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Ariketak72
1.

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena
eta ✓ ikurraz markatu:
1. Muga aldeko ___________ an tiroak sutu eta berehala hasi zen jendea Irundik alde egiten.
fronte / frente
2. Aitortzen dut _________ok ezin aspergarriagoak garela komunikabideen
aurrean: ez gatzik eta ez piperrik.
futbolari / futbolista
3. Ahalegintzen denak _________zoragarriak eskuratzen ditu, eta zuhurtzian
oinarritzen denak sustrai iraunkorrak.
fruitu / frutu
4. Zerbitzariak bi plater ekarri zituen __________an.
fuente/ erretilu

5. ____________ horren adierazgarri dira lehen garaietako lekukoen testigantzak.
Tirabira / Frikzio
6. Kargaren zati hutsal bat Pasaian utzi eta depositoa __________________z
betetzeko helburuz sartu ziren badiara, bokalea igaro bezain pronto otsoaren eztarrian behera labaintzen zirela susmatu gabe.
fuel-oil / fuel olio
7. Gero _____________ak su hartu zuen eta han nonbait erori zen, sororen batean, baina hegal hark, _____________tik askatzean, torloju eta azkoin
eskukada batzuk erauzi zituen, plazara erori eta emakume batzuei burua
mailatu zietenak.
fuselaje / fuselai
fuselaia / fuselaje
8. Anaia hura bere _______lagunarekin ahuspez jarri zen otoitzean eta han
zeuden guztiak ere otoitz egitera gonbidatu zituen.
fraile / fraide
9. Ez dakit zenbat denboraz ibili nintzen alderrai, basoan galduta, ikusten ez
nituen _______________ei tiroka nintzatela oihuka erregutuz.
frankotiratzaile/ frankotiradore
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10. _____________ batez estaltzen du ilea, bere herrian emakumeek ohi duten
gisan.
Foular / Fular
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2.

Saia zaitez aurre egiten “Erakusleak testuen jostun” artikuluko egileak aipatzen duen hautismoari. Horretarako, zuzen itzazu lehen hiru esaldiak eta bete
beste hiruretako hutsuneak erakusle egokienarekin.
1. 2009/369 EE Erregelamendua ontzi guztiei aplikatuko zaie, betiere Estatu
kide batenak badira edo honek ustiatzen baditu eta merkataritza-arlokoak ez
diren gobernuzko zerbitzuetan soilik erabiltzen badira.

Ariketak72

2. Besteak beste, Inbentario Orokorra sortzen da eta Administrazio bakoitzak
hau kontrolatzeko funtsezko alderdiak arautu.
3. Erregelamenduaren VII. tituluan sistemaren izaera ezartzen da, alegia, hau
osatzen duten erakundeen koordinazioa, lankidetza, oreka eta hobekuntza
lortzeko egitura.
•••
4. Horrez gain, Administrazioak, administrazioak berak aitorturiko erakunde
batek edo, _________ eskatuta, Hitzarmena kontratatu duen beste erakunde
batek luzatuko dio betetze-dokumentua konpainia bakoitzari.
5 Betetze-dokumentuaren baliotasuna administrazioaren, ________ aitorturiko
erakunde baten edo beste erakunde kontratatzaile baten mende egongo da.
6. Sistema osatzen duten gainerako eragileek departamentu eskudunaren aldeko txostena eskatuko dute. Aldekotzat izan dela ulertuko da baldin eta bi hilabete iragaten badira _________ jaso gabe.
4. a) honek
b) horrek
c) hark

3.

5. a) horrek
b) honek
c) hark

6. a) hura
b) hori
c) hau

“Zure iturri freskora nator” artikuluaren egileak ezen partikula aldarrikatzen du
administrazioko testuetako perpaus osagarri konplexuen ulergarritasuna hobetzeko. Saia zaitez honako esaldiak moldatzen aditza aurreratuz (letra lodiz markatuta) eta ezen partikula erabiliz.
1. Kontu honi dagokionez, lehen-lehenik, eta espedientetik ondorioztatzen
denaren arabera, Ikuskaritzak 2009ko urriaren 27an atzera abiatzen dituenean Boliboli S.A.ri buruzko ikuskatze jarduerak –hauetatik etorri dira, ondoren, orain aurkaratutako erabakiak–, erakunde hori deseginda eta likidatuta
zegoela aipatu behar dugu, hau da, dagoeneko ez zuen nortasun juridikorik,
ez baitzen jada existitzen.
2. Ediktuetan lizitatzaile orok onartzen zuela, zegoen titulazioa nahikoa zela eta
auzi-jartzailearen kredituaren aurreko zama eta karga guztiek bere horretan
iraungo zutela, eta beraiengandik eratorritako erantzukizunpean subrogatuta
geratzen zirela errematea euren alde esleitzen bazen adierazi zen.
3. Bestalde, demandari erantzuteko 21. eta 22. agiri gisa aurkeztutako erregistro-ziurtagirian deskribatzen dela kreditu hura esan behar da.

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ72

3/4/11

4.

19:44

Página 3

Gaztelerazko esaldi hauetan administrazio hizkeran sarritan erabiltzen diren
formula eta esapide batzuk nabarmendu ditugu. Parentesi artean formula
hauen euskarazko ordain desegokia jarri dugu. Eman itzazu euskara jatorrean,
baina kontuan izan hainbat aukera egon daitekeela.
1. Al objeto de ( -(r)en helburuarekin)
Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo anterior, las administraciones públicas vascas han de elaborar y ejecutar planes de formación en
materia de igualdad de mujeres y hombres para el personal a su servicio.
v

2. A causa de ( -(r)en kausaz)
A causa de la explosión fortuita de una bombona de butano, cierto inmueble
sufre gravísimos daños que obligan al Ayuntamiento a declararlo en situación
de ruina inminente.
v

3. A consecuencia de ( -(r)en ondorioz)
El Colegio Vasco de la Abogacía garantiza la asistencia jurídica gratuita para
los casos que se deriven a consecuencia de violencia doméstica o agresiones
sexuales.
v

4. A efectos de ( -(r)en ondorioetarako)
Será indispensable para la validez de su voto que conste claramente en el
sobre mencionado un matasellos u otra inscripción oficial con la fecha, a
efectos de verificar el cumplimiento del plazo indicado.
v

5. En base a ( -n oinarrituz)
Los recipientes deberán estar etiquetados de forma clara, legible e indeleble
y en base a las instrucciones señaladas.
v
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5.

Zein hitz dagokio definizio bakoitzari?
1. Idazteko modua; nork bere burua idatziz adierazteko era.
2. Bi gorputzek, bata edota biak higitzen ari direla,
elkarren kontra jotzean datzan ekintza eta ondorioa.
3. Pertsona edo gauza batez gizartean dabilen iritzia;
ospea.
4. Egitura jakin baten osagai garrantzizkoena.
5. Aurrera eraman edo burutu daitekeena.
6. Norbaiten aurka, hiltzeko edo kalte egiteko asmoz,
oldartu eta indarkeriaz ekin.
7. Zerbaiten balioa, kantitatea, kopurua, etab. txikitu
edo gutxitu.
8. Onura edo probetxua lortzeko asmoz eginiko
engainu edo azpikeria.
9. Zerbait egin edo nahi izatera bultzatzen duen estimulua.
10. Aski antzeko diren bi gauzaren artean dagoen alde
txikia.

ADMINISTRAZIOAEUSKARAZ72

a. pizgarri
b. eraso
c. sona
d. bideragarri
e. iruzur
f. giltzarri
g. idaztankera
h. ñabardura
i. talka
j. murriztu
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Soluzioak72
1.

2.

1. fronte
2. futbolari
3. fruitu
4. erretilu
5. Tirabira

6.
7.
8.
9.
10.

fuel olio
fuselaje/fuselaje
fraide
frankotiratzaile
Fular

1. 2009/369 EE Erregelamendua ontzi guztiei aplikatuko zaie, betiere Estatu kide batenak badira edo
hark ustiatzen baditu eta merkataritza-arlokoak ez diren gobernuzko zerbitzuetan soilik erabiltzen
badira.
2. Besteak beste, Inbentario Orokorra sortzen da eta Administrazio bakoitzak hura kontrolatzeko funtsezko alderdiak arautu.
3. Erregelamenduaren VII. tituluan sistemaren izaera ezartzen da, alegia, hura osatzen duten erakundeen koordinazioa, lankidetza, oreka eta hobekuntza lortzeko egitura.
4. c
5. c
6. a

3.

1. Kontu honi dagokionez, aipatu behar dugu ezen, lehen-lehenik, eta espedientetik ondorioztatzen
denaren arabera, Ikuskaritzak 2009ko urriaren 27an atzera abiatzen dituenean Boliboli S.A.ri buruzko ikuskatze jarduerak –hauetatik etorri dira, ondoren, orain aurkaratutako erabakiak–, erakunde
hori deseginda eta likidatuta zegoela, hau da, dagoeneko ez zuen nortasun juridikorik, ez baitzen
jada existitzen.
2. Ediktuetan adierazi zen lizitatzaile orok onartzen zuela ezen, zegoen titulazioa nahikoa zela eta auzijartzailearen kredituaren aurreko zama eta karga guztiek bere horretan iraungo zutela, eta beraiengandik eratorritako erantzukizunpean subrogatuta geratzen zirela errematea euren alde esleitzen
bazen.
3. Bestalde, esan behar da ezen, demandari erantzuteko 21. eta 22. agiri gisa aurkeztutako erregistroziurtagirian deskribatzen dela kreditu hura.

4.

1. Aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzeko, euskal herri-administrazioek beren langileak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan trebatzeko planak gertatu eta egikaritu behar dituzte.
2. Butano-bonbona bat ustekabean lehertu da eta eraikin batek kalte oso larriak jasan ditu; hori dela
eta, Udalak hur-hurreko aurri-egoeran (erortzear) dagoela adierazi behar du.
3. EAEko Abokatuen Elkargoak doako laguntza juridikoa bermatzen du etxeko indarkeria edo sexu-erasoak direla eta egiten diren epaiketetan.
4. Zure botoa balioduna izan dadin, ezinbestekoa da gutun-azal horretan argi agertzea zigilu-marka edo
data erakusten duen bestelako inskripzio ofizialen bat, aipatutako epea bete dela egiaztatu ahal izateko.
5. Ontziek etiketatuta egon beharko dute, eta etiketak argia, irakurtzeko modukoa eta ezabaezina izan
beharko du eta adierazitako jarraibideak kontuan hartuko ditu.
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