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Ariketak76
1.

Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena eta ✓ ikurraz
markatu:
1. _____________ egiten du gure txikiak, eta horri etxe azpian bi taberna ditugula gehituta...
Garraisi /

Garrasi

2. Bazirudien ___________ egingo zutela (19-21), baina luzitu nahian, galdu
egin zuten.
garraitu /

garaitu

3. Hortz ____________ konpontzeko, ahoan lotarakoan deskargako ferula bat
jartzeko agindu dit medikuak.
garraska /

karraska

4. ___________ borrokatu nahi izan zuen minbiziaren kontra, baina ezin izan
zuen, eta horrek, tristura eta mina eragin omen zion.
Gartsuki/

Kartsuki

5. Hamar urteko ________ zigorra bete beharko du, legez kanpo aberastea
leporatuta.
gartzela /

kartzela

6. Martxoaz geroztik, %0,80 garestitu da _______ litroa, eta gaur ere, beste
marka bat ezarri du.
gasoil /

gasolio

7. Hotz handiaren ondorioz, herriko kafetegia jendez lepo zegoen, denek
eskuan kafe ________ bana zutela.
gatilu /

katilu

8. Arraina ___________ egin zuten jatetxean; dena dela, gure aitak tentsio
arterial altuagatik, dastatu ere ez zuen egin.
gatzitu /

gazitu

9. Haurtzaro eta _________ irudiak etorri zaizkio burura ohean gaixo egon den
bitartean: eskola, lagunak, egun-pasak…
gaztearoko /

gaztaroko

10. ________ krisi ekonomikoaren ondorioz, diru-laguntzak murriztu behar izan
dituzte.
Gaur eguneko /
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Gaur egungo
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2.

Saia zaitez gutun honetan dauden 10 akatsak aurkitu eta zuzentzen. Lagungarri izango zaizu “DUDANET” ataleko galdera eta erantzunak kontsultatzea (6.
0r.).
Lankide agurgarri:
2011eko azaroaren 19ko eskabidearen inguruan atzo adierazi zenizkidan zalantzak direla eta, erantzuna aurkitu dudalakoan nago. Hausnartzen eman dut gau
osoa; izan ere, berandu oheratu nintzen bart, ordu biak aldera.
Gogoratu nahi dizut argi ikusten dugula ez dela kontutan izan eraikina Museoko
Lagunak Fundazioaren patronatuaren jabetza dela. Horretan ados bagaude ere,
zure ustez ez da arrazoi nahikoa. Baina ez dugu kontutan eduki araubide juridiko orokorrak dioena; alegia, “onuradunak izendatzeko, Patronatuak kontutan
hartuko du erakundeek eta entitateek zein jarduera burutu duten”.
Nire iritziz, oinarri juridiko horrekin osatutzat eman dezakegu atzo prestatu
genuen erantzuna.
Besarkada bat.
Ana Pinto Ziarrusta
Vitoria-Gasteiz, 2011eko abenduaren 2a
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3.

Euskalterm terminologia-hiztegia kontuan hartuz, lotu parekoak diren honako
administrazio-terminoak:

1. Ezetsi

A. Día hábil

2. Bidezko interesa

B. Impugnación de acto

3. Berraztertzeko errekurtsoa

C. Órgano colegiado

4. Betearazpen-bidea

D. Incoación de un expediente

5. Egintzaren deuseztagarritasuna

E. Vía contencioso-administrativa

6. Espedientea hastea

F.

7. Egun balioduna

G. Interés legítimo

8. Administrazioarekiko auzibidea

H. Anulabilidad

9. Egintza aurkaratzea

I.

Desestimar

10. Kide anitzeko organoa

J.

Vía ejecutiva

11. Ebazpena

K. Celeridad

12. Bizkortasuna

L.

Recurso de reposición

Resolución
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Bilatu beheko taulan lodiz dauden hitzen sinonimoak, eta ordezkatu.
1. Gorenak gaur esango du Kataluniako hezkuntza eredua haizu den edo ez.
2. Kontzertua egiteko museoko bebarru garaia aukeratu zuten, eta apartekoak izan ziren itxura, soinua eta giroa.
3. Juan Martinez Irujo eta Ruben Beloki elkarren aitzi arituko dira datorren
igandean Miribillako pilotalekuan.
4. Lehengo astean izandako kotxe istripuaren ondorio fisikoak ezker oinean
eta bizkarrean dauzka: arakaitz galantak.
5. Autoek kamioi lerro handien erdian sartu beharko dute, eta aitzinatu nahi
badute, bide bakarra ukanen dute.
6. Egia esan, gure inguruan talde horrek ez du sekula entzute handirik izan.
7. Ertzaintzak esan duenez, Getxoko hotelean zartatu zen bonbak 15 kilo
lehergai zituen.
8. Urteak igaro dira Espainiako Gobernuak kanon digitala ezarri eta internauten komunitatea asaldatu zenetik.
9. Garai hartan, liburuen ordez, eskuizkribuak eta toles solteak ibiltzen ziren
eskuz esku.
10. Aipu handiko bertsolariak Bermeoko jaietan Artza frontoian; besteak beste,
Sustrai Colina, Andoni Egaña, Igor Elortza eta Amets Arzallus.
plegu

aureola
zilegi

aurreratu

kontra
atari

ebakiondo
izen

5.

lehertu
jaiki

Lotu honako hitzok bere sinonimoekin.
sona •
suhar •
lits •
estrata •
haizatu •
kalapita •
mukuru bete •
dadiba •
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• hobari,

opari
• egurastu, aireztatu
• liskar, sesio
• -z josi, -z gainezka
• bide, xendra
• sutsu, kartsu
• ospe, fama
• altsi, zirpil
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Soluzioak76
1.

2.

1. Garrasi
2. garaitu
3. karraska
4. Kartsuki
5. kartzela

6.
7.
8.
9.
10.

gasolio
katilu
gazitu
gaztaroko
Gaur egungo

Lankide agurgarria / Lankide agurgarri hori:
2011ko azaroaren 19ko eskabidearen inguruan atzo adierazi zenizkidan zalantzak direla eta, erantzuna
aurkitu dudalakoan nago. Hausnartzen eman dut gau osoa; izan ere, berandu oheratu naiz bart, ordu
biak aldera.
Gogoratu nahi dizut argi ikusten dugula ez dela kontuan izan eraikina Museoko Lagunak Fundazioaren
Patronatuaren jabetza dela. Horretan ados bagaude ere, zure ustez ez da arrazoi nahikoa. Baina ez dugu
kontuan eduki araubide juridiko orokorrak dioena; alegia, “onuradunak izendatzeko, patronatuak kontuan hartuko du erakundeek eta entitateek zein jarduera burutu duten”.
Nire iritziz, oinarri juridiko horrekin osatutzat eman dezakegu atzo prestatu genuen erantzuna.
Adeitasunez, agur / Begirunez, agur.
Ana Pinto Ziarrusta
Vitoria-Gasteiz, 2011ko abenduaren 2a

3.

4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

I
G
F
J
H
D

7.
8.
9.
10.
11.
12.

A
E
B
C
L
K

1. Gorenak gaur esango du Kataluniako hezkuntza eredua zilegi den edo ez.
2. Kontzertua egiteko museoko atari garaia aukeratu zuten, eta apartekoak izan ziren itxura, soinua eta
giroa.
3. Juan Martinez Irujo eta Ruben Beloki elkarren kontra arituko dira datorren igandean Miribillako pilotalekuan.
4. Lehengo astean izandako kotxe istripuaren ondorio fisikoak ezker oinean eta bizkarrean dauzka:
ebakiondo galantak.
5. Autoek kamioi lerro handien erdian sartu beharko dute, eta aurreratu nahi badute, bide bakarra ukanen dute.
6. Egia esan, gure inguruan talde horrek ez du sekula aureola handirik izan.
7. Ertzaintzak esan duenez, Getxoko hotelean lehertu zen bonbak 15 kilo lehergai zituen.
8. Urteak igaro dira Espainiako Gobernuak kanon digitala ezarri eta Internauten komunitatea jaiki zenetik.
9. Garai hartan, liburuen ordez, eskuizkribuak eta plegu solteak ibiltzen ziren eskuz esku.
10. Izen handiko bertsolariak Bermeoko jaietan Artza frontoian; besteak beste, Sustrai Colina, Andoni
Egaña, Igor Elortza eta Amets Arzallus.

sona
suhar
lits
estrata
haizatu
kalapita
mukuru bete
dadiba

ospe, fama
sutsu, kartsu
altsi, zirpil
bide, xendra
egurastu, aireztatu
liskar, sesio
-z josi, -z gainezka
hobari, opari
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