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Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena:
1. a) Abel Barriola belauneko lesioak osatzeko zentro espezializatu batera joan
da, eta bertan jarritako tratamenduak mesede egin dio.
b) Abel Barriola belauneko lesioak osatzeko zentro espezialdu batera joan da,
eta bertan jarritako tratamenduak mesede egin dio.
2. a) Jon Santacana eskialari donostiarrak atzo egin behar zuen estreinaldia Vancouverko Neguko Paralinpiar Jokoetan; baina, eguraldi txarra zela-eta, ezin
izan zen lehiatu.
b) Jon Santacana eskiatzaile donostiarrak atzo egin behar zuen estreinaldia
Vancouverko Neguko Paralinpiar Jokoetan; baina, eguraldi txarra zela-eta,
ezin izan zen lehiatu.
3. a) Goizaldean hasi zen elurra egiten, eta berehala, estaldu zuen lurra geruza
zuriak.
b) Goizaldean hasi zen elurra egiten, eta berehala, estali zuen lurra geruza
zuriak.
4. a) Estutasun handirik pasa gabe eutsi zion partidari Bera Bera Errugbi Taldeak.
b) Estuasun handirik pasa gabe eutsi zion partidari Bera Bera Errugbi Taldeak.
5. a) Bi eszenatoki jarriko dituzte herriko plazan, jaialdian parte hartuko duten zortzi taldeak ikusi, entzun eta dantzatu ahal izateko.
b) Bi agertoki jarriko dituzte herriko plazan, jaialdian parte hartuko duten zortzi
taldeak ikusi, entzun eta dantzatu ahal izateko.

HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

6. a) Hamabostean behin, igande goizetan, etxe abereen salerosketarako azoka
egiten da Mungian.
b) Hamabostean behin, igande goizetan, etxabereen salerosketarako azoka
egiten da Mungian.
7. a) Sorkunek Sorkun & Vicepresidentes diskoan abesti errazak eta espontaneotasun handikoak bildu ditu.
b) Sorkunek Sorkun & Vicepresidentes diskoan abesti errazak eta espontaneitate handikoak bildu ditu.
8. a) Luis Elberdin Askabide Sexu Osasun Klinikako sexologoak azaldu du, gaur
egun, Hego Euskal Herrian nahi duenak etendu dezakeela nahi gabeko haurdunaldia.
b) Luis Elberdin Askabide Sexu Osasun Klinikako sexologoak azaldu du, gaur
egun, Hego Euskal Herrian nahi duenak eten dezakeela nahi gabeko haurdunaldia.
9. a) Udazkenerako iragarrita zegoen bi hartz emeen etorrera, baina, egun, hala
izan denik ez du inork ziurtatu.
b) Udazkenerako iragarrita zegoen bi hartz emeen etorkundea, baina, egun,
hala izan denik ez du inork ziurtatu.
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10. a) Ez zeukan itxura onik bi taldeen arteko norgehiagokak, urduri aritu ziren eta ideia falta izan zuten.
b) Ez zeukan etxura onik bi taldeen arteko norgehiagokak, urduri aritu ziren eta ideia falta izan zuten.
11. a) DustClean robotak eskobila sistema baten bidez biltzen du zaborra edukiontzi handi batean.
b) DustClean robotak eskuila sistema baten bidez biltzen du zaborra edukiontzi handi batean.
12. a) Saiatu, saiatu dira, baina alferrekoak izan dira ariketa intelektual eta etserzizio espiritual guztiak, ez
baitute emaitza onik jaso.
b) Saiatu, saiatu dira, baina alferrekoak izan dira ariketa intelektual eta gogo jardun guztiak, ez baitute emaitza onik jaso.
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Pello Esnalek “Ebazten dut” artikuluan proposatutakoaren ildotik, saia zaitez honako testu-zatiak egokitzen:
1. Intergesit SL eroslearen alde egindako inskripzioa ere deuseza da; eta ondorioz zera agindu dut: Urederrako Jabetza Erregistroan haren inskripzioa baliogabetzea (151. liburukia, 299. orria, 7. inskripzioa).
2. Urriaren 30eko, 30/2007 Arlo Publikoaren Kontratu Legearen 135.3. artikulua eta Bigarren Xedapen Gehigarria kontuan hartuz, ebatzi dut:
Kiroldegiaren konponketaren 1. faseari dagokion kontratazioa Bizkor-bizkor SL enpresaren alde egitea
66.871,44 eurotan (BEZa barne).
3. Iradokizuna aztertu ondoren, jakinarazi dut lantokien banaketak ez duela izaera loteslerik, Plan Bereziak
ez duelako antolatuko partzela pribatuen barruko aldea, hori geroago egingo den Xehetasun Azterlan
batek egin beharko du.
4. Eta interesatuei egindako jakinarazpenaren balioa izan dezan, honako hau Arabako Lurralde Historikoko
Aldizkari Ofizialean argitara ematea agindu dut.
Vitoria-Gasteiz, 2010eko martxoaren 16an.– Derrigorrezko Dirubilketa Agentea, Ana Fernandez de Luku
Lopez de Aistra.
5. Ondorioz, eta aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz, honakoa xedatu dut: Elorrioko Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Xedapen Aldaketaren espedienteari behin betiko onartzea.
6. Nik, Felix Duharte Gallastegi jaunak, nire alaba den Nora Duharte Jimenez Uda Futbol Campus-eko jarduerak burutzera baimendu dut; halaber, kanpaldiko arauak onartu ditut, eta osasun zentro batera eramateko baimena ematen dut, behar izatekotan.
7. Nik, Mikel Ocerin Kalebitartek, herriko idazkariak, honako hau egiaztatu dut:
Jon Zubero Navarrok herri honetako Sioux 27 zenbakiko etxe azpian zapata-denda bat eraikitzeko asmoz
egindako baimen-eskaerari ez dio inork jarri eragozpenik.
8. Nik, Oihane Agirre Irazustak, Arandiako Udaleko alkate-lehendakariak, ondorengoa jakinarazi dut:
Ogasun, Aurrekontu eta Administrazio Batzarren Udal Batzordeak, 2010ko urtarrilaren 23an egindako bilkuran, aldeko irizpena eman zion 2009ko kontu orokorra onartzen duen espedienteari.
9. Hautagaien behin behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea bukatu da, eta ez da erreklamaziorik egin. Aitortu zaizkidan eskuantzak direla bide, honakoa ebatzi dut:
Hiru (3) Gizarte Langile plaza, jabetzan betetzeko hautapen prozesua gainditu duten hautagaien behin
betiko zerrenda udal iragarkien oholetan argitaratzea.
10. Ziarsolo jaunak egindako iradokizuna aztertu ondoren, jakinarazi dut dokumentuan azaltzen den lursaila
eremuaren barruan sartutako zati bat dela. Ondorioz, iradokizuna atzera botatzea proposatu dut.
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Sinonimoak:
1. Gazteria teknikariei eta hezitzaileei familian, eskolan edo taldean prebentzio agente gisa duten egitekoari buruz gogoeta egiteko abagunea eskaintzea da asmoa.
2. Emakumeak autobusaren kristal handitik lekora begiratu zuen.
3. Handizkariek produktuak nagusiki fabrikatzaileei erosten dizkiete.
4. Krisi garai hauetan, herriko ekonomia garatzeko suspergarri izan daiteke turismoa.
5. Donostiako Victoria Eugenia antzokian ospatu zen joan zen ostiralean Sareko Argiaren 10. urteurren ekitaldia.
6. Batzuetan artea abangoardia izaten da: oso esperimentu interesgarriak ikus daitezke hor zehar.
7. Ondarroako Andra Mari eliza gotiko berantiar estilokoa da.
8. Seme-alabak koskortu eta eskolan zailtasunak agertzen zaizkienean, ikasgai gaitz hori gainditzen lagundu behar zaie.
9. Getxoko Gazta Azokak 13 ekoizle bilduko ditu datorren asteburuan.
10. Elikadura burujabetzaren bidetik nekazaritzaren garapen eredu berria aldarrikatu eta erakitzeko oinarriak
finkatzea nahi da.
11. Instalazio berriekin hornitu dute herriko parkea eta umeak orain pozarren dabiltza bertan jolasean.
12. William A. Douglass estatubatuarra 2006ko bake prozesuan bitartekari gisa ibili zen sekretuan.
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1 Euskaltzaindiaren Hiztegi batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena:
1. a
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8. b
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10. a
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11. b
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12. b

2 Gramatika:
1. Intergesit SL eroslearen alde egindako inskripzioa ere deuseza da; eta ondorioz zera agintzen dut: Urederrako Jabetza Erregistroan haren inskripzioa baliogabetzea (151. liburukia, 299. orria, 7. inskripzioa).
2. Urriaren 30eko, 30/2007 Arlo Publikoaren Kontratu Legearen 135.3. artikulua eta Bigarren Xedapen Gehigarria kontuan hartuz, ebazten dut:
Kiroldegiaren konponketaren 1. faseari dagokion kontratazioa Bizkor-bizkor SL enpresaren alde egitea
66.871,44 eurotan (BEZa barne).
3. Iradokizuna aztertu ondoren, jakinarazten dut lantokien banaketak ez duela izaera loteslerik, Plan Bereziak
ez duelako antolatuko partzela pribatuen barruko aldea, hori geroago egingo den Xehetasun Azterlan
batek egin beharko du.
4. Eta interesatuei egindako jakinarazpenaren balioa izan dezan, honako hau Arabako Lurralde Historikoko
Aldizkari Ofizialean argitara ematea agintzen dut.
Vitoria-Gasteiz, 2010eko martxoaren 16an.– Derrigorrezko Dirubilketa Agentea, Ana Fernandez de Luku
Lopez de Aistra.
5. Ondorioz, eta aitortzen zaizkidan ahalmenak baliatuz, honakoa xedatzen dut: Elorrioko Herrigune Historikoaren Birgaitze Integratuko Plan Bereziaren Xedapen Aldaketaren espedienteari behin betiko onartzea.
6. Nik, Felix Duharte Gallastegi jaunak, nire alaba den Nora Duharte Jimenez Uda Futbol Campus-eko jarduerak burutzera baimentzen dut; halaber, kanpaldiko arauak onartzen ditut, eta osasun zentro batera eramateko baimena ematen dut, behar izatekotan.
7. Nik, Mikel Ocerin Kalebitartek, herriko idazkariak, honako hau egiaztatzen dut:
Jon Zubero Navarrok herri honetako Sioux 27 zenbakiko etxe azpian zapata-denda bat eraikitzeko asmoz
egindako baimen-eskaerari ez dio inork jarri eragozpenik.
8. Nik, Oihane Agirre Irazustak, Arandiako Udaleko alkate-lehendakariak, ondorengoa jakinarazten dut:
Ogasun, Aurrekontu eta Administrazio Batzarren Udal Batzordeak, 2010ko urtarrilaren 23an egindako bilkuran, aldeko irizpena eman zion 2009ko kontu orokorra onartzen duen espedienteari.
9. Hautagaien behin behineko zerrendari erreklamazioak egiteko epea bukatu da, eta ez da erreklamaziorik
egin. Aitortu zaizkidan eskuantzak direla bide, honakoa ebazten dut:
Hiru (3) Gizarte Langile plaza, jabetzan betetzeko hautapen prozesua gainditu duten hautagaien behin
betiko zerrenda udal iragarkien oholetan argitaratzea.
10. Ziarsolo jaunak egindako iradokizuna aztertu ondoren, jakinarazten dut dokumentuan azaltzen den lursaila
eremuaren barruan sartutako zati bat dela. Ondorioz, iradokizuna atzera botatzea proposatzen dut.

3 Sinonimoak:
1. aukera, era, modu

7. beranduko, berandutar

2. kanpora

8. hazi, nagustu

3. maioristek

9. produktore, sortzaile

4. suspertzaile, indargarri

10. autonomiaren, beregaintasunaren

5. urtemuga, urtebetetze

11. ekipatu, tresnatu

6. aintzindari, biderakusle

12. bitarteko, ararteko

