Ariketak94
1.	
Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1. a) G
 obernu bakoitzari dagokio bizi baldintza duinak bermatzea bere aginpeko
lurraldeetan.
b) G
 obernu bakoitzari dagokio bizi baldintza duinak bermatzea bere agindupeko
lurraldeetan.
2. a) O
 rdezkari horiek elkarri agira egiteko joera dute baina, nola edo hala, beti
lortzen dute akordioak adostea.
b) O
 rdezkari horiek elkarri agiraka egiteko joera dute baina, nola edo hala, beti
lortzen dute akordioak adostea.
3. a) A
 huakatea jatea oso osasuntsua da begietarako: luteina izeneko osagaiari
esker, adinari lotutako endekapena eta zahartzaroko begi-lausoak prebenitzen
ditu.
b) A
 guakatea jatea oso osasuntsua da begietarako: luteina izeneko osagaiari
esker, adinari lotutako endekapena eta zahartzaroko begi-lausoak
prebenitzen ditu.
4. a) A
 tzoko sutea guztiz itzaltzeko, eskualdeko agoazil eta suhiltzaile guztiek
batera lan egin behar izan zuten.
b) A
 tzoko sutea guztiz itzaltzeko, eskualdeko aguazil eta suhiltzaile guztiek
batera lan egin behar izan zuten.
5. a) N
 ekazarien eskubideen aldeko manifestaziora deitu dute sindikatuek,
iraintzat jo baitute politikarien jarrera.
b) N
 ekazarien eskubideen aldeko manifestaziora deitu dute sindikatuek,
agrabiotzat jo baitute politikarien jarrera.
6. a) E
 hunka atso-agure bildu ziren plazan, zaharren egoitzaren bigarren urteurrena
zela eta.
b) E
 hunka agure-atso bildu ziren plazan, zaharren egoitzaren bigarren urteurrena
zela eta.
7. a) A
 uzokidearen txakurren ahausiengatik loezina duela salatu zuen gizon horrek.
b) A
 uzokidearen txakurren adausiengatik loezina duela salatu zuen gizon horrek.
8. a) Z
 inegotzien ahobatezko erantzuna jaso zuten teknikariek, hondakinen
planaren aldeko argudioak azaltzen hasi zirenean.
b) Z
 inegotzien aho bateko erantzuna jaso zuten teknikariek, hondakinen
planaren aldeko argudioak azaltzen hasi zirenean.
9. a) E
 npresako langile batek adierazi duenez, aerodromotik atera berri zen
hegazkinak lurra jo du eta bi bidaiari hil dira.
b) E
 npresako langile batek adierazi duenez, airedromotik atera berri zen
hegazkinak lurra jo du eta bi bidaiari hil dira.
10. a) H
 ezkuntza Sailak 150.000 euroko diru-laguntza emango die eskolei behar
ainbat ikasmaterial izan dezaten.
b) H
 ezkuntza Sailak 150.000 euroko diru-laguntza emango die eskolei behar
adinbat ikasmaterial izan dezaten.
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2.	
«Euskaltzaindiaren Oinarrizko Lexiko Teknikoak I» artikuluan zehazten direnen
ildotik, aukera itzazu erantzun egokiak:

1. a) S
 oluzio analitikoa y = t tg (ln t) dela kontutan hartuz, kalkulatu egindako errore
absolutuak eta erlatiboak.
b) S
 oluzio analitikoa y = t tg (ln t) dela kontutan hartuz, kalkulatu egindako akats
absolutuak eta erlatiboak.
2. a) P
 roblema baten soluzioak osoko soluzio bat ematen ez duen kasuetan
aplikatzen da algoritmo hori.
b) P
 roblema baten ebazpenak osoko soluzio bat ematen ez duen kasuetan
aplikatzen da algoritmo hori.
b) P
 roblema baten ebazpenak osoko ebazpen bat ematen ez duen kasuetan
aplikatzen da algoritmo hori.
3. a) O
 inarri laukizuzena du, eta, begi hutsez, badirudi lerro zuzenekin eraikita
dagoela oinarri horren gainean.
b) O
 inarri laukizuzena du, eta, begi hutsez, badirudi lerrozuzenekin eraikita
dagoela oinarri horren gainean.
b) O
 inarri lauki zuzena du, eta, begi hutsez, badirudi lerro zuzenekin eraikita
dagoela oinarri horren gainean.
4. a) K
 utxa bat dut 48, 60 eta 80 zentimetro karratuko alderdiekin. 14 zentimetro
luze den barra bat sartu ahal izango dut bertan?
b) K
 utxa bat dut 48, 60 eta 80 zentimetro koadroko alderdiekin. 14 zentimetro
luze den barra bat sartu ahal izango dut bertan?
5. a) H
 ar itzazu ahalik eta hamartar gehien, gero kalkuluetan okerrak sor ez daitezen.
b) H
 ar itzazu ahalik eta dezimal gehien, gero kalkuluetan okerrak sor ez daitezen.
6. a) L ehenengo eta behin, grafikoki neurtuko dugu zirkulu baten area.
b) L ehenengo eta behin, grafikoki neurtuko dugu zirkulu baten azalera.
7. a) «
 Eratostenesen bahea» zenbakilehenak aurkitzeko metodo sinplea da.
b) «
 Eratostenesen bahea» zenbaki premuak aurkitzeko metodo sinplea da.
b) «
 Eratostenesen bahea» zenbaki lehenak aurkitzeko metodo sinplea da.
8. a) K
 asu honetan, grafikoa zuzen bertikal batera hurbiltzen denez, kurbak
asintota bertikal bat duela esaten da.
b) K
 asu honetan, grafikoa goitik beherako zuzen batera hurbiltzen denez, kurbak
goitik beherako asintota bat duela esaten da.
9. a) B
 atezbestekoa oker kalkulatuz gero, normala da halako batezbesteko balioak
izatea.
b) B
 atezbestekoa oker kalkulatuz gero, normala da halako batez besteko balioak
izatea.
b) B
 atez bestekoa oker kalkulatuz gero, normala da halako batez besteko
balioak izatea.
10. a) R
 amanujanek XX. mende hasieran aurkitu zuen Bertranden postulatuaren
demostrazio sinpleago bat.
b) R
 amanujanek XX. mende hasieran aurkitu zuen Bertranden postulatuaren
proba sinpleago bat.
b) R
 amanujanek XX. mende hasieran aurkitu zuen Bertranden postulatuaren
froga sinpleago bat.
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Bete hutsuneak aukeran dituzun aditzekin:
erakarri

egonkortu
berretsi

suntsitu

aurrea hartu

bere gain hartu

onetsi

uztartu

1.	
Minbiziaren aurkako elkarteak azaleko minbiziari
eta, aurreko urteetan bezala, kanpaina jarri du abian.

nahi dio,

2.	
Administrazio-auzietako epaitegiak hautagaia zerrendatik kanpo uzteko erabakia
du; beraz, ezin izango da hauteskundeetan hautagai
moduan aurkeztu.
3.	
Iazko euriteen ondorioz sortutako kalteak konpontzeko, hamar milioi euro ematea
dute aho batez gaurko bileran.
4.	
Amatasuna eta lana nola
mahai ingurua antolatu dute zenbait aditurekin.

daitezkeen ezagutzera emateko,

5.	
Industria berria nola
eta dagoenari herrian eusteko plana
proposatuko dutela adierazi dute prentsaurrekoan.
6.	
Eguraldia
egoera hobetu du.

egin da, eta horrek errepideetako eta erreketako

7.	
Lehendakariak
Batzordea suspertzeko erronka.

du Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako

8.	
Langileen lan baldintzak okertu dira, zuzeneko enplegua
da, eta, ondorioz, lantegia ixteko arriskuan dago.

4.	
Bilatu definizio hauei dagokien hitza:
Beldur larria eta bizia, bereziki zerbait egitea eragozten
duena.
Bide bat, bereziki autopista, erabiltzeagatik ordaindu
beharreko diru-kopurua.

bertutea
izua

Zerbait burutzeko beharrezko den aurretiko antolaketa eta
tresneria osagarria.

bidesaria

Beste zerbaitekiko boterea, ahalmena.

eskumena

Administrazioaren eta enpresa edo partikular baten
artean obra edo zerbitzu publiko bat ustiatzeko egindako
kontratua.
Zerbaitek zerbaiterako duen gaitasuna edo indarra.
Irabazia, etekina.
Lege edo aginduren baten hausleari ezartzen zaion diruzigorra.
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isuna
azpiegitura
emakida
mozkina
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1.

Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.
2.
3.
4.
5.

b
b
a
b
a		

6.
7.
8.
9.
10.

a
b
a
a
b

2.	
«Euskaltzaindiaren Oinarrizko Lexiko Teknikoak I» artikuluan zehazten direnen ildotik, aukera
itzazu erantzun egokiak:
1.
2.
3.
4.
5.

a
b
a
a eta b
b		

6.
7.
8.
9.
10.

b
c
a
b
a eta c

3.	
Bete hutsuneak aukeran dituzun aditzekin:
1.	
Minbiziaren aurkako elkarteak azaleko minbiziari aurrea hartu nahi dio, eta, aurreko
urteetan bezala, kanpaina jarri du abian.
2.	Administrazio-auzietako epaitegiak hautagaia zerrendatik kanpo uzteko erabakia berretsi
du; beraz, ezin izango da, hauteskundeetan hautagai moduan aurkeztu.
3.	Iazko euriteen ondorioz sortutako kalteak konpontzeko, hamar milioi euro ematea onetsi
dute aho batez gaurko bileran.
4.	Amatasuna eta lana nola uztartu daitezkeen ezagutzera emateko, mahai ingurua antolatu
dute zenbait aditurekin.
5.	Industria berria nola erakarri eta dagoenari herrian eusteko plana proposatuko dutela adierazi dute prentsaurrekoan.
6. Eguraldia egonkortu egin da, eta horrek errepideetako eta erreketako egoera hobetu du.
7.	Lehendakariak bere gain hartu du Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordea suspertzeko erronka.
8.	Langileen lan baldintzak okertu dira, zuzeneko enplegua suntsitu da, eta, ondorioz, lantegia
ixteko arriskuan dago.

4.	
Bilatu definizio hauei dagokien hitza:
Beldur larria eta bizia, bereziki zerbait egitea eragozten duena.
Bide bat, bereziki autopista, erabiltzeagatik ordaindu beharreko
diru-kopurua.

bertutea

Zerbait burutzeko beharrezko den aurretiko antolaketa eta
tresneria osagarria.

bidesaria

Beste zerbaitekiko boterea, ahalmena.
Administrazioaren eta enpresa edo partikular baten artean obra
edo zerbitzu publiko bat ustiatzeko egindako kontratua.

izua

eskumena
isuna
azpiegitura

Zerbaitek zerbaiterako duen gaitasuna edo indarra.

emakida

Irabazia, etekina.

mozkina

Lege edo aginduren baten hausleari ezartzen zaion diru-zigorra.
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