Ariketak92
1.	
«EZEN zenbait esaldi motatan» artikuluan azaltzen denari jarraiki, berridatz
itzazu esaldi hauek ezen lotura-hitza erabiliz.

1.	Lege autonomikoen eta estatuko legeen arteko aldea eskumen printzipioan oinarritzen da, eta ez hierarkia printzipioan.

2.	Botere publikoak ez du monopoliozko zerbitzua eskaini behar; izan ere, enpresaburu pribatuen esku-hartzea ahalbidetu daiteke zerbitzuaren izaeraren arabera.

3.	Hain da hori horrela, Jaurlaritza eta euskararen kasua izan dela lehena gisa
honetako ikerketa burutzen NPLD sarean batzen diren hizkuntzen artean.

4.	Idazki honen bitartez, Janire Naukas Perezi jakinarazten zaio aipatu hasieraebazpena eman dela 2016ko urtarrilaren 12an, Etxebizitzako Plangintzaren eta
Prozesu Eragileen zuzendariaren eskutik.

5.	Beraz, interes publikoarena kontzeptu dinamikoa da, kontzeptu estatiko, zurrun eta mugiezina baino.

6.	Era berean, ohartarazi egingo zaio, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada,
eskabidean atzera egiten duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen
baten bidez, edo dagokion izapidea egiteko eskubidea galduko duela.

7.	
Hain da agerikoa trafikoak arazo honekin duen zerikusia, xedatu diren jarduketa garrantzitsuenek auto eta kamioien zarata murriztea dutela helburu.
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8.	Alde horretatik esan beharra dago, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzaren babesari esker, Eraztunketa Bulegoak zerbitzu arin eta eraginkorra
eskaini duela.

2.	
Bete esaldiak aukeran dituzun hitzekin:
ardaztu
ahalduntzea

auzia
ausazko

hautua

jazarpen
lanabes

garatu

txertatu
irisgarritasuna

1.	
A-8ko bidesariaren
konpontzeko, mobilizazioak egingo dituztela iragarri du sortu berri den plataformak.
2.	
Udalak bere eginbeharretan
kaerak, eta jada hasi da eskaerei erantzuten.

ditu auzotarrek egindako es-

3.	
Euskaraz bizitzeko
egin duten herritarrentzako telefonorako aplikazio praktiko eta azkarra aurkeztu dute gaur Donostian.
4.	
Alzheimerraren

diagnostiko
dute.

goiztiarra

5.	
Euskal ohiturak piezaren inguruan
rren Museoan antolatu duten bilduma.

egiteko

sistema

informatikoa

dute Bilboko Arte Ede-

6.	
Emakunderen lehentasunetako bat da emakumeen parte hartze politikoa eta
sustatzea.
7.	
Web
erabiltzaile orori webgune baterako sarbidea ahalbidetzean datza, ezgaitasunen bat dutenei bereziki.
8.	
Udalaren funtzioetariko bat herritarrei gauzak ahalik eta errazen jartzea da,
eta, horretarako, webgune on bat
aproposa izan daiteke.
9.	
Izena emateko prozesua bukatu, eta izena aurretiaz eman dutenen zerrenda
argitaratu ondoren, hitzorduak esleitzeko
prozesua bideratuko da.
10.	
Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak argitaratu du eskola
kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida.

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ92

3.

Ariketak 92

Aukeratu hitz hauen antonimoak:
aniztasun

1.

a.

antzutu

ernaldu

2.

b.

sinpletasun

murriztu

3.

c.

luzatu

xahutu

4.

d.

mendekotasun

burujabetasun

5.

e.

aurreztu

4.	
Aukeratu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1. a) Zerbikalgia kronikoa prebenitzeko, lepoaren anatomiara egokitzen den
aburdiko batekin lo egitea da har daitekeen neurrietako bat.
b) Zerbikalgia kronikoa prebenitzeko, lepoaren anatomiara egokitzen den
burko batekin lo egitea da har daitekeen neurrietako bat.
2. a) Proiektu horretako kideek herri kantuak adaptatu eta gaurkotu egiten dituzte; haurrengan pentsatuz eta gurasoak erakartzeko asmoz, batez ere.
b) Proiektu horretako kideek herri kantuak moldatu eta gaurkotu egiten dituzte; haurrengan pentsatuz eta gurasoak erakartzeko asmoz, batez ere.
3. a) Agintariak adierazi duenez, hainbat herritan jarritako bide adierazgailuak
kendu egingo dira.
b) Agintariak adierazi duenez, hainbat herritan jarritako bide seinaleak kendu
egingo dira.
4. a) K
 olonbian, gerrillariek aditzera eman dute borrokan jarraituko dutela eta ez
dituztela ekintza armatuak baztertuko.
b) Kolonbian, gerrillariek adieraztera eman dute borrokan jarraituko dutela
eta ez dituztela ekintza armatuak baztertuko.
5. a) Berrogei urteko gizon bat atxilotu dute Hernanin, adingabe bati sexu abusuak egitea egotzita.
b) Berrogei urteko gizon bat atxilotu dute Hernanin, adin txikiko bati sexu
abusuak egitea egotzita.
6. a) A
 dministradore lanetarako, barne eta kanpo komunikazioa bideratzeko
gaitasuna duen pertsona bat kontratatu nahi du udalak.
b) A
 dministratzaile lanetarako, barne eta kanpo komunikazioa bideratzeko
gaitasuna duen pertsona bat kontratatu nahi du udalak.
7. a) Euskara transmititzeko kanpaina abian jarri dutenez, sei urte arteko haurren gurasoei hainbat opari egingo dizkiete: eskuorri bat, adurretako bat,
askari poltsa bat, liburuxka bat eta CD bat.
b) Euskara transmititzeko kanpaina abian jarri dutenez, sei urte arteko haurren gurasoei hainbat opari egingo dizkiete: eskuorri bat, adur zapi bat,
askari poltsa bat, liburuxka bat eta CD bat.

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ92

Soluzioak92
1.

1. L ege autonomikoen eta estatuko legeen arteko aldea eskumen printzipioan oinarritzen da,
ezen ez hierarkia printzipioan.
2.	Botere publikoak ez du monopoliozko zerbitzua eskaini behar ezen enpresaburu pribatuen
esku-hartzea ahalbidetu baitaiteke/daiteke zerbitzuaren izaeraren arabera.
3.	Hain da hori horrela, ezen Jaurlaritza eta euskararen kasua izan baita/den/da lehena gisa
honetako ikerketa burutzen NPLD sarean batzen diren hizkuntzen artean.
4.	Idazki honen bitartez, Janire Naukas Perezi jakinarazten zaio ezen, aipatu hasiera-ebazpena
eman dela 2016ko urtarrilaren 12an, Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen zuzendariaren eskutik.
5.	Beraz, interes publikoarena kontzeptu dinamikoa da, ezen ez kontzeptu estatiko, zurrun eta
mugiezina.
6.	Era berean, ohartarazi egingo zaio ezen, epe hori igaro eta zuzenketarik egin ez bada, eskabidean atzera egiten duela ulertuko dela, aurrez jakinaraziko zaion ebazpen baten bidez.
7.	Hain da agerikoa trafikoak arazo honekin duen zerikusia, ezen xedatu diren jarduketa garrantzitsuenek auto eta kamioien zarata murriztea baitute/duten/dute helburu.
8.	Alde horretatik esan beharra dago, ezen, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitate Zuzendaritzaren
babesari esker, Eraztunketa Bulegoak zerbitzu arin eta eraginkorra eskaini duela.

2.

1.	A-8ko bidesariaren auzia konpontzeko, mobilizazioak egingo dituztela iragarri du sortu berri
den plataformak.
2.	Udalak bere eginbeharretan txertatu ditu auzotarrek egindako eskaerak eta jada hasi da eskaerei erantzuten.
3.	Euskaraz bizitzeko hautua egin duten herritarrentzako telefonorako aplikazio praktiko eta
azkarra aurkeztu dute gaur Donostian.
4.	Alzheimerraren diagnostiko goiztiarra egiteko sistema informatikoa garatu dute.
5.	
Euskal ohiturak piezaren inguruan ardaztu dute Bilboko Arte Ederren Museoan antolatu duten
bilduma.
6.	Emakunderen lehentasunetako bat da emakumeen parte hartze politikoa eta ahalduntzea
sustatzea.
7.	Web irisgarritasuna erabiltzaile orori webgune baterako sarbidea ahalbidetzean datza, ezgaitasunen bat dutenei bereziki.
8.	Udalaren funtzioetariko bat herritarrei gauzak ahalik eta errazen jartzea da, eta, horretarako,
webgune on bat lanabes aproposa izan daiteke.
9.	Izena emateko prozesua bukatu, eta izena aurretiaz eman dutenen zerrenda argitaratu ondoren, hitzorduak esleitzeko ausazko prozesua bideratuko da.
10.	Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak argitaratu du eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan
jarduteko gida.

3.

4.

1 . b

5. a

2. b

6. b

3. b

7. b

aniztasun

1.

b.

sinpletasun

ernaldu

2.

a.

antzutu

murriztu

3.

c.

luzatu

xahutu

4.

e.

aurreztu

burujabetasun

5.

d.

mendekotasun

4. a
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