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Berridatzi esaldi hauek, eta eta baina enklitikoak erabilita:
1. Beste norabait joan beharko dugu domekan; izan ere, eguraldi txarra dago iragarrita.

2. Ekarriko dizut xirula berria, nahiz eta izekorena bezalakorik ez dagoen inon.

3. Atzo bidali zuten ospitaletik etxera, nahiz eta oraindik makal samar dagoen.

4. Auto berri baten bila hasi beharko naiz, ze oraingoan martxak aldatzeko kaja ondatu zait.

5. Aurten ere, beharbada, negu gogorra izango dugu; dena dela, ez da izango iazkoa
bezain gordina.

6. Sarri etortzen da oraingotan gure etxera; izan ere, triste samar dabil.
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HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

Berridatzi ondorengo esaldiak ere, baina oraingotan kontuan izan Lanean euskaraz atalean
lexikoaz esan duguna. Berehala konturatuko zara gurea interpretazio bat besterik ez dela,
ea zurea hobea den!
1. Asteartean erran nizun legez, haizu da ziurtagiria telekopia bidez igortzea. Horrela
bada, bi egun ukanen dituzu zure agiriak guri bidal diezazkiguzun.

2. Garraio publikoaren erabileraren hazkundea hutsa ari da gertatzen.

3. Zerga berri horren zergatia hirugarren eta laugarren adinekoak gehitzeak eragin du.

4. Galileok Jupiterren lau satelite handienak kausitu zituen.

5. Irakaskuntzan, adibidez, gero eta postu gehiago daude euskara dakitenentzat; izan
ere, gero eta haur gehiago matrikulatzen da D ereduan, eta gero eta euskara irakasle
gehiago behar dira. Beraz, gure ustez, dagoeneko jendeak gero eta argiago ikusten du
hizkuntza bat baino gehiago jakin beharra.
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6. Enpresak ondasunen edo ondarearen zerrenda zehatza eta xehea egin behar du.

7. Lankidetza-hitzarmena sinatu dute, oposizio-lehiaketako azterketak IVAPeko langileek egiteko.
Itun horren arabera, lehenbiziko proba urriaren 28an egingo da, eta azken froga abenduaren
19an.
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Puntuatu egoki esaldi hauek:
1. Auzitegiak inork uste ez zuela bigarren epaia eman du aste honetan.
2. Mesedez aita utzidazu bizikleta hartu eta lagunekin joaten.
3. Kaixo Mertxe zer moduz?
4. Tontxu Camposek Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Saileko buruak kementsu ekin dio lan
berriari.
5. Sarritan ez dugu jakiten jende aurrean behar den moduan jokatzen hura ordea ez duzu sekula
urduri ikusiko.
6. Denari baietz esaten diozu eta berak zuri behin eta berriro ezetz.
7. Hamabost bilera egin ondoren bertan behera utzi du negoziazioa patronalak ezin baitu gustuko
akordiorik lortu.
8. Ekimena hedapen handikoa da 75 udalek jarriko baitute dirua euskara zerbitzua duten guztiek
hain zuzen ere.
9. Abestia berez Sinatrarekin grabatzeko egin zuten baina ez zuten aukerarik izan.
10. Udalbatzak gaur onartu du aurrekontua ondo kostata eta alkatea pozik agertu da prentsa
aurrera.
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Enklitikoak
1. Beste norabait joan beharko dugu domekan, eguraldi txarra dago iragarrita eta.
2. Ekarriko dizut xirula berria, izekorena bezalakorik ez dago inon baina.
3. Atzo bidali zuten ospitaletik etxera, oraindik makal samar dago baina.
4. Oraingoan martxak aldatzeko kaja ondatu zait eta, auto berri bila hasi beharko naiz.
5. Aurten ere, beharbada, negu gogorra izango dugu, ez da izango iazkoa bezain gordina baina.
6. Sarri etortzen da oraingotan gure etxera, triste samar dabil eta.
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Lexikoa. Ariketaren sarreran bertan eman dizugu abisu: soluzio bat baino gehiago daude. Beraz, lasai gurea gustatzen ez bazaizu, asmatu hobea!
1. Asteartean esan nizun legez, bidal dezakezu ziurtagiria faxez. Horrela bada, bi egun dituzu agiriak guri igortzeko.
2. Garraio publikoaren erabilera ez da batere handitu.
3. Gero eta jende nagusi gehiago dago eta horrek beste zerga bat ezartzera behartu ditu.
4. Galileok Jupiterren lau satelite handienak aurkitu zituen.
5. Galileok ikusi zituen lehenbiziko aldiz Jupiterren lau satelite handienak.
6. Irakaskuntzan, adibidez, asko ugaritu dira euskara dakitenentzako postuak; izan ere, D ereduko matrikulazioak
gora egin duenez, ulertzekoa da euskara irakasle gehiago behar izatea. Beraz, gure ustez, dagoeneko jendeak argi ikusten du hizkuntza bat baino gehiago jakin beharra.
7. Enpresak ondasunen zerrenda zehatza egin behar du.
8. Lankidetza-hitzarmena sinatu dute, oposizio-lehiaketako azterketak IVAPeko langileek egiteko. Hitzarmen
horren arabera, lehenbiziko azterketa urriaren 28an egingo da, eta azkena abenduaren 19an.
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Puntuazioa
1. Auzitegiak, inork uste ez zuela, bigarren epaia eman du aste honetan.
2. Mesedez, aita, utzidazu bizikleta hartu eta lagunekin joaten.
3. Kaixo, Mertxe, zer moduz?
4. Tontxu Camposek, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko buruak, kementsu ekin dio lan berriari.
5. Sarritan ez dugu jakiten jende aurrean behar den moduan jokatzen; hura, ordea, ez duzu sekula urduri ikusiko.
6. Denari baietz esaten diozu, eta berak zuri, behin eta berriro, ezetz.
7. Hamabost bilera egin ondoren, bertan behera utzi du negoziazioa patronalak, ezin baitu gustuko akordiorik
lortu.
8. Ekimena hedapen handikoa da, 75 udalek jarriko baitute dirua: euskara zerbitzua duten guztiek, hain zuzen
ere.
9. Abestia, berez, Sinatrarekin grabatzeko egin zuten, baina ez zuten aukerarik izan.
10. Udalbatzak gaur onartu du aurrekontua, ondo kostata, eta alkatea pozik agertu da prentsa aurrera.
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