Ariketak81
1.	
Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz, aukeratu zuzena.
 onostiako gotzari ohia hil da bart. Haren aldeko hileta elizkizuna egingo
1. a) D
da gaur, arratsaldeko zazpietan.
b) Donostiako gotzain ohia hil da bart. Haren aldeko hileta elizkizuna egingo
da gaur, arratsaldeko zazpietan.
2. a) B
 i pilotariek partida gogorra jokatu zuten herenegun. Kolore gorriak lan
ikaragarria egin zuen. Kolore urdina, aldiz, gozakaitz aritu zen.
b) Bi pilotariek partida gogorra jokatu zuten herenegun. Kolore gorriak lan
ikaragarria egin zuen. Kolore urdina, aldiz, gozagaitz aritu zen.
3. a) S
 istema eragile gehienek ingurune grafika bakarra eskaintzen dute
instalatzen direnean.
b) S
 istema eragile gehienek ingurune grafiko bakarra eskaintzen dute
instalatzen direnean.
4. a) E
 sne arruntetakoa baino txikiagoa da esne ekologikoetan azterturiko
grasa azido saturatuen ehunekoa.
b) Esne arruntetakoa baino txikiagoa da esne ekologikoetan azterturiko
gantz azido saturatuen ehunekoa.
5. a) D
 atorren astean, omenaldi soziopolitikoa egingo diete Euskal Brigadako
gudari eta milizianoei gure herrian.
b) Datorren astean, omenaldi soziopolitikoa egingo diete Euskal Brigadako
gudalari eta milizianoei gure herrian.
6. a) B
 ost mende beteko dira Nafarroako erreinuak independentzia galdu
zuenetik, Fernando Katolikoaren gudaloste gaztelarrek Nafarroari eraso
egin ziotenean.
b) Bost mende beteko dira Nafarroako erreinuak independentzia galdu
zuenetik, Fernando Katolikoaren gudaroste gaztelarrek Nafarroari eraso
egin ziotenean.
7. a) Brent upelak marka berria ezarri du eta bakoitzagatik 100 dolarretik gora
ordainduko da gaurtik aurrera.
b) Brent gupelak marka berria ezarri du eta bakoitzagatik 100 dolarretik gora
ordainduko da gaurtik aurrera.
8. a) S
 abelaldea gurgurika eta zirika daukat. Bazkaltzera joan beharko dut
laster.
b) S
 abelaldea gurgurka eta zirika daukat. Bazkaltzera joan beharko dut
laster.
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9. a) G
 orringoak txokolate eta guri epelduekin nahasi eta irabiatuko ditugu,
nahasketa uniforme edo homogeneoa bihurtu arte.
b) Gorringoak txokolate eta gurin epelduekin nahasi eta irabiatuko ditugu,
nahasketa uniforme edo homogeneoa bihurtu arte.
10. a) Atzo, hainbat erlijio erakunde eta komunitatek salatu zituzten Hirigintza
Antolaketaren Plan Nagusi berriak gurtza aretoak eraikitzeko arautu
dituen neurriak.
b) Atzo, hainbat erlijio erakunde eta komunitatek salatu zituzten Hirigintza
Antolaketaren Plan Nagusi berriak gurte aretoak eraikitzeko arautu dituen
neurriak.

2.	
“Euskaltzaindiaren Hiztegia, ohar interesgarri batzuk (eta II)” artikuluan aipatzen
direnen ildotik, egokitu itzazu esaldi hauek:

Adierazleak txosten honen IV. sekzioan ematen dira zerrendatuta eta
1.	
bakoitzari dagokion esparruan kokatuta.
2.	
IVAPek, 25. zorionaren harian, hiru jardunaldi antolatu zituen berrikuntza
ardatz hartuta.
3.	
Innobasquen, berrikuntza-alorreko konpromiso-mailaren ebaluazio
jarraia egiteko, elkar eragiten dute teknologia zentroek, unibertsitateek,
administrazioek eta enpresek.
4.	
Alor horretan alderdi politikoek zer egiten duten zain gaude, ez baitakigu
benetan zein den beraien asmoa.
5.	
Hendaiaraino iristen den itsas eremu babestuak bost itsas milia neurtzen
ditu, eta koherentzia biologikoak zabalera bereko eremu bat babestea
eskatzen du.
6.	
Zentzu horretan, Arabako Foru Ogasunean judizialki ikertzen diren
prebarikazio eta eroskeria kasuak gogorarazteak ere merezi du.
7.	
Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak jakinaraziko die alderdiei nortzuk diren
ikerketa batzordea osatuko dutenak, batzordea eratu denetik bost egun
balioduneko epean.
8.	
Dagoeneko, nabarmena da software askeak sozietateari eta ekonomiari
egindako ekarpena, eta etorkizunari begira duen potentzialtasuna.
9.	
Idazkuntzaren prozesuan zerbait berria deskubritzen duzu: kendu, erantsi,
iradoki... urrats bat gehiago testu bakoitzean.
10.	
Informe honi lotuta, komeni da argitzea zertzuk diren bikoiztasunak eta
zertzuk inefizientziak.
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3.	Zein

definizio dagokio aditz bakoitzari? (aditz hauek guztiak ale honetako
artikuluetan agertzen dira).
Izapidetu

Xehatu

Xahutu

Berretsi

Bilakatu

Balioetsi

Jabetu

Bermatu

Hausnartu

Hautatu

Ohartarazi

Ahalbidetu

Aintzakotzat hartu

Tolestu

Saihestu

Sustatu

•

Zenbait gauzaren artean bat edo batzuk hartu edo seinalatu.

•

Egoera edo itxura batetik beste batera aldatu.

•

Suspertu, bizkortu.

•

Norbaitek zerbaiten esanahia beretu.

•

Lehenago ulertu ez den edo ikusi ez den gauza batez jabetzera behartu.

•

Xehetasunez azaldu.

•

Kaltegarria, zaila, desatsegina edo arriskutsua den zerbaiti buru ez egiteko,
hari itzurtzeko edo hura alboratzeko eran aritu.

•

Gauzaki malgu baten zati bat beste zati baten gainean gertarazi, behin edo
gehiagotan.

•

Zerbait posible bihurtu.

•

Arazoren bat konpontzeko, prestazioren bat jasotzeko edo daturen bat
ezagutzeko, gizarte-laguntzaileak bere izenean edota bere bezeroaren
mesedetan urratsak bideratu.

•

Baliozkotzat jo.

•

Inoren zorren edo egitekoen erantzukizuna beregan hartu.

•

Ondasunez-eta mintzatuz, guztia erabili, bereziki zoro-zoroan edo
alferrikako gauzetan.

•

Aurretik esan edo erabaki denaren balioa baieztatu.

•

Kontuan hartu, onartu.

•

Gogoan zerbait behin eta berriro astiro erabili.
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Soluzioak81
1.
2.

1. b

2. a

3. b

4. b

5. a

6. b

7. a

8. b

9. b

10. a

1. A
 dierazleak txosten honen IV. atalean ematen dira zerrendatuta eta bakoitzari dagokion
esparruan kokatuta.
2. I VAPek, 25. urtebetetzearen harian, hiru jardunaldi antolatu zituen berrikuntza ardatz
hartuta.
3. I nnobasquen, berrikuntza-alorreko konpromiso-mailaren ebaluazio jarraitua/jarraikia
egiteko, elkar eragiten dute teknologia zentroek, unibertsitateek, administrazioek eta
enpresek.
4. A
 lor horretan alderdi politikoek zer egingo (duten) zain gaude, ez baitakigu benetan zein
den beraien asmoa.
5. H
 endaiaraino iristen den itsas eremu babestua bost itsas milia zabal da, eta koherentzia
biologikoak zabalera bereko eremu bat babestea eskatzen du.
6. Zentzu horretan, Arabako Foru Ogasunean judizialki ikertzen diren prebarikazio eta
eroskeria kasuak gogoraraztea ere merezi du.
7. H
 ezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak jakinaraziko die alderdiei nor diren ikerketa batzordea
osatuko dutenak, batzordea eratu denetik bost egun balioduneko epean.
8. D
 agoeneko, nabarmena da software askeak gizarteari eta ekonomiari egindako ekarpena,
eta etorkizunari begira duen potentzialtasuna.
9. I dazkuntzaren prozesuan zerbait berri deskubritzen duzu: kendu, erantsi, iradoki... urrats
bat gehiago testu bakoitzean.
10. Informe honi lotuta, komeni da argitzea zer diren bikoiztasunak eta zer inefizientziak.

3.

Zenbait gauzaren artean bat edo batzuk hartu edo seinalatu. HAUTATU
Egoera edo itxura batetik beste batera aldatu. BILAKATU
Suspertu, bizkortu. SUSTATU
Norbaitek zerbaiten esanahia beretu. JABETU
Lehenago ulertu ez den edo ikusi ez den gauza batez jabetzera behartu. OHARTARAZI
Xehetasunez azaldu. XEHATU
Kaltegarria, zaila, desatsegina edo arriskutsua den zerbaiti buru ez egiteko, hari itzurtzeko
edo hura alboratzeko eran aritu. SAIHESTU
Gauzaki malgu baten zati bat beste zati baten gainean gertarazi, behin edo gehiagotan.
TOLESTU
Zerbait posible bihurtu. AHALBIDETU
Arazoren bat konpontzeko, prestazioren bat jasotzeko edo daturen bat ezagutzeko, gizartelaguntzaileak bere izenean edota bere bezeroaren mesedetan urratsak bideratu. IZAPIDETU
Baliozkotzat jo. BALIOETSI
Inoren zorren edo egitekoen erantzukizuna beregan hartu. BERMATU
Ondasunez-eta mintzatuz, guztia erabili, bereziki zoro-zoroan edo alferrikako gauzetan.
XAHUTU
Aurretik esan edo erabaki denaren balioa baieztatu. BERRETSI
Kontuan hartu, onartu. AINTZAKOTZAT HARTU
Gogoan zerbait behin eta berriro astiro erabili. HAUSNARTU
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