Ariketak78
1.	Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz, aukeratu zuzena.
1.	a) Emakumeen esanetan, eguzki galdatan egotea baino hobe da zuhaitzen
gerizpea.
b) Emakumeen esanetan, eguzki galdatan egotea baino hobe da zuhaitzen
gerizapea.
2. a) Ipuin askok irakurlea ukitu edo haren barrenean gili egiten dute.
b) Ipuin askok irakurlea ukitu edo haren barrenean kili-kili egiten dute.
3. a) Giltzurrin emaileak bilatzeko orduan, medikuek senideen artean egiten
dute.
b) Giltzurrun emaileak bilatzeko orduan, medikuek senideen artean egiten
dute.
4. a) Milaka lagun batuko dituen jaialdiak ginga jarriko die ospakizunei.
b) Milaka lagun batuko dituen jaialdiak ginda jarriko die ospakizunei.
5. a) Gatz-piperrez ondu patatak, eltze beltzean jarri eta ekilore olioz estali.
b) Gatz-piperrez ondu patatak, eltze beltzean jarri eta girasol olioz estali.
6. a) Laikoen funtzioa indartzea aipatzen dute giristino anitzek.
b) Laikoen funtzioa indartzea aipatzen dute girixtino anitzek.
7. a) Lanera murrizketak iritsi zaizkigu guri ere. Gastuak gitxitu eta alde
guztietatik aurreztea da helburua.
b) Lanera murrizketak iritsi zaizkigu guri ere. Gastuak gutxitu eta alde
guztietatik aurreztea da helburua.
8. a) Gizagajo horien esplotazioa erabatekoa izan da herrialde hartako
ekonomiak langileak horrelako egoeratan egotea ahalbidetzen duelako.
b) Gizagaixo horien esplotazioa erabatekoa izan da herrialde hartako
ekonomiak langileak horrelako egoeratan egotea ahalbidetzen duelako.
9. a) Harmonian bizi den herri bat izan arren, desagertzeko zorian dagoen
gizajende baten aurrean gaude.
b) Harmonian bizi den herri bat izan arren, desagertzeko zorian dagoen
gizakente baten aurrean gaude.
10. a) Gauza gogorrak esan dizkidate, transzendentalak, baina ikuspegi gizazko
batetik betiere.
b) Gauza gogorrak esan dizkidate, transzendentalak, baina ikuspegi gizatiar
batetik betiere.
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2.	«EGLU VII: perpaus jokatugabeak» artikuluaren egileak planteatzen duenaren
ildotik, identifikatu eta moldatu hobe daitezkeen esaldiak.

1.	Prozedura gelditzeko epailearen jakinarazpena jaso izanagatik eteten bada
preskripzio-epea, berriz hasiko da konputatzen.
2.	Gure zerbitzuei buruzko erantzunen puntuazioa aztertuz ebaluatzen dugu
bezeroaren asebetetze maila.
3.	Terminoen sakabanaketa horri aurre egin nahirik, azken urte hauetan
ahaleginak egin dira erabilera handiko dokumentuak edo errotuluak modu
berean emateko.
4.	Komeni zaizu zereginak urratsetan zatitzea eraginkortasunez jardun
dezazun.
5.	Haren iritziz, Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko
aukera-berdintasuna ziurtatzerakoan oinarritu beharko litzateke
Plangintzaldia.
6.	Hizkuntza bataren edo bestearen aldeko aukera ahal den neurrian librea
izatea lortu behar da. Alegia, hizkuntza bat aukeratu izanagatik ezin da sortu
kostu edo eragozpen handiegirik.
7.	Bihar aurkeztutako edukiek webgune berriztatuaren ildo nagusiak erakutsiko
dituzte.
8.	Lizitazioa atzeratu egingo da, baldintza-pleguen aurkako erreklamazioren
bat aurkeztekotan.
9.	Arartekoak arlo horretan gauzatu ohi duen jarduera herritarrek bidaltzen
dizkioten banakako kexak aztertzean datza.
10.	Normalean MPEG edota AVI formatuetara konbertitzen ditugu azkarrago
deskarga ditzagun.
11.	Bisita horietan, zentro bakoitzak eskainitako zerbitzuen berri (kontsultak,
ikastaroak) ematen diete ikasle potentzialei.
12.	Datu pertsonalak behar ez den bezala erabiltzekotan, beste eskubide batzuk
bidegabeki murrizten dira.
13.	Aukera hain zabala izanik ere, zenbaitetan, gaztelaniaz gaizki daudenak,
euskaraz ere, antzera itzuli nahita, gaizki egiten ditugu.
14.	Hitzak baino unitate konplexuagoak aztertzen eta zuzentzen lortuko dugu
idazki egoki bat.
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3.	Adierazi zenbaki bidez honako hitz hauei dagozkien sinonimoak zein diren.
1

larderiatu

harri zabala, baldosa

2

kalapita

urduri

3

erdeinatu

egokitu, adaptatu

4

akigarria

ahul, mengel

5

harlauza

aldatu

6

doitu

iskanbila, liskarra

7

artega

nekagarria, unagarria

8

maskal

profil, perfil

9

soslai

gutxietsi, arbuiatu

10

besteratu

mehatxatu, amenazatu

4.	Bete itzazu esaldietako hutsuneak aurreko ariketako hitzekin.
egingo

1.	EAEko egituren azterketa egin eta lan antolaketa
dutela esan du Idoia Mendiak.

ez litzateke hain handia
2.	Dioxinen inguruan sortu den
izango osasunarentzat horren kaltegarriak ez balira.
3.	Lan

izan da baina merezi izan du!

4.	Gasteizko parkeetan argi gutxi dagoela uste baduzu, zure kalean
batzuk loka badaude... herritarren postontzia erabil
dezakezu Udalari zure kexa edo iradokizuna egiteko.
zuen
5.	Atxilotuak pertsona bat labana bat erabiliz
hitzez zirikatu eta hainbatetan mehatxatu ostean, Herrizaingo Sailak gaur
jakinarazi duenez.
6.	Hara eta hona dabil jendea,
7.	Zuhaitz hura zimel eta
8.	Nire proposamena arrazoirik gabe
egin nuen bileratik haserre.

, Gasteizko karriketan.
ageri zen, ia hosto alerik ere gabe.
zidaten eta alde

9.	Salaketarekin, auziaren inguruko arreta
leporatu dio Nafarroako presidenteak
10.	Zein da lineako komunitatearen euskarazko erabiltzailearen
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nahi izatea
?

Soluzioak78
1.
2.

3.

4.

1 . a
6. a

2. b
7. b

3. b
8. b

4. a
9. a

5. a
10. b

1. Prozedura gelditzeko epailearen jakinarazpena jasotzeagatik eteten bada preskripzio-epea,
berriz hasiko da konputatzen.
2. G
 ure zerbitzuei buruzko erantzunen puntuazioa aztertuz ebaluatzen dugu bezeroaren
asebetetze maila. ONDO
3. T erminoen sakabanaketa horri aurre egin nahirik, azken urte hauetan ahaleginak egin dira
erabilera handiko dokumentuak edo errotuluak modu berean emateko. ONDO
4. K
 omeni zaizu zereginak urratsetan zatitzea eraginkortasunez jarduteko.
5. H
 aren iritziz, Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko aukera-berdintasuna
ziurtatzean oinarritu beharko litzateke Plangintzaldia.
6. Hizkuntza bataren edo bestearen aldeko aukera ahal den neurrian librea izatea lortu behar
da. Alegia, hizkuntza bat aukeratzeagatik ezin da sortu kostu edo eragozpen handiegirik.
7. B
 ihar aurkeztuko ditugun edukiek webgune berriztatuaren ildo nagusiak erakutsiko dituzte.
8. Lizitazioa atzeratu egingo da, baldintza-pleguen aurkako erreklamazioren bat aurkeztuz gero.
9. Arartekoak arlo horretan gauzatu ohi duen jarduera herritarrek bidaltzen dizkioten banakako kexak aztertzean datza. ONDO
10. N
 ormalean MPEG edota AVI formatuetara konbertitzen ditugu azkarrago deskargatzeko.
11. Bisita horietan, zentro bakoitzak eskaintzen dituen zerbitzuen berri (kontsultak, ikastaroak)
ematen diete ikasle potentzialei.
 atu pertsonalak behar ez den bezala erabiliz gero, beste eskubide batzuk bidegabeki
12. D
murrizten dira.
13. Aukera hain zabala izanik ere, zenbaitetan, gaztelaniaz gaizki daudenak, euskaraz ere,
antzera itzuli nahian, gaizki egiten ditugu.
14. Hitzak baino unitate konplexuagoak aztertuz eta zuzenduz lortuko dugu idazki egoki bat.
1

larderiatu

5

harri zabala, baldosa

2

kalapita

7

urduri

3

erdeinatu

6

egokitu

4

akigarria

8

ahul, mengel

5

harlauza

10

aldatu

6

doitu

2

iskanbila, liskarra

7

artega

4

nekagarria, unagarria

8

maskal

9

profil, perfil

9

soslai

3

gutxietsi, arbuiatu

10

besteratu

1

mehatxatu, amenazatu

1 . EAEko egituren azterketa egin eta lan antolaketa doitu egingo dutela esan du Idoia Mendiak.
2. D
 ioxinen inguruan sortu den kalapita ez litzateke hain handia izango osasunarentzat horren
kaltegarriak ez balira.
3. L an akigarria izan da baina merezi izan du!
4. Gasteizko parkeetan argi gutxi dagoela uste baduzu, zure kalean harlauza batzuk loka
badaude... herritarren postontzia erabil dezakezu udalari zure kexa edo iradokizuna egiteko.
5. A
 txilotuak pertsona bat labana bat erabiliz larderiatu zuen hitzez zirikatu eta hainbatetan
mehatxatu ostean, Herrizaingo Sailak gaur jakinarazi duenez.
6. Hara eta hona dabil jendea, artega, Gasteizko karriketan.
7. Z
 uhaitz hura zimel eta maskal ageri zen, ia hosto alerik ere gabe.
8. N
 ire proposamena arrazoirik gabe erdeinatu zidaten eta alde egin nuen bileratik haserre.
9. Salaketarekin, auziaren inguruko arreta besteratu nahi izatea leporatu dio Nafarroako
presidenteak.
10. Z
 ein da lineako komunitatearen euskarazko erabiltzailearen soslaia?
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