Ariketak109
1.

Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuta.
1.	
a) Interfaze grafikoak denbora errealean erakusten du kamerak atzitutako
bideoa.
b) Interfaze grafikoak denbora errealean erakusten du kamerak atxitutako
bideoa.
2.	
a) Komunikabideen eta meteorologiaren garapenak zein barruko errepideen
hobekuntzak zentzurik gabe utzi zituzten atalaiak, eta XX. mendearen
erdialdetik ez dira erabiltzen itsasaldea zaintzeko.
b) Komunikabideen eta meteorologiaren garapenak zein barruko errepideen
hobekuntzak zentzurik gabe utzi zituzten talaiak, eta XX. mendearen
erdialdetik ez dira erabiltzen itsasaldea zaintzeko.
3.	
a) Aitonak kontatu zigun, 17 urte zituela, hatua hartu, eta Aranako San Juan
iturriraino erromes joan zela, eta, ilargiaren argitan bertako uretan bainatu
ondoren, larruazaleko gaixotasuna sendatu zitzaiola.
b) Aitonak kontatu zigun, 17 urte zituela, atua hartu, eta Aranako San Juan
iturriraino erromes joan zela, eta, ilargiaren argitan bertako uretan bainatu
ondoren, larruazaleko gaixotasuna sendatu zitzaiola.
4.	
a) Sobietar Batasunaren Lunik zundak izan ziren gizakiak Ilargian jarritako
lehen astrontziak.
b) Sobietar Batasunaren Lunik zundak izan ziren gizakiak Ilargian jarritako
lehen espazio-ontziak.
5.	
a) Komunera botatzen ditugun hondakin batzuek atasko larriak eragiten
dituzte hirietako saneamendu sistemetan.
b) Komunera botatzen ditugun hondakin batzuek buxatze larriak eragiten
dituzte hirietako saneamendu sistemetan.
6.	
a) Hautagaiek nortasun agiria, arkatza eta atxengia eraman beharko dituzte
azterketara.
b) Hautagaiek nortasun agiria, arkatza eta borragoma eraman beharko
dituzte azterketara.
7.	
a) Baserria eraberritu duten arren, ateburuan XVII. mendekoa dela jartzen du.
b) Baserria eraberritu duten arren, ataburuan XVII. mendekoa dela jartzen du.
8.	
a) Anaitasunak ondo eutsi zion tolosarren atakadari, eta golik jaso gabe
bukatu ahal izan zuen partida.
b) Anaitasunak ongi eutsi zion tolosarren erasoari, eta golik jaso gabe
bukatu ahal izan zuen partida.
9.	
a) Nafarroako Berdintasunerako Institutukoek salatu dute Nafarroako Foru
Aldundian egindako bileran ez dituztela atenditu.
b) Nafarroako Berdintasunerako Institutukoek salatu dute Nafarroako Foru
Aldundian egindako bileran ez dietela jaramonik egin.
10.	
a) Asunak Euskal Herriko sendabelar onuragarrienetakoak dira: oso
eraginkorrak dira anemiaren aurka, eta odolean dagoen azukre kopurua
murrizteko ere balio dute.
b) Asuinak Euskal Herriko sendabelar onuragarrienetakoak dira: oso
eraginkorrak dira anemiaren aurka, eta odolean dagoen azukre kopurua
murrizteko ere balio dute.
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11. a) Zaurian atitxatuz gero, infektatu egingo zaizu.
b) Zaurian zirikatuz gero, infektatu egingo zaizu.
12.	
a) Euskararen eguna zela eta, atxakia ederra izan genuen sekulako jaiaz
gozatzeko.
b) Euskararen eguna zela eta, aitzakia ederra izan genuen sekulako jaiaz
gozatzeko.

2.	
Osatu esaldiak zerrendako aditzekin:
baliozkotu
eratu

ekidin

areagotu
baliatu

ahalbidetu
gailendu

jabetu
bermatu
garatu

1.	
COVID 19-ak eragindako itxialdiaren ostean, turistak erakartzeko beste
aukera batzuk
nahi ditu Jaurlaritzak.
2.	
EHUko Gobernu Kontseilu berria
da, otsailaren 20an
Klaustroan egindako hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera.
3.	
Euskararen tituluak
eta Europako mailekin parekatzeko
dekretua onartu zuen Eusko Jaurlaritzak duela urte batzuk.
4.	
EHUko, Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuko eta Ikerbasque Zientziaren
Euskal Fundazioko ikertzaileek gibel-giltzurrunetako gaixotasun polikistikoak
tratatzeko sendagai berriak
dituzte.
5.	
Udalak bertan behera utziko ditu uztaileko udalekuak. Hala ere, doako
aisialdi jarduera puntualak antolatzea aztertzen ari da, osasun eta
segurtasun neurriak
ahal badira.
6.	
Plastikoaren erabilerak dakartzan ondorioez
behar du
jendeak arazoari behar bezalako garrantzia emateko eta horri aurre egiteko
konponbideak bilatu ahal izateko.
7.	
COVID-19aren inguruan hainbat aholku eman dituzte. Horietako bat begiak,
sudurra eta ahoa ukitzea
behar dela.
8.	
Udalak herriko gobernuaren webgunearen bitartez edozein motatako
eskaerak, idazkien aurkezpenak edo bestelako komunikazio bideak egiteko
aukera
du, egun osoan zehar eta asteko egun guztietan.
9.	
Egungo hiperkonektibitateak
egiten ditu segurtasun
publikoaren ahulezietako batzuk, eta, ondorioz, hobeto babestu behar dira
sareak eta sistemak, baita herritarren eskubide digitalak ere.
10.	
1978ko Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluak ezartzen du espainiarrak
berdinak direla legearen aurrean, eta ezin dela sexu-diskriminaziorik
.
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3.

Erlatiboa ez da berdin zehar galdera
Zehar galdera erabili beharreko zenbait perpausetan erlatiboa erabiltzen da
erdaren eraginez. Zenbaitetan, gainera, erabilera oker horren erruz esan nahi ez
duguna esaten dugu. Adibidez, bi esaldi hauek ez dute esanahi bera:
Esadazu nahi duzuna. (= Esadazu nahi duzun hori/gauza bat…)
ez da berdin
Esadazu zer nahi duzun. (= Zer nahi duzu?, esadazu. )

Beheko esaldiotan gaizki erabili dugu erlatiboa. Zuzenduko dituzu?
–Ezetz asmatu oparitu didatena!
–Pentsa ezazu jango duzuna.
–Irakasleak esango dit egin behar dudana.
–Lagunek kontatuko dizute ikusi dutena.
–Ez dakigu gertatu zaiona.
–Gurasoek agindu diote egin behar duena.
–Ezetz jakin egin dudana!
–Ez dut ongi ulertu egin behar dena.
–Alaznek ez daki egin behar dena.
–Ahaztu egin zaio egin behar duena.
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Soluzioak109
1.

2.

3.

1 . a

4. b

7. a

10. a

2. b

5. b

8. b

11. b

3. a

6. b

9. b

12. b

1 .	COVID 19-ak eragindako itxialdiaren ostean, turistak erakartzeko beste aukera batzuk
baliatu nahi ditu Jaurlaritzak.
2.	EHUko Gobernu Kontseilu berria eratu da, otsailaren 20an Klaustroan egindako
hauteskundeetan lortutako emaitzen arabera.
3.	Euskararen tituluak baliozkotu eta Europako mailekin parekatzeko dekretua onartu zuen
Eusko Jaurlaritzak duela urte batzuk.
4.	EHUko, Biodonostia Osasun Ikerketa Institutuko eta Ikerbasque Zientziaren Euskal
Fundazioko ikertzaileek gibel-giltzurrunetako gaixotasun polikistikoak tratatzeko sendagai
berriak garatu dituzte.
5.	Udalak bertan behera utziko ditu uztaileko udalekuak. Hala ere, doako aisialdi jarduera
puntualak antolatzea aztertzen ari da, osasun eta segurtasun neurriak bermatu ahal badira.
6. 	Plastikoaren erabilerak dakartzan ondorioez jabetu behar du jendeak arazoari behar
bezalako garrantzia emateko eta horri aurre egiteko konponbideak bilatu ahal izateko.
7.	COVID-19aren inguruan hainbat aholku eman dituzte. Horietako bat begiak, sudurra eta
ahoa ukitzea ekidin behar dela.
8.	Udalak herriko gobernuaren webgunearen bitartez edozein motatako eskaerak, idazkien
aurkezpenak edo bestelako komunikazio bideak egiteko aukera ahalbidetu du, egun osoan
zehar eta asteko egun guztietan.
9.	Egungo hiperkonektibitateak areagotu egiten ditu segurtasun publikoaren ahulezietako
batzuk, eta, ondorioz, hobeto babestu behar dira sareak eta sistemak, baita herritarren
eskubide digitalak ere.
10. 	1978ko Espainiako Konstituzioaren 14. artikuluak ezartzen du espainiarrak berdinak direla
legearen aurrean, eta ezin dela sexu-diskriminaziorik gailendu.

–Ezetz asmatu zer oparitu didaten!
–Pentsa ezazu zer jango duzun.
–Irakasleak esango dit zer egin behar dudan.
–Lagunek kontatuko dizute zer ikusi duten.
–Ez dakigu zer gertatu zaion.
–Gurasoek agindu diote zer egin behar duen.
–Ezetz jakin zer egin dudan!
–Ez dut ongi ulertu zer egin behar den.
–Alaznek ez daki zer egin behar den.
–Ahaztu egin zaio zer egin behar duen.
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