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41

FAKTURA
Honako hau Larralde ikastetxeko idazkariak egindako faktura duzu. Ikusten duzunez, elementu guztiak edo gehienak nahastuta daude. Saiatu zaitez elementu horiek txukuntzen,
emandako ereduaren arabera.
Larralde ikastetxea
Kale nagusia 14
Tf.: 943 333333
20004 Donostia
Honen bidez aditzera ematen dizut 2003ko ekainaren 27rako eskatu zenuten aretoa
alokatzea 218,40 € dela. Diru kopuru hau Kutxako k/k honetan sartu behar da:
55555557779999999999.
Adeitasunez,
Izp.: Maite Lekuondo
Idazkaria.

Elkarbide kooperatiba
IFZ: R-44444444-P
Ostolatza poligonoa
20115 Astigarraga
Faktura zk.: 031789
Donostian, 2003ko uztailaren 2an
Oh.: BEZa (%4) barne.
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HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

ZUZENA EDO EGOKIENA AUKERATU, EUSKALTZAINDIAK EMANDAKO ARAUAK ETA GOMENDIOAK
KONTUAN HARTUTA
1. a) Maulen, 2003ko abuztuaren 11an.
b) Maulen, 2003ko abuztuaren 11n.
c) Maulen, 2003ko abuztuaren 11ean.
2. a) Vitoria-Gasteiz, 2003ko uztailak 17.
b) Vitoria-Gasteizen, 2003ko uztailaren 17an.
c) Vitoria-Gasteiz, 2003ko uztailaren 17a.
3. a) Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, Peñafloridako Kondea zen Javier
Maria Munibe eta Idiaquezek sortu zuen I.765ean.
b) Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, Peñafloridako Kondea zen Javier
Maria Munibe eta Idiaquezek sortu zuen I765ean.
c) Sociedad Bascongada de los Amigos del Pais, Peñafloridako Kondea zen Javier
Maria Munibe eta Idiaquezek sortu zuen I765an.
4. a) Eta oraindik esango dute baten batzuek Euskarak ez duela ezertarako balio!
b) Eta oraindik esango dute baten batzuk Euskarak ez duela ezertarako balio!
5. a) Kristautasuneko 16.garren eta 17.garren gizaldietan osoro sinisten zen sorgiñetan,
edota Deabruarekin bat ziren gizaseme eta emakumetan.
b) Kristautasuneko hamaseigarren eta hamazazpigarren gizaldietan osoro sinisten zen
sorginetan, edota Deabruarekin bat ziren gizaseme eta emakumetan.
c) Kristautasuneko 16garren eta 17garren gizaldietan osoro sinisten zen sorgiñetan,
edota Deabruarekin bat ziren gizaseme eta emakumetan.

Erakunde Autonomiaduna

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

6. a) Bulego eta dendak normalean bederatzietan irekitzen dira, arratsaldeko bostak edo
bost t’erdiak arte.
b) Bulego eta dendak normalean bederatzietan irekitzen dira, arratsaldeko bostak edo
bost eta erdiak arte.
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7. a) Idazleei hasiera batean eskainitako hamabost bekatatik hamabi egokitu zitzaizkien, milana euro
urtebetean lanak bukatzeko.
b) Idazleei hasiera batean eskainitako hamabost bekatatik hamabi egokitu zitzaizkien, mila bana
euro urtebetean lanak bukatzeko.
8. a) Idazleei hasiera batean eskainitako hamabost bekatatik hamabi egokitu zitzaizkien, bost milana
euro urtebetean lanak bukatzeko.
b) Idazleei hasiera batean eskainitako hamabost bekatatik hamabi egokitu zitzaizkien, bosna mila
euro urtebetean lanak bukatzeko.
9. a) Zenbat balio du litro bat esnek?
b) Zenbat balio du litro bat esneak?
c) Zenbat balio du litro batek esne?
10. a) Amaiaren senarra eta alabek istripu larria izan dute.
b) Amaiaren senar eta alabek istripu larria izan dute.
c) Amaiaren senarrak eta alabek istripu larria izan dute.
11. a) Gernikan izan zen bonba-erasoari eta hildakoei buruz asko idatzi eta esan izan da.
b) Gernikan izan zen bonba-eraso eta hildakoei buruz asko idatzi eta esan izan da.
c) Gernikan izan zen bonba-erasoa eta hildakoei buruz asko idatzi eta esan izan da.
12. a) Hego Euskal Herriak bi elkargo politiko ditu: Nafarroako Foru Erkidegoa, eta Euskal Autonomi
Elkartea (EAE).
b) Hego Euskal Herriak bi elkargo politiko ditu: Nafarroako Foru Komunitatea, eta Euskal Autonomia
Elkartea (EAE).
c) Hego Euskal Herriak bi elkargo politiko ditu: Nafarroako Foru Erkidegoa, eta Euskal Autonomia
Erkidegoa (EAE).
13. a) Bapatean, aurrez landu gabe, ematen den teoriak ikasleak interesik gabe harrapatzeko arriskua du.
b) Bat-batean, aurrez landu gabe, ematen den teoriak ikasleak interesik gabe harrapatzeko arriskua du.
14. a) Honen bidez jakinarazten zaizu administrari-laguntzaileen azterketara aurkeztu daitezkeenen
behin-behineko zerrenda argitaratua izan dela 1994ko uztailaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian (EHAA, 222 zk.).
b) Honen bidez jakinarazten zaizu administrari-laguntzaileen azterketara aurkeztu daitezkeenen
behinbehineko zerrenda argitaratua izan dela 1994ko uztailaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian (EHAA, 222 zk.).
c) Honen bidez jakinarazten zaizu administrari-laguntzaileen azterketara aurkeztu daitezkeenen behin
behineko zerrenda argitaratua izan dela 1994ko uztailaren 12ko Euskal Herriko Agintaritzaren
Aldizkarian (EHAA, 222 zk.).
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HIZTEGI BATUA
Euskaltzaindia hasia da Hiztegi Batua-ren bigarren orrazketa egiten. Hona hemen sarrera berrien gaineko
hainbat ariketa:
1. a) Hain zuzen ere, fedea da erlijio forma eta adierazbide guztien kritikatzailerik zorrotzena.
b) Hain zuzen ere, fedea da erlijio forma eta adierazpide guztien kritikatzailerik zorrotzena.
c) Hain zuzen ere, fedea da erlijio forma eta adierazmen guztien kritikatzailerik zorrotzena.
2. a) Eskatu ikasle bakoitzari hiru adjektibo idazteko paper zati batean eta papera tolesteko.
b) Eskatu ikasle bakoitzari hiru adjetibo idazteko paper zati batean eta papera tolesteko.
3. a) Merkataria hunkitu egin zen, eta zaldia utzi zion.
b) Merkataria afektatu egin zen, eta zaldia utzi zion.
c) Merkataria unkitu egin zen, eta zaldia utzi zion.
4. a) Baiezkoa esan bazioten ere, Juliesek ez zuen burdin goria eskuetan hartuko afirmazio horren alde.
b) Baiezkoa esan bazioten ere, Juliesek ez zuen burdin goria eskuetan hartuko baieztapen horren alde.
5. a) “Juanito Gisasolaren aginduan denetik egin behar izan nuen, partiturak batera eta bestera eramateaz arduratu, errekauak egin...”.
b) “Juanito Gisasolaren aginpean denetik egin behar izan nuen, partiturak batera eta bestera eramateaz arduratu, errekauak egin...”.
c) “Juanito Gisasolaren agindupean denetik egin behar izan nuen, partiturak batera eta bestera eramateaz arduratu, errekauak egin...”.
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6. a) Han ere eraztunak “hemen duk, hemen duk!” esaten jarraitzen zuen, eta dehiadar haren atzetik sorgin guztiak errekara sartu ziren.
b) Han ere eraztunak “hemen duk, hemen duk!” esaten jarraitzen zuen, eta deiadar haren atzetik sorgin guztiak errekara sartu ziren.
c) Han ere eraztunak “hemen duk, hemen duk!” esaten jarraitzen zuen, eta deihadar haren atzetik sorgin guztiak errekara sartu ziren.
7. a) II. kapituluan, berriz, zenbait Foru dekretu eta Agindu jasotzen da, zenbaitetan osagarriak izango baitira.
b) II. kapituluan, berriz, zenbait Foru Dekretu eta Agindu jasotzen da, zenbaitetan osagarriak izango baitira.
c) II. kapituluan, berriz, zenbait Foru Dekreto eta Agindu jasotzen da, zenbaitetan osagarriak izango baitira.
8. a) Bakoitzari eskatu zitzaion erabiltzen zituen inprimaki, dokumento eta bere lanaren adierazgarri ziren beste
testu batzuen bildumatxo bat egin zezala.
b) Bakoitzari eskatu zitzaion erabiltzen zituen inprimaki, dokumentu eta bere lanaren adierazgarri ziren beste
testu batzuen bildumatxo bat egin zezala.
9. a) Aldi berean, lanera bidean zihoazen beharginei erreparatu zien, eta haien alaitasunaz hunkiturik, zera deliberatu zuen bere artean…
b) Aldi berean, lanera bidean zihoazen beharginei reparatu zien, eta haien alaitasunaz hunkiturik, zera deliberatu zuen bere artean…
10. a) Albaitero edo abel-sendatzaileak ere beren artean hitzarmendurik dira elkarrekin jokatzeko.
b) Albaitari edo abel-sendatzaileak ere beren artean hitzarmendurik dira elkarrekin jokatzeko.
11. a) Jaialdia Irratiak bete berri duen hamabostgarren urtea ospatzeko antolatu da.
b) Jaialdia Irratiak bete berri duen hamaboskarren urtea ospatzeko antolatu da.
c) Jaialdia Irratiak bete berri duen hamabosgarren urtea ospatzeko antolatu da.
12. a) Galdera eta harridura marken ondoren ez dago punturik idazterik, baina bai koma edo puntu eta koma.
b) Galdera eta harridura ikurren ondoren ez dago punturik idazterik, baina bai koma edo puntu eta koma.
c) Galdera eta harridura–ikurren ondoren ez dago punturik idazterik, baina bai koma edo puntu eta koma.
13. a) Pariseko epaile batek deitu du iraniar jaun bat, Parisen Iraneko enbaxadan lanean ari zena.
b) Pariseko epaile batek deitu du irandar jaun bat, Parisen Iraneko enbaxadan lanean ari zena.
c) Pariseko epaile batek deitu du iraniatar jaun bat, Parisen Iraneko enbaxadan lanean ari zena.
14. a) 13 hilabetetik hasi eta 3 urterainoko iruinar haurtxoentzat eratu ditugu gela hauek.
b) 13 hilabetetik hasi eta 3 urterainoko iruindar haurtxoentzat eratu ditugu gela hauek.
15. a) 1932ko lehen Aberri Egun ospetsuan, Bilbon, ehunkada atera ziren ikurriñak.
b) 1932ko lehen Aberri Egun ospetsuan, Bilbon, ehundaka atera ziren ikurriñak.
c) 1932ko lehen Aberri Egun ospetsuan, Bilbon, ehunka atera ziren ikurriñak.
16. a) Zer efektu eragiten du korronte elektrikoak?.
b) Zer efekto eragiten du korronte elektrikoak?.
17. a) Ez zituzten ezagutzen burrukatzen ari ziren ejerzito bakoitzaren indarra eta aukerak.
b) Ez zituzten ezagutzen burrukatzen ari ziren ejerzitu bakoitzaren indarra eta aukerak.
c) Ez zituzten ezagutzen burrukatzen ari ziren armada bakoitzaren indarra eta aukerak.
18. a) Basoak zuhaitzik gabe, ozeano urdinak petroleo beltzez zipriztinduak, ozono geruza zuloz beteta... Ezinezkoa
zen irtenbide bat egotea…
b) Basoak zuhaitzik gabe, ozeano urdinak petrolio beltzez zipriztinduak, ozono geruza zuloz beteta... Ezinezkoa
zen irtenbide bat egotea…
19. a) Eraikuntza hori berri-berria da baina ez du batere akzeso onik Arana kale aldetik.
b) Eraikuntza hori berri-berria da baina ez du batere akzesu onik Arana kale aldetik.
c) Eraikuntza hori berri-berria da baina ez du batere sarrera onik Arana kale aldetik.
20. a) Funtzio termodinamiko hauek guztiak badituzte ezaugarri amankomun batzuk.
b) Funtzio termodinamiko hauek guztiak badituzte ezaugarri komun batzuk.
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TESTUA OSATU

LARRALDE ikastetxea
Kale nagusia 14
20004 Donostia
Tf.: 943 333333

FAKTURA
Faktura zk.: 031789
Data: 2003-07-102
Lekua: Donostia
Ordaindu beharrekoa, guztira: 218,40 €

BEZEROAREN DATUAK
Izena: Elkarbide Kooperatiba
IFZ: R-44444444-P
Helbidea: Ostolatza poligonoa 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

AZALPENA
Zenbatekoa €

Azalpena
2003-06-27an aretoa alokatzea

210
Zenbatekoa
BEZa %4

210
8,40

GUZTIRA

218,40 €

Ordaintzeko era: sartu Kutxako k/k honetan: 55555557779999999999.
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ZUZENA EDO EGOKIENA AUKERATU, EUSKALTZAINDIAK EMANDAKO ARAUAK ETA GOMENDIOAK
KONTUAN HARTUTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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b
b eta c
b
a
b
b
b

8. b
9. a
10. b eta c
11. a eta b
12. c
13. b
14. a

HIZTEGI BATUA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

b
a
a
b
c
b
b
b
a
a ondo, b hobeto

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

c
a
b
b
c
a
c
b
c
b

