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1 
MEQ-SA 

HORME-REN ETA OSTBERG-EN GALDETEGIA, PERTSONA GOIZ-ZALEAK ETA 

ARRATSALDEZALEAK BEREIZTEKO (berrikusia) 

 

IZEN-ABIZENAK:…………………………DATA…………………………………………………………… 

 

Mesedez, galdera bakoitzetik zure egoerara hobekien doitzen den erantzuna hautatu, dagokion 

karratuan x ipiniz. Erantzun azken asteotan izan dituzun sentsazioen arabera. 

 

1. Ongi noiz sentituko zaren soilik hartuko bazenu kontuan eta eguna planifikatzeko erabat aske 

izango bazina, zer ordutan jaikiko zinateke? 

5 □ Ordu-tarte honetan: 5:00 (5 AM) - 6:30 (6:30 AM)  

4 □ Ordu-tarte honetan: 6:30 (6:30 AM) - 7:45 (7:45 AM) 

3 □ Ordu-tarte honetan: 7:45 (7:45 AM) - 9:45 (9:45 AM)  

2 □ Ordu-tarte honetan: 9:45 (9:45 AM) - 11:00 (11 AM)  

1 □ Ordu-tarte honetan: 11:00 (11 AM) - 12:00 (eguerdiko 12:00ak) 

 

2. Ongi noiz sentitzen zaren soilik hartuko bazenu kontuan eta eguna planifikatzeko erabat aske 

izango bazina, zer ordutan oheratuko zinateke? 

5 □ Ordu-tarte honetan: 20:00 (8 PM) - 21:00 (9 PM)  

4 □ Ordu-tarte honetan: 21:00 (9 PM) - 22:15 (10:15 PM)  

3 □ Ordu-tarte honetan: 22:15 (10:15 PM) - 00:30 (12:30 AM)  

2 □ Ordu-tarte honetan: 00:30 (12:30 AM) - 1:45 (1:45 AM)  

1 □ Ordu-tarte honetan: 1:45 (1:45 AM) - 3:00 (3 AM)  

 

3. Goizean ordu jakin batean jaikitzeko, zein puntutaraino behar duzu iratzargailuak abisatzea? 

4 □ Ez dut behar 

3 □ Gutxitan behar dut 

2 □ Nahikotxotan behar dut 

1 □ Askotan behar dut 

 

4. Erraza egiten zaizu goizetan jaikitzea? (ezustean esnatzen ez zaituztenean) 

1 □ Ez, batere ez 

2 □ Ez oso erraza 

3 □ Nahiko erraza 

4 □ Oso erraza 
 
1
Galdera eta balizko aukeretako batzuk jatorrizko galdetegian oinarrituz (Home y Ostberg, 1976) berridatzi ditugu gure hizkuntzara 

egokitzeko. Kategoria diskretuak banatzen zituzten aukeren ordez eskala grafiko jarraituak erabili ditugu. Terma M. Rfkinek, JB. Jacobsek J. 

eta White TMek prestatua. New York State Psychiatric Institute, New York, NY USA. Bertsio automatizatua ere ikus daiteke (AutoMEQ) 

www.cet.ort. Galdetegia mediku hauek itzuli zuten ingelesetik gaztelaniara: Mª Angeles Rol de Lama, Beatriz Baño Otálora, Maria Teresa 

Mondejar Abenza eta  Juan Antonio Sarabia Carazo. Espainian egiteko galderetarako, jar zaitez harremanetan Juan Antonio Madridekin, 

Fisiologian dotorea, Kronobiologian espezialista, Murtziako Unibertsitatea, Espinardoko Campusa, Murtzia, Espainia Jamadrid@um.es  

Home  JA and Ostberg O, A self-assessment questionaire to determine morningness-eveningness in human circadian rhytms International 

Journal of Chronobiology, 1976:4 97-100 
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5. Goizean esnatu berritan, nola egoten zara lehendabiziko ordu erdian? 

1 □ Ez naiz batere erne egoten 

2 □ Ez naiz oso erne egoten 

3 □ Nahiko erne egoten naiz 

4 □ Oso erne egoten naiz 

 

6. Goizean esnatu berritan, nolakoa da zure jateko gogoa lehendabiziko ordu erdian? 

1 □ Oso eskasa 

2 □ Nahiko eskasa 

3 □ Nahiko ona 

4 □ Oso ona 

 

7. Goizean esnatu berritan, nola sentitzen zara lehendabiziko ordu erdian? 

1 □ Oso nekatuta 

2 □ Nahiko nekatuta 

3 □ Nahiko indarberrituta 

4 □ Oso indarberrituta 

 

8. Hurrengo egunean konpromisorik ez duzunean, zer ordutan oheratzen zara zure ohiko 

ordutegiarekin alderatuta? 

4 □ Ez naiz inoiz oheratzen beranduago, edo oso gutxitan 

3 □ Ordubetetik behera beranduago oheratzen naiz 

2 □ Ordubete edo bi ordu beranduago oheratzen naiz 

1 □ Bi ordutik gora beranduago oheratzen naiz 

 

9. Demagun ariketa fisiko pixka bat egitea erabaki duzula eta lagun batek proposatu dizula astean 

bitan egitea ordubetez, eta haren ustez ordurik onena goizeko 7:00etatik 8:00etara dela. Zure 

barne-erlojua baino ez bazenu kontuan hartuko, nola uste duzu sentituko zinatekeela? 

4 □ Sasoi onean egongo nintzateke 

3 □ Nahiko sasoi onean egongo nintzateke 

2 □ Zaila suertatuko litzaidake 

1 □ Oso zaila suertatuko litzaidake 

 

10. Gutxi gorabehera gaueko zer ordutan sentitzen zara nekatuta eta lo egiteko beharrarekin? 

5 □ Ordu-tarte honetan: 20:00 (8 AM) - 21:00 (9 PM)  

4 □ Ordu-tarte honetan: 21:00 (9 PM) - 22:15 (10:15 PM)  

3 □ Ordu-tarte honetan: 22:15 (10:15 PM) - 00:45 (12:45 AM)  

2 □ Ordu-tarte honetan: 00:45 (12:45 AM) - 2:00 (2 AM)  

1 □ Ordu-tarte honetan: 2:00 (2 AM) - 3:00 (3 AM)  
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11. Demagun errendimendu punturik gorenean egon nahi duzula mentalki oso neketsua izango den 

bi orduko proba baterako. Eguna planifikatzeko askatasun osoa izango bazenu eta egoera 

onenean noiz zauden soilik hartuko bazenu kontuan, zer ordutegi aukeratuko zenuke? 

6 □ 8:00  (8 AM) - 10:00 (10 AM)  

4 □ 11:00  (11 AM) - 13:00 (1 PM)  

2 □ 13:00  (1 PM) - 17:00 (5 PM)  

0 □ 19:00  (7 PM) - 21:00 (9 AM) 

 

12. Gaueko 23:00etan oheratuko bazina, zer puntutaraino egongo zinateke nekatuta? 

0 □ Batere ez 

2 □ Pixka bat 

3 □ Nahiko 

5 □ Oso nekatuta 

 

13. Arrazoiren baten ondorioz ohi baino ordu batzuk beranduago oheratuko bazina eta biharamunean 

ez bazina ordu jakin batean jaiki beharko, noiz uste duzu esnatuko zinatekeela? 

4 □ Ohiko orduan eta jada ez nintzateke lokartuko 

3 □ Ohiko orduan eta gero erdi lo egongo nintzateke 

2 □ Ohiko orduan eta gero berriro lokartuko nintzateke  

1 □ Ohi baino beranduago 

 

14. Demagun gaueko guardia duzula-eta gau batez esnaturik egon behar duzula goizaldeko 

4:00etatik 6:00etara. Biharamunean konpromisorik izango ez bazenu, zer izango zenuke 

nahiago? 

1 □ Guardia pasa arte ez oheratu 

2 □ Lo kuluxka bat egin guardia egin aurretik eta ondoren lo egin 

3 □ Loaldi ederra egin guardia egin aurretik eta ondoren siesta egin 

4 □ Guardia egin baino lehen bakarrik egingo zenuke lo 

 

15. Demagun bi orduz lan fisiko gogorra egin behar duzula. Erabat askea izango bazina eguna 

planifikatzeko eta hobekien noiz sentituko zinatekeen bakarrik hartuko bazenu kontuan, zer 

ordutegi aukeratuko zenuke? 

4 □ 8:00 (8 AM) - 10:00 (10 AM)  

3 □ 11:00 (11 AM) - 13:00 (1 PM)  

2 □ 13:00 (1 PM) - 17:00 (5 PM)  

1 □ 19:00 (7 PM) - 21:00 (9 AM)  

 

16. Demagun ariketa fisiko gogorra egitea erabaki duzula eta lagun batek proposatu dizula astean 

bitan egitea ordubetez, gaueko 22:00etatik 23:00etara. Hobekien noiz sentitzen zaren soilik 

hartuko bazenu kontuan, zure ustez nola egongo zinateke?  
1 □ Sasoi onean egongo nintzateke 

2 □ Nahiko sasoi onean egongo nintzateke 

3 □ Zaila suertatuko litzaidake 

4 □ Oso zaila suertatuko litzaidake 
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17. Demagun zure lan ordutegia aukera dezakezula, zure lanaldia egunean BOST ordukoa dela 

(atsedenaldiak barne), zure jarduera interesgarria dela eta zure errendimenduaren arabera 

ordaintzen dizutela. Ordu-tarte hauetako zeinetan nahiago zenuke hasi zure BOST ORDUKO 

ORDUTEGI JARRAITUA? 

5 □ Tarte honetan: 4:00 (4 AM) - 08:00 (8 AM) 

4 □ Tarte honetan: 8:00 (8 AM) - 09:00 (9 AM)  

3 □ Tarte honetan: 9:00 (9 AM) - 14:00 (2 PM)  

2 □ Tarte honetan: 14:00 (2 PM) - 17:00 (5 PM)  

1 □ Tarte honetan: 17:00 (5 PM) - 04:00 (4 AM)  

 

18. Eguneko zer ordutan uste duzu lortzen duzula ongizate mailarik gorena? 

5 □ Tarte honetan: 5:00 (5 AM) - 8:00 (8 AM)  

4 □ Tarte honetan: 8:00 (8 AM) - 10:00 (10:00 AM)  

3 □ Tarte honetan: 10:00 (10 AM) - 17:00 (5 PM)  

2 □ Tarte honetan: 17:00 (5 PM) - 22:00 (10 PM)  

1 □ Tarte honetan: 22:00 (10 PM) - 5:00 (5 AM)  

 

19. Diotenez, pertsona batzuk goiz-zaleak dira eta beste batzuk, berriz, arratsaldezaleak. Zein 

motatakoa zarela uste duzu? 
6 □ Goiz-zalea, zalantzarik gabe 

4 □ Goiz-zalea, arratsaldezalea baino gehiago 

2 □ Arratsaldezalea, goiz-zalea baino gehiago 

0 □ Arratsaldezalea, zalantzarik gabe 

 

Batu laukien ondoko puntuak. 

 

 

Zure puntuazioa:………………………..puntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Berrikusita: 2019ko urria       REG-U LOALDIA-10 


