren on-
dorioz, espektroan marra beltzak agertzen dira. Izarraren kanpo-
azaleko elementu bakoitzak xurgapen-espektro bat ematen du. 

Grafikoan lau elementuren argi-espektroak, Eguzkiarena eta izar
ezezagun batena ageri dira. 

1. Erregela bat erabiliz, ondorioztatu zer elementu ageri diren Eguzkiaren kanpo-azalean.

2. Prozedura berari jarraituz, ondorioztatu izar ezezagunaren elementuak. 

3. Zehaztu bi izarrek dituzten elementu komunak.

Arrazoitu zure erantzunak.



3.3 Konstelazioak

Gaueko zeruari irudimenez begiratzen badiozu, hainbat eta hainbat forma ikus ditza-
kezu. Konstelazioak dira ikus daitezkeen itxurazko astro multzoak. Aspaldiko kulturek
(greziarra, txinatarra, inka…) konstelazioak bereizten zituzten, eta jainkoen, heroien,
animalien edo izaki mitologikoen oroimenean izendatzen zituzten. Konstelazioen inter-
pretazioari astrologia esaten zaio.

Gaur egun, astronomoek 88 konstelazio bereizten dituzte, eta bakoitza zeruaren
eremu bat aztertzeko erabiltzen da. Astro horiek zeruan lerrokatuta daudela eta irudi
bat osatzen daudela eman arren, milioika argi-izar urtetara daude, bai beren artean
bai guregandik.

14. Konstelaziorik ezagunenak hamabi dira eta zodiakoa osatzen dute. Jaiotze-datan oinarrituz, pertsona
bakoitzak bere zodiako-taldea du.
a. Zein dira zodiakoko hamabi konstelazioak?
b. Jaiotza-eguna kontuan hartuta, zer zodiako-garai dagokizu?
c. Zure ustez, ba al du eraginik garai batean edo bestean jaiotzeak? Arrazoitu zure erantzuna.

15. Orion konstelazioaren kokapena aldatu egiten da gauean zehar. Aldaketa horren arrazoia honako hau da:
a. Lurra Eguzkiaren inguruan higitzea.
b. Konstelazioa Eguzkiaren errotazioan egotea.
c. Konstelazioa espazioan higitzea.
d. Lurra bere ardatzaren inguruan errotazioan egotea.

16. Taula honetan hainbat adierazpen daude. Erabaki astronomiarekin edo astrologiarekin dauden lotuta.

17. Exoplanetetan bizitza dagoela uste dute askok.
a. Zure ustez, egon al daiteke bizitzarik exoplanetaren batean? 
b. Nolako bizitza imajinatzen duzu? Idatzi testu labur bat imajinatzen duzun bizitza deskribatuz.

Adierazpena Astronomia Astrologia

Konstelazioen kokapenean oinarrituta, kultura maiak 2012. urterako iragarri zuen
munduaren amaiera.

Martxoaren hasieran jaiotakoak Pisces konstelazioaren mende daude. Horrek nortasun
berezia eragiten die.

Ilargiaren eta Eguzkiaren kokapenak eragin handia du kostaldeko bizitzan.

2026. urteko abuztuaren 12an Iberiar penintsularen iparraldean eguzki-eklipse bat
ikusteko aukera izango dugu.
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Planetak

Izar askoren inguruan astro handi eta biribilak daude orbita eliptikoak egiten. Planeta
izena ematen zaie. Ezagunenak Eguzkiaren ingurukoak dira. Hala ere, azken urteetan,
astronomoek baieztatu dute urrutiko izar askoren inguruan ere planetak daudela; exo-
planeta izena eman diete. 



Matematika-trebetasunak lantzen: bikaintasunerantz
Erronka-jarduera

Astronomoek astro baten argia ikertzen dutenean, haren argi-espektroa ezagutzea
interesatzen zaie. Espektroak astroaren azaleko konposizio kimikoari buruzko in-
formazioa ematen die, eta baita beste ezaugarri batzuei buruzkoa ere (tenperatura,
urruntze-abiadura…). 

Astronomo talde batek bi izar identifikatu ditu (1 eta 2) teleskopioaren bidez, eta
haien azaleko konposizioa ezagutu nahi dute.

Prozedura

1. Bilatu bi izarren argi-espektroen arteko
desberdintasunak.

2. Neurtu espektro bakoitzean adierazitako
(uhin-luzera dutenak) marren arteko
distantzia.

3. Kalkulatu eta zehaztu eskala bat: neurtu
duzun distantzia zati dagokion nm ko-
purua. Eskala adibidea: 1 mm = 12 nm.

4. Neurtu markatutako marra baten (uhin-luzera duena) eta neurririk ez duten marren arteko distantziak. 

5. Zuk zehaztu duzun eskala erabiliz, kalkulatu marra bakoitzari dagokion uhin-luzera (nm).

6. Konparatu zuk kalkulatu dituzun uhin-luzerak eta taulan zehazten diren elementuek sortzen dituztenak. 

Galderak

1. Zer elementu daude izar bakoitzean?

2. Zer elementu dira komunak bi izarretan?

3. Bi izarrek marra berdinak al dituzte elementu komunetarako?

4. Zure ustez, jarduera honetan oinarriturik, zer elementu nagusitzen dira izar guztietan?

Elementu batzuk eta haien uhin-luzerak

Elementua / Ioia Uhin-luzera

H 383.5, 388.9, 397.0, 410.2, 434.1, 486.1, 656.3

He 402.6, 447.1, 492.2, 587.6, 686.7

He+ 420.0, 454.1, 468.6, 541.2, 656.0

Na 475.2, 498.3, 589.0, 589.6

Ca+ 393.4, 480.0, 530.7

1 Izarra

2 Izarra
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Hizkuntza-trebetasunak lantzen: inferentziak

Ikasi! Testu bat irakurtzean, informazio zehatz bat jasotzen duzu. Hala ere, askotan, testuan zehazten ez dena zuk zeuk
uste edo pentsa dezakezu. Uste horiek frogatu beharko dituzu. Frogatu bitartean, inferentzia izena ematen zaie. 

Praktikatu! Irakurri testua, eta aukeratu jarraian datorren galdera bakoitzari dagokion erantzun egokia.

“Astronomo-talde asko exoplanetak bilatzen ari dira. 2013. urtean, NASAk bidalitako
Kepler teleskopioari esker, ehunka planeta aurkitu dira hainbat izarren inguruan orbi-
tatzen. Guregandik gertuen dagoenak Proxima Centauri izarraren inguruan orbitatzen
du, eta 4.25 argi-urtera dago. Planeta bat detektatu ahal izateko, gutxienez behin ikusi
behar da haren orbitari jarraitzen. 1995. urtean lehen planetak deskubritu zirenetik
exoplaneta asko ezagutu dira. Izarretik gertuen dauden planetak azkarrago orbitatzen
dutenez, errazago detektatzen dira. Baina, exoplanetak bilatzeko programa hobetzen
ari da, eta gero eta planeta gehiago aurkitzen ari dira. Horrek esan nahi du astrono-
moak gure eguzki-sistemaren antzeko sistemak detektatzeko gertuago daudela”.

a. Zer inferentzia egin daiteke?

A. Gure eguzki-sistemaren antzekorik ez dago.

B. Beste planetak aurkitzea ezinezkoa da.

C. Teknologia hobetzean planeta gehiago aurkituko ditugu.

D. Planeta handiak aurkitzen zailagoak dira txikiak baino.

b. Zer gertatu behar da astro bat planetatzat hartzeko?

A. Gutxienez behin ikusi behar zaio bere orbita egiten.

B. Abiadura jakin batez orbitatu behar du bere izarraren inguruan.

C. Tamaina zehatz bat izan behar du.

D. 4.25 argi-urteko distantziara egon behar du.

Aplikatu! Liburu honetan hainbat testu eta irakurmen dituzu. Bilatu haietatik atera daitezkeen inferentziak.
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Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Nola sortzen dute argia Eguzkiak eta gainerako izarrek? 

2. Zerk mugatzen du izar baten bizitza-denbora?

3. Osatu galaxiei buruzko adierazpenak.
a. Izarrak biratzen dira haien …………………… -ren inguruan.

b. Itxuraren, adinaren eta ………………… -ren arabera bereizten dira galaxiak.

c. Gure galaxia ……………………… da eta itxura …………………. du.

4. Bete itzazu adierazpenen hutsuneak.
a. Izarrak, gasez osatutako masa beroak dira, eta …………………… -indarrak loturik edukitzen ditu.

b. Orion …………………… bat da, ipar-hemisferioko neguko zeruan ikusten dena.

c. Lurretik izarretako distantzia …………………… -urtetan adierazten da.

5. Zer dira exoplanetak? Esan labur-labur zer ezaugarri dituzten.

6. Azaldu astronomoek nola ikertzen dituzten uhin elektromagnetikoak unibertsoa ikertzeko.

7. Atal honetan landutako terminoetatik (kontzeptuetatik) zein da, zure ustez, zailena? Zergatik?
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4 Eguzki-sistema eta Lurraren kokapena

Arreta handiko behaketen bidez, eguzki-sistema nola sortu zen azaltzen laguntzen duten
zenbait datu garrantzitsu lortu dituzte astronomoek. Duela 4,6 mila milioi urte baino
gehiago, espazioan zegoen nebulosa batek –gas- eta hauts-hodei erraldoia– sortu zuen
eguzki-sistema. 

Grabitate-indarrak eraginda, uzkurtzen hasi zen nebulosa horretako materia, eta parti-
kulak gero eta hurbilago kokatu ziren elkarrengandik. Gune dentsoetan masa gehiago
zegoen; ondorioz, gero eta elkartuago gelditu zen materia.

Nebulosaren erdigunea zenbat eta dentsoago izan, hainbat eta altuagoa izan zen ten-
peratura. Une jakin batean, erreakzio nuklearrak gertatzen hasteko tenperatura lortu
zen, eta Eguzkia piztu zen.

Nebulosaren gainerakoa, erdigunetik urrun, disko bat eratzen hasi zen, eta materia el-
karketak sortu ziren. Elkarketa horiek handiagotzean, materia gehiago erakarri zuten,
eta planetak, sateliteak, asteroideak eta kometak eratzen hasi ziren.

18. Eguzki-sistema hainbat astroz osatuta dago.
a. Zenbat planeta daude? Zer izen dute?
b. Zer beste astro aurki daitezke?
c. Gizakiok bidalitako espazio-zundak, noraino iritsi dira?

19. Planeta guztien egoera fisikoa ez da berdina.
a. Zein dira solidoak?
b. Zein dira gasez edota likidoz osatuak?

20. XXX grafikoan, eguzki-sistemaren sorrera laburtzen da, eta baita
haren eboluzioa ere, azken 4.6 mila milioi urteetan. Aurreko
azalpena irakurri ondoren, esan zer testu-tarte dagokion zenbaki
bakoitzari.

Planetak, planeta nanoak, asteroideak eta kometak Eguzkiaren inguruan mugitzen dira,
orbita izeneko ibilbide itxietan. Egunez Eguzkia ikusten dugu, eta gauez planetak ikus
ditzakegu, Eguzkiaren argia islatzen baitute. Aurreko astro guztiek eguzki-sistema
osatzen dute.



4.1 Eguzkia

Eguzkia da gure sistemaren egiturarik handiena. Lurretik 149.6 milioi kilometrora dago,
eta 697.000 kilometroko erradioa du. 

Eguzkia tamaina ertaineko izar bat da. Haren osagaiak dira: % 71 hidrogenoa, % 27
helioa eta % 2 beste atomo batzuk. Hidrogeno arteko talkek helio atomoen sorrera era-
giten dute, eta, ondorioz, energia asko sortzen da. 

4.2 Planetak

Astronomoek aspalditik baieztatu dute planetak daudela izar askoren inguruan. Hala
ere, gehien ezagutzen direnak Lurra eta bere ingurukoak dira. Eguzki-sistemako pla-
netak bi multzotan sailkatzen dira: barne-planetak (Merkurioa, Artizarra, Lurra, Marte)
eta kanpo-planetak (Jupiter, Saturno, Urano, Neptuno). 

Beste astro batzuk ez dituzte planeta izendatzeko baldintza guztiak betetzen eta astro-
nomoek “planeta nano” esaten diete (Ceres, Makemake, Eris eta Pluton). 

Eguzki-sistemaren barneko distantziak adierazteko unitate astronomikoa (ua) erabil-
tzen da. Horren balioa Lurretik Eguzkiraino dagoen distantzia da.
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21. Bilatu Eguzkiari buruzko informazioa, eta erantzun galderei.
a. Zein da Eguzkiaren azaleko tenperatura? Eta nukleoarena?
b. Zein dira Eguzkiaren atal nagusiak? Eman bakoitzaren bi
ezaugarri.

d. Teleskopioz begiratuta, orban ilunak ikusten dira. Nola sortzen
dira?

22. Taulak Eguzki-sistemaren planeten hainbat ezaugarri adierazten ditu.

1. Taulako datuetan oinarrituta, aukeratu adierazpen egokiak:
a. Jupiter planetaren translazio-denbora da: A. 5,5 urte; B. 12 urte; ; C. 30 urte; D. 80 urte
b. Martetik Eguzkira dagoen distantzia, milioi kilometrotan: A. 150; B. 228; C. 700; D. 1000 
c. Lurraren dentsitatea: A. 0,6; B. 2; C. 5,5; D. 8.0

2. Zein da planetarik handiena? Zenbatekoa da haren diametroa?

Planeta Erradioa
(km)

Dentsitatea
(g/cm3)

Distantzia Eguzkira
(milioi km)

Translazio-denbora
(Lurreko unitatetan) Sateliteak

Merkurio 2.439,7 5,42 57.9 88 egun 0

Artizarra 6.051,8 5,25 108.2 225 egun 0

Lurra 6.378,1 ? 149.6 365 egun 1

Marte 3.3987,2 3,94 ? 687 ehun 2

Jupiter 71.592 1,33 778 ? 62

Saturno 60.268 0,69 1.430 29,7 urte 53

Urano 25.559 1,29 2.871 84 urte 27

Neptuno 24.746 1,64 4.498 164,8 urte 13



3. Eta, zein da planetarik txikiena? Zenbatekoa da heren diametroa?
4. Zein bi planetek dute erradiorik antzekoena?
5. Zer harreman ikusten duzu Eguzkirainoko distantziaren eta planeten translazio-denboraren artean?
6. Ikusi duzunez, eguzki-sistemaren barnean unitate astronomikoa (ua) erabiltzen da distantziak
adierazteko.
a. Kalkulatu Eguzkiaren eta planeta guztien arteko distantzia unitate astronomikotan.
b. Zenbatekoa da Lurretik planeta guztietara dagoen distantzia unitate astronomikotan (ua)?

Planeta

Merkurio Artizarra Lurra

Ezaugarriak

Barne-planeta bat da. Planetarik
txikiena da eta Eguzkitik gertuen
dagoena. Solidoa da.

Barne-planeta. Gainerako planeten
kontrako noranzkoan egiten du
errotazio-higidura. Haren
atmosferak negutegi-efektu handia
eragiten du. Planetarik beroena da.
Solidoa da.

Barne-planeta. Atmosfera du eta
negutegi-efektua. Azalean ura
dago. Bizitza duen planeta bakarra.
Solidoa da.

Planeta

Marte Jupiter Saturno

Ezaugarriak

Barne-planeta. Planeta Gorria
esaten zaio, lurzoruaren
burdinazko mineralak oxidatuta
dituenez, gainazalari eta
atmosferari kolore gorrixka ematen
diolako. Atmosfera du. Solidoa da.

Kanpo-planeta da. Gasezko planeta
da, baina nukleo solidoa du.
Atmosfera hidrogenoz eta helioz
osatua dago.

Kanpo-planeta da. Oso eraztun
ikusgarria du inguruan, harriz eta
material izoztuez osatua. Gasezko
planeta da, hidrogenoz eta helioz
osatua.

Planeta

Urano Neptuno

Ezaugarriak

Kanpo-planeta da. Hidrogeno sulfuroz osatutako gas-
hodeiak ditu. Planeta izoztua da, urez, metanoz eta
amonioz osatua. Atmosfera hidrogenoz, helioz eta
metanoz osatuta dago. Bere orbita ekuatorearekiko
angelu zuzenean egiten duen planeta bakarra da.

Kanpo-planeta da. Planeta izoztua da, urez, metanoz
eta amonioz osatua. Atmosfera hidrogenoz, helioz eta
metanoz osatua dago.
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Planeten ezaugarri orokorrak



23. Lurraren egitura nagusia solidoa da.
a. Eguzki-sistemako zer planeta dira solidoak?
b. Eta likidoak edota gaseosoak?
c. Zer planetek dute atmosfera?
d. Espazio-agentziek Marte aukeratu dute esplorazio-estazio bat jartzeko, zergatik ez dute Artizarra
aukeratu?

24. Imajinatu planeta berri bat aurkitzen duzula Eguzkiaren inguruan orbitatzen. Astronomian aditua izanik,
hura sailkatzeko lana eman dizute. Planeta berriak atmosfera lodia eta dentsoa du. Eta, itxuraz, ez du azal
solidoa. Pluton atzean dago. Nola sailkatuko zenuke planeta berri hori? Justifikatu zure erantzuna.

25. 1930. urtean Pluton deskubritu zuten astronomoek. Orduan, planeta bat zela erabaki zuten. 2006. urtean,
ordea, Astronomoen Nazioarteko Batasunak erabaki zuen Plutonek ez dituela betetzen planeta izateko
ezaugarriak. Beraz, Pluton ez da planeta bat, planeta nano bat baizik.
1. Diagraman oinarrituz, zerk adieraz dezake Pluton planeta bat dela?
2. Eta, zerk adieraz dezake Pluton ez dela planeta bat?
3. Plutonen diametroa 2.320 km-koa da. Datu horrek zer adierazten die
astronomoei planeta den erabakitzeko? Galdera horri erantzuteko,
kontsultatu planeten taula (XXX. orrialdean).

4. Karon izeneko objektu bat aurkitzen da Pluton inguruan (argazkian).
Horretan oinarrituta, zer erabaki dezakete astronomoek?

5. Taulan ikusten da hainbat
objekturen atmosfera-konposizioa.
Zure ustez, zergatik ez da
atmosferaren konposizioa
erabiltzen objektuak satelite ala
planeta moduan sailkatzeko?

6. Zein dira planeta baten
ezaugarriak?

7. Azaldu zergatik egiten zaien zaila
astronomoei Pluton zer den
erabakitzea?

Satelite Atmosfera

Merkurio Ez du

Artizar Karbono dioxidoa

Lurra Nitrogenoa, oxigenoa, karbono dioxidoa

Neptuno Hidrogenoa, helioa eta metanoa

Ilargia Ez du

Titan (Saturnoren satelitea) Nitrogenoa eta metanoa

Pluton Nitrogenoa eta metanoa

4.4 Asteroideak

26. Objektu arrokatsuak edo metalikoak dira asteroideak. Planeta bat baino askoz txikiagoak dira, eta, bakar
batzuk ezik, gehienak irregularrak dira.
a. Zer planeten orbiten artean egon ohi dira?
b. Bilatu asteroide biribilei buruzko informazioa, eta esan zein diren haien izenak eta tamainak.
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4.3 Sateliteak

Planeta guztiek, Merkuriok eta Artizarrak izan ezik, astro txikiagoak dituzte ingu-
ruan orbitatzen. Satelite edo ilargi esaten zaie. Irudian Saturnoren satelite batzuk
ikusten dira.



Ehunka mila asteroide daude, multzo izu-
garri handia dago, eta asteroide-gerri-
koa osatzen dute.

Eguzkiaren inguruan egiten dituzten orbita
eliptikoak aldakorrak dira, eta orbitatik
ateratzen badira, Lurraren edo beste pla-
neta baten kontra jo dezakete.

Asteroideak dira, nolabait esateko, eguzki-
sistemaren sorreran –duela 4,6 mila milioi
urte inguru– sakabanatuta gelditutako
hondarrak. 

Bestalde, Kuiper gerrikoa edo asteroide Troiarrak bi multzotan orbitatzen dira Eguz-
kiaren inguruan, multzo bat Jupiterren aurretik eta bestea atzetik.

4.5 Kometak

Kometa Eguzkiaren inguruan orbitatzen ari den
gorputz txikia da. Ur izoztuaz gainera, gas izoz-
tuak, hautsa eta arroka zatiak ditu. Zenbait ko-
metaren orbitak oso eliptikoak dira, eta Eguzkitik
oso hurbil mugi daitezke zenbait urtez behin, eta,
beste batzuetan, aldiz, oso urruti. 

Kometak nukleo izeneko zati solido bat du. Nu-
kleoa Eguzkitik hurbil dagoenean, gas izoztua lu-
rruntzen da. Orduan, adatsa izeneko atmosfera
sortzen da, gasez eta hautsez osatua.

Kometa Eguzkitik hurbil dagoenean soilik zabal
daiteke “buztana” kometaren adatsean. Eguz-
kiaren erradiazioaren eraginez, adatsa Eguzkitik
aldentzen ikusten dugu, eta bere gasak eta ioiak
distiratzen.
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27. Alboko marrazkiak asteroide baten bidea erakusten du Eguzkiaren
inguruan.
a. Asteroideak zer puntutan izango du abiadurarik handiena? 
b. Eta, abiadurarik txikiena? Arrazoitu zure erantzunak.

28. Argazkian kometa bat ikusten da. 
a. Testuan oinarrituz, adierazi zer atal dagokion zenbaki
bakoitzari. Kometaren bat ezagutzen duzu? Zein?

b. Halley kometa da ezagunena. Zenbat urtean behin ikusten da
zeruan?

c. Bilatu beste kometa ezagunei buruzko informazioa.
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4.6 Meteoritoak

Lurreko atmosfera zeharkatzen duten planeta-arteko objektu solidoak dira meteori-
toak. Argi-arrastoa uzten dute meteoritoek Lurreko atmosfera abiadura handiz zehar-
katzean. Marruskadurak meteoritoa lurruntzen du, eta atmosferako gasak berotzen ditu
haren ibilbidean zehar; horregatik, izar iheskorra dela ematen du. Azkenik, Lurraren
gainazaleraino tamaina askotako zatiak hel daitezke.

29. Diagramak erakusten du meteorito baten ibilbidea
Lurrerantz hurbiltzean. Meteoritoaren ibilbidea Lurraren
grabitatearen eraginpean dago. Geziak grabitatearen
indarraren noranzkoa adierazten du.
a. Adierazi gezi baten bidez grabitatearen indarraren
noranzkoa A egoeran.

b. Ondoren, marraz ezazu beste gezi bat grabitatearen
indarraren noranzkoa C puntuan zein den adierazteko.

c. Aurreikusi zer gertatuko zaion meteorito horri C
egoeraren ondoren.

Hizkuntza-trebetasunak lantzen: konparatzea

Ikasi! Bi egitura edo prozesu konparatzen dituzunean, antzekotasunak eta ezberdintasunak aipatzen dituzu. Antzekotasunak
adieraztean, “zertan dira berdinak?” galderari erantzuten diozu. Desberdintasunak adieraztean, berriz, “zertan bereizten
dira?” galderari erantzuten diozu, Antzekotasunak eta desberdintasunak idazteko, grafiko bat erabil dezakezu. 

Praktikatu! Konpara itzazu kometa eta izar iheskorra. Erabili honako honen antzeko antolatzaile bat. 



Planeta Azalpena

1. Merkurio A. Eraztun antzeko egitura batez inguratua dago.

2. Artizarra B. Haize-bolada handiak sumatzen dira haren inguruan, inon baino bortitzago.

3. Lurra C. Eguzki-sistemako planetarik handiena da.

4. Marte D. Izotzez eta harriz osatuta dago.

5. Jupiter E. Atmosfera berde-urdina du, metanoz osatua dagoena.

6. Saturno F. Eguzkitik gertuen dagoena da.

7. Urano G. Atmosfera batez inguratua dago eta ozono-geruza batek inguratzen du.

8. Neptuno H. Kolore gorriko harriak ditu azalean.

Berrikuste azkarra: zer ikasi dugu atal honetan?

1. Adierazi zer planetari dagokion azalpen bakoitza.

2. Osatu adierazpen hauetako bakoitzean falta den kontzeptu egokia azpimarratuz.

a. Astronomoek uste dute (Saturno/Pluton) ez dela planeta bat.

b. Gasezko planeten atmosfera, batez ere (oxigenoz / hidrogenoz) eta helioz osatuta dago.

c. Barneko planeten eta kanpoko planeten artean (asteroidez/kometez) osatutako gerriko bat dago.

d. Barneko planetek atmosfera (sendoak/arinak) dituzte eta (harrizko/gasezko) barne-egitura dute.

3. Tamaina askotako objektu solidoak (milimetro eta kilometro artekoak) translazioan daude Eguzkiaren inguruan
bi planeten arteko eremu zehatz batean. Zein dira bi planeta?

A. Merkurio eta Artizarra; B. Lurra eta Marte; C. Marte eta Jupiter; D. Urano eta Neptuno

4. Konparatu asteroide gerrikoa eta asteroide troiarrak (Kuiper gerrikoa).

5. Nola sortu zen Lurra, gure planeta?
a. Lurrak tamaina nahiko handia lortu zuenean, inguruko gasak mantendu zituen …………… indarrari esker, eta at-
mosfera osatu zen.

b. Hasierako atmosfera hidrogenoz eta helioz osatuta zegoen, eta, denboran zehar, gas horiek gehitu zitzaizkien sumen-
dietatik askatzen ari ziren ur-lurruna, nitrogenoa eta ………………. .

c. Landareak garatu zirenean, ………………… gasa kopuru handian askatu zen, ……………… prozesuaren gas-
hondakin dena.

6. Azaldu laburki Lurraren kokapena unibertsoan.

7. Atal honetan ikasitakoa aztertu ondoren, pentsa ezazu “Zer dakizu gai honetaz” atalean proposa daitekeen
beste adierazpen bat.
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Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: autoerregulazio-jarduerak

1. Berrogeita hamar hitz baino gutxiago erabiliz, deskriba ezazu zertan datzan landu berri dugun atala.
2. Aukera itzazu atal honetako bi termino garrantzitsuenak, eta definitu:

3. Zein izan da atal honetako parterik zailena? Azal ezazu zergatik.
4. Zer aholku emango zenioke atal hau hurrengo egunean landu behar duten ikasleei?
5. Zer egin zenezake atal honetako lana hobetzeko?

Terminoa Definizioa
1.
2.

Ikasten ikasteko trebetasunak lantzen: informazioa Interneten

Ikasi! Liburuko jarduera askotan, gai jakin bati buruzko informazioa bilatu beharko duzu. Horretarako, Interneteko bilatzaileak
baliatuko dituzu zenbait webgune aukeratzeko, eta, jarraian, webgune horien zenbait ezaugarri ebaluatuko dituzu.

Besteak beste, zenbait webguneren erabilgarritasuna eta fidagarritasuna ebaluatuko duzu, gai jakin baten gainean ematen
duten informazioa egokia ote den aztertzeko. 

Adibide gisa, atal hauek aztertu ditzakezu:

• Egilearen fidagarritasuna (sinesgarritasuna): Nor da egilea? Zer lan-ibilbide du? Zer urtean (noiz) idatzi zuen informazioa?

• Argitaletxearen fidagarritasuna (sinesgarritasuna): Zer xede du webguneak? Informazioa eman nahi du? Iritzia sortu nahi
du? Nor dira webgunearen ohiko erabiltzaileak?

1. Azter itzazu aukeratuko dituzun webguneak eta bete itzazu taulako hutsuneak (1etik 3rako eskala erabil dezakezu).

2. Bukatutakoan, emaitzak aldera ditzakezu, eta eztabaida-jarduera egin.

Irizpidea Site 1 Site 2 Site 3
Egilearen fidagarritasuna (sinesgarritasuna)
Argitalpenaren fidagarritasuna (sinesgarritasuna)
Informazio nahasia eta desordenatua dago
Informazioa aurkezteko modua (sinplea/sofistikatua)
Informazioaren loturiko esteka baliagarriak
Informazioaren garrantzia gai nagusiarekiko
Informazioa ez garrantzitsuaren kantitatea
Gai nagusiarekin loturik ez duten beste zenbait gai interesgarri
Irisgarritasuna
Begi-inpaktua
Ez da gaian aditua izan behar
Azken gaurkotze-data
Informazioaren zailtasun maila
Guztira
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B1. Arazo-egoera: espazio-ikerkuntza eta eguneroko bizitza

Testuingurua. Hasieran (15. orrialdea) ikusi dugunez, espazio-programetan
baliatutako teknologia asko, gaur egun denok erabil ditzakegu. Jarraian, gai
horrekin lotura duen arazo bati erantzuten saiatuko zara; horretarako, behean
planteatutako jarduerak eta adierazitako ataza egingo dituzu.

Arazoa. Jendeak ez daki espazio-esplorazioan eta astronomian diru asko in-
bertituta lortutako teknologiak denon onurako izan litezkeela denborarekin.

Ataza. Talde-lanean, astronomia eta espazio-esplorazioetan erabiltzen diren
teknologiak ezagutzeko dokumentazio-ikerketa bat egitea, eta jasotako in-
formazioa txosten batean eta aurkezpen digital batean aurkeztea.

Jarduerak

1. NASAk garatutako 1500 teknologia baino gehiago erabili ohi dira industrian. “Spinoff” esaten
zaie. Adibidez, gorputzaren tenperatura neurtzeko erabiltzen diren termometro infragorriak,
tenperatura azala ukitu gabe neurtzen dutenak, astronomoen teknologian oinarritzen dira.

a. Zer da erradiazioa infragorria?

b. Zertarako erabiltzen dute astronomoek erradiazio mota hori?

c. Osasunaren aldetik, zein da termometro horren abantaila nagusia?

2. Oso zabalduta dago hainbat tresna eta teknologia astronautek erabili zutela lehen aldiz, baina
gezurra da. Adibidez, “belkroa” astronautek erabiltzen dute, baina haiek baino lehen beste
askok erabiltzen zuten.

a. Zertarako erabiltzen dute astronautek belkroa?

b. Bilatu aurreko informazio faltsu horien beste adibideak.

3. Bilatu Interneteko iturri fidagarrietan NASA edota ESA espazio-agentzien ikerkuntzari esker gaur egun erabiltzen ditugun
beste “spinoff” teknologiak: erabilera ikerketan, erabilera gure bizitzan, argazkilaritzan…

Ataza. Talde-lanean, txosten bat eta aurkezpen digital bat prestatuko dituzu aurreko jardueretan jaso duzun informazioa
erabiliz, eta gelakideen aurrean aurkeztuko dituzu.

Bukaerako jarduerak
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B2. Integrazio-jarduera: hondakinak espazioan

Lehenago planteatutako arazo-egoerari erantzuna emateko gai izan zara, baina nola erantzungo diozu beste arazo-egoera
bati? Hori jakiteko, jarduera hauek egin beharko dituzu.

Testuingurua. Azken 70 urteetan espazio-agentziek aparatu asko bidali dituzte espaziora eguzki-sistema ikertzeko edota
gure arteko telekomunikazioak hobetzeko. 

Arazoa. Gizakiok espaziora bidalitako objektu askok hondakinak uzten dituzte, eta
zerutik Lurrera erortzen dira noizbehinka. Txikiak dira gehienak, eta, atmosferaren
dentsitateak eraginda, zati oso txikietan puskatzen dira lurrazalera iritsi baino
lehen. Beraz, arrisku gabeak dira. Baina beste batzuk handiak dira. ESA (European
Space Agency) espazio-agentziaren arabera 2018. urtean 19.894 zabor-objektu
orbitatzen ari ziren Lurraren inguruan eta haien masa 8.135 tonakoa izango zen,
Eiffel dorrearena baino handiagoa.

Ataza. Gizakiok Lurraren inguruko espazioan utzitako hondakinei buruzko dokumentazio-ikerketa bat egitea.

Jarduerak

1. Marrazkian, puntu bakoitzak objektu bat adierazten du. Zure ustez, zein da objektu
horien jatorria? Eman adibide batzuk.

2. Badirudi “espazioko hondakinak” ez direla arriskutsuak gizakiontzat, lurrazalerantz
erortzen badira, atmosferan desegiten direlako. Zure ustez, zein da haien arriskua?

3. Espazioko hondakin horiek herrialde garatuek jaurtitzen dituzten ikertzeko, espiatzeko
eta komunikatzeko tresnetatik askatzen dira. Bilatu hondakin horien jatorriari eta hain-
bat herrialdek proposatu dituzten konponbideei buruzko informazioa.

4. Hondakinak tamaina askotakoak izaten dira, gehienak txikiak,
eta oso sakabanatuta daude altitudean. Batez ere aurkitzen
dira gure gainetik 200 km eta 36.000 km artean. Lerro-gra-
fikoak banaketa hori adierazten du.

a. Zer altuerara dago kontzentraziorik handiena? Eta txikiena?

b. Intenational Space Station(ISS) 300-400 km-ko altueran
orbitatzen ari da. Zer hondakin-kontzentrazio dago altitude
horretan?

c. Zer arazok izan dezakete eragina astronauten lanean?

Ataza. Prestatu txosten bat hondakinei buruz jaso duzun infor-
mazio guztia bilduz, eta aurkeztu zure gelakideei, modu erakar-
garri batean.
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