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Taqsima A 

 

1.  rriċikla 2.  naturali 3.  arja 4.  lokal 5.  edukazzjoni 

6.  barrieri 7.  Wasteserv 8.  car-sharing 9.  kompost 10.  pestiċidi 

 

(2 x 10 = 20 marka) 

 

Taqsima B 

 

1b 2a 3b 4c 5a (jew b jekk Brexit ma 

sseħħx) 

6c 7c 8a 9a 10b 

 

 (2 x 10 = 20 marka) 

 

Taqsima C 

 

Mistoqsija Tweġibiet 

Tweġibiet oħra validi huma aċċettati. 

Marki 

1 minerali, deheb, djamanti, kafè, kakaw, qoton 

Isemmu żewġ prodotti. 

1,1 

2 • Joħolqu problemi fl-ambjent meta r-riżorsi naturali jiġu sfruttati 

għall-massimu. 

• Ħaddiema jaħdmu f’kundizzjonijiet ħżiena. 

• Minorenni mħaddma. 

• Monopolji. 

• Jiddettaw xi jsir lill-gvernijiet ikkonċernati. 

• L-unjins mhux dejjem ikollhom saħħa biex jipproteġu l-ħaddiema. 

Isemmu żewġ żvantaġġi. 

2,2 

3 Il-ħaddiema jieħdu sehem xieraq mill-qligħ għal xogħolhom u l-

prodotti tagħhom.  

• Pagi aħjar; kundizzjonijiet aħjar; qligħ akbar għall-produtturi. 

• Id-drittijiet tal-ħaddiema huma rispettati. 

• Ma jużaw pestiċidi fil-prodotti li jkabbru. 

Isemmu tliet eżempji. 

2,2,2,2 

4 Kumpaniji transnazzjonali huma kumpaniji li joperaw f’aktar minn 

pajjiż wieħed.  

• Jixtru l-affarijiet bl-irħis minn kumpaniji u pajjiżi oħrajn; 

ħaddiema jmorru jaħdmu pajjiżi oħra; importazzjoni/ 

esportazzjoni ta’ prodotti; teknoloġija li tiġi introdotta f’pajjiżi 

oħra; kulturi li jimxu mal-ħaddiema minn pajjiż għall-ieħor u li 

2 

 

2,2 

S 
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jinfluwenzaw il-kultura tal-pajjiż li jaħdmu fiha; is-sidien iħallsu 

bi ftit lill-ħaddiema u jbigħu l-prodotti tagħhom bi qligħ għoli. 

Isemmu żewġ eżempji. 

5 • It-tfal posthom fl-iskola biex la jikbru jkollhom ħajja aħjar; 

• It-tfal għadhom jiżviluppaw;  

• Mhux dejjem jifilħu għax-xogħol;  

• Jidħlu f’responsabbiltajiet li mhumiex għall-età tagħhom. 

Isemmu tliet raġunijiet. 

2,2,2 

6 Dan jista’ jseħħ minħabba li: il-pajjiżi jibqgħu jiddejnu u ma 

jkollhomx biżżejjed flus lanqas biex iħallsu l-imgħaxijiet; l-uffiċjali 

tal-gvernijiet ta’ dawn il-pajjiżi huma korrotti u m’għandhomx il-ġid 

tal-pajjiż u tan-nies bħala l-għan ewlieni. 

3 

7 • Xiri ta’ partijiet, materja prima u prodotti oħra minn pajjiż għall-

ieħor. 

• Skambju t’informazzjoni, teknoloġija u għarfien. 

• Investimenti transnazzjonali, anke dawk bankarji. 

• Ħaddiema jmorru jaħdmu f’pajjiżi oħra u jieħdu l-għarfien 

tagħhom magħhom. 

• Ħafna xiri onlajn. 

Isemmu tliet modi. 

2,2,2 

  

(35 marka) 

 

 

Taqsima D 

Tema Ideat u tweġibiet 

Kull tweġiba oħra relevanti għandha tiġi aċċettata. 

Marki 

1 Qabel ma Malta ssieħbet fl-UE fl-2004, kien hemm dibattiti kbar fuq 

jekk din kinetx l-aħjar deċiżjoni għal pajjiżna. Il-maġġoranza kienu 

favur, filwaqt li kien hemm ħafna nies li kienu kontra. Fil-fatt, illum 

nifhmu li l-vantaġġi jinkludu: 

• Stabbiltà għall-ekonomija peress li qegħdin fiż-żona Ewro; 

• Il-Maltin jistgħu jivvjaġġaw, jgħixu u jaħdmu f’kull pajjiż tal-UE; 

• L-UE tiffinanzja diversi programmi fl-oqsma tal-edukazzjoni u 

tal-kultura; 

• Il-Maltin kisbu identità Ewropea; 

• Bħala ċittadini Ewropej, kull persuna għandha dritt toħroġ bħala 

kandidat għall-Parlament Ewropew; 

• Il-Maltin jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet għall-Parlament 

Ewropew. 

Żvantaġġi: 

• Ħafna jqisu li tlifna s-sovranità; 

• Ħafna jqisu li tlifna l-identità Maltija; 

• Liġijiet li jirrigwardjaw il-ġid taċ-ċittadini jridu jkunu konformi 

ma’ dawk tal-UE; 

• Peress li pajjiżna huwa rrappreżentat minn 6 MEPs, ftit għandna 

leħen u saħħa fil-Parlament Ewropew; 

• Il-pajjiż irid jissottometti ruħu għal deċiżjonijiet tal-PE u jiġi taħt 

skrutinju f’każ li jkun hemm każijiet mhux ċari. 

25 
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2 

 

 

 

 

 

Bla dubju ta’ xejn, il-kostruzzjoni hi ta’ bżonn biex il-pajjiż jidher 

modern u mhux mitluq u biex joħloq l-impjiegi. Iżda l-industrija tal-

kostruzzjoni tista’ tħalli impatt fuq l-ambjent, fosthom l-iskart li 

jibqa’. L-iskart mill-kostruzzjoni huwa skart iġġenerat mill-bini u 

jinkludi brikks, konkrit, debri, ċeramika u rimi ieħor. Ġeneralment 

huwa skart li mhux ta’ periklu għas-saħħa u mhux kontaminat.  

• Apparti l-iskart li jinħoloq, l-industrija tal-kostruzzjoni qed toħloq 

problema għall-ambjent meta tittieħed art għall-bini. Dan il-fatt 

inaqqas mill-green areas. 

• L-użu ta’ ħafna riżorsi naturali oħra, bħall-injam, aluminju, ġebel 

u ħġieġ; 

• Tniġġis mill-inġenji bħal trakkijiet u krejnijiet; 

• Trabijiet fl-arja; 

• Bini modern li jistona mal-ambjent tradizzjonali; 

• Storbju sakemm jinbena l-bini bħal meta jitqatta’ l-blat, jew 

jitwaqqa’ bini eżistenti. 

25 

3 Bla dubju ta’ xejn, mingħajr il-globalizzazzjoni, id-dinja llum hija 

kompletament differenti. Il-globalizzazzjoni ġabet ħafna vantaġġi, 

fosthom: 

• Livell ogħla t’għajxien; 

• Komunikazzjoni aktar faċli u fil-ħin; 

• Koperazzjoni bejn il-ġnus; 

• Kumditajiet u servizzi li jintlaħqu minn kulħadd; 

• Għajnuna u solidarjetà internazzjonali; 

• Kulturi aktar diversifikati; multikulturaliżmu; 

• Tkabbir tal-kummerċ internazzjonali; 

• Teknoloġija mifruxa mal-pajjiżi kollha; 

• L-investimenti transnazzjonali jgħinu fl-iżvilupp ta’ ħafna pajjiżi 

bħall-infrastruttura, edukazzjoni u taħriġ. 

25 

 

 

(Total: 100 marka) 


