Ariketak99
1.	
Bete itzazu esaldiak hitz hauekin:
pairatu  afera  zurrunbiloa  behaketa  jorratu  bermatu  deus
jakin-mina  alderatu  duina  kolokan  jariakin  amarru  eztanda

1.	
Herritarrentzako Arreta Zerbitzu berriak
piztu du beste
udal batzuetan eta bisita ugari izan ditu zer eskaintzen duten ikusteko.
2.	
Laster igarriko da Gabonekin batera datorren kontsumo giroa. Hala,
n arduraz jokatzeko aholkuak zabaltzen hasi
erosketen
dira kontsumo elkarteak.
3.	
Odola, sekrezioak edo gorputzeko beste
batzuk
garbitzeko, langileek kontakturako aurre-neurriak hartuko dituzte.
4.	
bidezko ikerketak aukera ematen du jendeak nahi ez
duen edo eman ezin duen informazioa lortzeko.
5.	
Merkealdi garaian ordaindu beharreko prezioa argi eta garbi azaldu behar
da, prezio zaharra eta berria
ahal izateko.
6.	
Egur galdara batek
egin zuen, eta, ondorioz, 40 urteko
emakume bat eta haren 6 urteko iloba hil ziren.
7.	
Bideragarritasun plan berriak plantaren itxiera eta bertako langileen
kaleratzea ekiditeko aukera eta bide guztiak aztertu,
agortuko dituela jasotzen du.

eta

8.	
Asmoa ez da testigantza horiei beste batzuei baino garrantzi handiagoa
ematea, baizik eta beste askoren moduan torturak
dituen
giza multzo zehatz baten lekukotasuna agerian uztea.
9.	
Hondarribiko Musika Eskolaren jarraipena
egon daiteke.
Irakasleak azkeneko bi hilabeteetan ez dute lansaririk jaso, eta aurrera
begira ere ez dago finantza baliabiderik.
10.	
Lan eta bizimodu
k izateko eskubidea aldarrikatzeko
ekimena antolatu dute datorren astebururako Bilbon.
11.	
Gure Osasuna Zainduz plataformaren helburua da lehen mailako arretako
profesionalentzat lan baldintza hobeak lortzea; horrela, pazienteei arreta
egokiagoa
ahal izango zaie.
12.	
Mendebaldeko gure gizarteotan ez dugu maite oinazearen berri entzutea;
are gutxiago sentitzea; saiatzen gara mina saihesten, eta horren ondorioa da
esan gabe sufritzen dugula, ezkutuan.
13.	
Auzia ez da erabakitzen erraza, eta hainbat irizpide eta
erabil daitezke erantzuna alde batera edo bestera makurtzeko.
14.	
Errenteriako Udalarentzat
garrantzitsua izan da beti
Oiartzun ibaiaren ezkerraldeko kolektorearen zatia berritzeko obra.
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2.	
Komunikazio Elektronikoa ataleko «Mezu elektroniko komunikatiboak idazteko
zenbait aholku (I)» artikuluan mezu elektronikoak hobetzen laguntzeko aholku
batzuk eman ditugu. Horiek aintzat hartuta, bila itzazu artikuluan azaldutako lau
akats, eta esan mezu honi erantzungo zeniokeen ala ez, eta zergatik.
Nork: (Zerbitzu Orokorretako zuzendariak)
Nori:
CC:
CCO: (Langile guztiei)
Gaia: Telelana

Kaixo laguna,
Mezu honen bidez gogorarazi nahi dizut argitaratu dela telelana eskatzeko deialdia.
Informazio guztia erantsitako dokumentuetan duzu, eta honako hauek dira
dokumentuak: deialdia, deialdiaren eranskinak eta telelanari buruzko dekretua.
Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 31tik ekainaren 15era da, eta eskabideak
Amaia Zeraini aurkeztu behar zaizkio.
Zalantzarik izanez gero, deitu 945 22 88 65 telefonora.
Besterik gabe, eskerrik asko.
Igor

	
a. Aurki itzazu aurreko mezuan lau akats, eta egin proposamen egokiagoak.
(Oharra: Kontuan izan artikuluan aipatutakoen gaineko akatsak aurkitzeko soilik eska
tzen dizugula, ez bestelakoak).

1. akatsa:

2. akatsa:

3. akatsa:

4. akatsa:
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b. O
 rain, erantzun iezaiozu honako galdera honi:
Mezuak erantzuteari buruz aritu gara, noiz eta nola erantzun. Halako mezu
bat jasoko bazenu, erantzungo zenioke? Zergatik?

3.	
Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz
(erantzun bat baino gehiago izan daitezke egokiak):

1.	
a) Aparteko beka batzuk atera dituzte hainbat hizkuntza ikasi ahal izateko:
ingelesa, frantsesera edo alemanera.
	
b) Aparteko beka batzuk atera dituzte hainbat hizkuntza ikasi ahal izateko:
ingelesa, frantsesa edo alemana.
2.	
a) Arpoia jaurti eta bihotza aldenbeste zeharkatu zion arren, ez zuen balea
harrapatzea lortu.
	
b) Arpoia jaurti eta bihotza aldean beste zeharkatu zion arren, ez zuen balea
harrapatzea lortu.
	
c) Arpoia jaurti eta bihotza aldenaz beste zeharkatu zion arren, ez zuen balea
harrapatzea lortu.
3.	
a) Zenbakiz eta letraz adierazitako adierazpenak dira adierazpen
aljebraikoak.
	
b) Zenbakiz eta letraz adierazitako adierazpenak dira adierazpen
algebraikoak.
4.	
a) Matematikak gizartearen errealitate naturalak zein abstraktuak
deskribatzeko balio du; zenbakien, erlazio estatistiko edo ausazko
fenomenoen bidez, esaterako.
	
b) Matematikak gizartearen errealitate naturala zein abstraktuak
deskribatzeko balio du; zenbakien, erlazio estatistiko edo fenomeno
aleatorioen bidez, esaterako.
5.	
a) Txikitatik zuen ametsa bete zuen; inguruan alhatzaile ibiltzea, alegia.
	
b) Txikitatik zuen ametsa bete zuen; inguruan alharazle ibiltzea, alegia.
	
c) Txikitatik zuen ametsa bete zuen; inguruan alatzaile ibiltzea, alegia.
6.	
a) Ospelak sendatu nahi badituzu, sar itzazu ur berotan ordu erdiz, eta,
lehortutakoan, ondo igurtzi alkanfor alkoholez.
	
b) Ospelak sendatu nahi badituzu, sar itzazu ur berotan ordu erdiz, eta,
lehortutakoan, ondo igurtzi kanfor alkoholez.
7.	
a) Diotenez, kiwiak inoiz ez du fruitu gehiagorik emango jada ekoitzi den
lekuan; beti egingo du altsuma berrien gainean.
	
b) Diotenez, kiwiak inoiz ez du fruitu gehiagorik emango jada ekoitzi den
lekuan; beti egingo du altzuma berrien gainean.
8.	
a) Asko aldatu da langabezian dagoenetik; lehen pertsona alegrea zen, eta
orain betilun ibiltzen da beti.
	
b) Asko aldatu da langabezian dagoenetik; lehen pertsona alegera zen, eta
orain betilun ibiltzen da beti.

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ99

Ariketak 99

Soluzioak99
1.

2.

1.	
Herritarrentzako Arreta Zerbitzu berriak jakin-mina piztu du beste udal batzuetan eta bisita
ugari izan ditu zer eskaintzen duten ikusteko.
2.	Laster igarriko da Gabonekin batera datorren kontsumo giroa. Hala, erosketen zurrunbiloan
arduraz jokatzeko aholkuak zabaltzen hasi dira kontsumo elkarteak.
3.	Odola, sekrezioak edo gorputzeko beste jariakin batzuk garbitzeko, langileek kontakturako
aurre-neurriak hartuko dituzte.
4. Behaketa bidezko ikerketak aukera ematen du jendeak nahi ez duen edo eman ezin duen
informazioa lortzeko.
5.	Merkealdi garaian ordaindu beharreko prezioa argi eta garbi azaldu behar da, prezio zaharra
eta berria alderatu ahal izateko.
6.	Egur galdara batek eztanda egin zuen, eta, ondorioz, 40 urteko emakume bat eta haren 6
urteko iloba hil ziren.
7.	Bideragarritasun plan berriak plantaren itxiera eta bertako langileen kaleratzea ekiditeko
aukera eta bide guztiak aztertu, jorratu eta agortuko dituela jasotzen du.
8.	Asmoa ez da testigantza horiei beste batzuei baino garrantzi handiagoa ematea, baizik eta
beste askoren moduan torturak pairatu dituen giza multzo zehatz baten lekukotasuna agerian uztea.
9.	Hondarribiko Musika Eskolaren jarraipena kolokan egon daiteke. Irakasleak azkeneko bi hilabeteetan ez dute lansaririk jaso, eta aurrera begira ere ez dago finantza baliabiderik.
10.	Lan eta bizimodu duinak izateko eskubidea aldarrikatzeko ekimena antolatu dute datorren
astebururako Bilbon.
11.	Gure Osasuna Zainduz plataformaren helburua da lehen mailako arretako profesionalentzat
lan baldintza hobeak lortzea; horrela, pazienteei arreta egokiagoa bermatu ahal izango zaie.
12.	Mendebaldeko gure gizarteotan ez dugu maite oinazearen berri entzutea; are gutxiago sentitzea; saiatzen gara mina saihesten, eta horren ondorioa da deus esan gabe sufritzen dugula, ezkutuan.
13.	Auzia ez da erabakitzen erraza, eta hainbat irizpide eta amarru erabil daitezke erantzuna
alde batera edo bestera makurtzeko.
14.	Errenteriako Udalarentzat afera garrantzitsua izan da beti Oiartzun ibaiaren ezkerraldeko
kolektorearen zatia berritzeko obra.
a
 katsa: Gaia. Ez da egokia. Egokiagoa litzateke: Telelanerako deialdia argitaratuta
akatsa: Hasierako agurra. Ez da egokia bi arrazoirengatik: batetik, lankideon arteko tratua
beharko luke, eta bestetik okerreko puntuazioa erabili du, hasierako agurretan beti bi puntu
jarri behar dira. Beraz, hobe honela: Lankide hori:
akatsa: Bukaerako agurra. Bukaeran eskerrik asko jartzeak ez du zentzurik. Hobe horrela:
Besterik gabe, agur.
akatsa: Sinadura behar du mezu horrek, informalegia da izena soilik jartzea. Hauxe esate
baterako:
Igor Telleria Arrasate
Idazkari nagusia
945 017 601
http://www.ivap.euskadi.eus
mailto: itelle@ivap.eus
© 2011 Eusko Jaurlaritza

	Erantzunik behar ez duen mezu baten adibide garbia dugu. Talde handi bati bidalitako informazio-mezuek ez dute erantzunik behar, besterik gabe, informatzea baitute helburu.
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