Ariketak86
1.

Aukeratu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1.	
Aurrera eta atzera gabiltza esku ahurrak kristalaren kontra iltzatuta,
eta kristala lausotzen dugu gure
.
a. hasbeherapenez
b. hats-beherapenez
2.	
Poema labur eta ederretan airatzen zituen bere
bizitzako une haietan, eta horrek lagundu zion une latzetan argia ikusten.
a. hats-gorapenak
b. hasgorapenak
3.	Diabetesa dutenen % 15ek oinetako arazoak ditu, eta
moztera podologoarengana joan behar izaten du, zauri txiki bat eginez gero,
sendatzen asko kostatzen baitzaio.
a. hatzazalak
b. azazkalak
4.	Eskuetako gaitzak esku-huskako pilotarien artean ohikoak dira, eta,
gehienetan,
nagusia.
a. ausiabar
b. hausiabar
5. 	EAEko errepideetan, urteko
gutxiago, uztailean izan ezik.
a. hile
b. hil

guztietan izan dira hildako

6. 	Urak geratuta dituzten
, ibai bidezko ur-irteerarik ez
dutenak, usteldu egiten dira egonaren egonez, eta toki horietan kirats eta
lurrun kaltegarriak sortzen dira.
a. idoiak
b. hidoiak
7.

erre egiten zituzten suak garbi zitzan haien bekatu gorriak.
a. Herexeak
b. Heretikoak

8. 	Chlamydomonas acidophila izeneko mikroalgak ahalmena du nekazaritza
elikagaietatik datozen
kudeaketan sortzen den nitrogeno
amoniakal kutsagarria xurgatzeko.
a. herresen
b. erresen
9. 	Gizonezko bat
a. atzeman
b. hatzeman
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dute, bikotekidea jotzea egotzita.
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2.	Aukeratu definizio bakoitzari dagokion hitza:
1.	Eman, sortu, egin, bereziki ekonomia-jardueraren bitartez, edo horren ikuspegitik:
2. Dagokiona edo berezkoa ugari duena; ona eta ugaria:
3.	Salgai edo produktu baten zatia, erakusteko edo haren kalitatea frogatu ahal
izateko erabiltzen dena:
4. Ustekabean elkar jo:
5. Askatasunik gabe besteren mende dagoena:
6.	Zerbait egin edo burutzeko ezintasuna sortu edo hartarako oztopo gertatu:
7.	Zerbaiten (bereziki abstraktua den zerbaiten) muina edo oinarria:
8. Norberaren edo besteren hutsegiteari garrantzia kendu; hutsegitearen gaineko erantzukizuna ukatu edo arindu:
9.	Gordetzen diren gauzen multzoa; gauzok gordetzen diren lekua:
10. Zerbaitetik, landuz, onura lortu:
ekoitzi

eragotzi
tupust egin

funtsa
gordailua

3.

oparoa
lagina

zuritu

ustiatu

gatibua

Zuzen itzazu esaldietan erabilitako laburdurak:
1.	Prozesuaren akatsen zuzenketa 2013ko apirilaren 23ko EHAAren 62. zbk.an
argitaratu zen.
2. Idazkariak bilera-aktak egin eta sinatzen ditu. Jasotako guztia egiazkoa dela
ziurtatzen du, eta dokumentuan bertan jasotzen du lehendakariaren oniritzia duela (O.I.).
3.	Formularioetan, sarritan erabiltzen dira laburdurak hainbat datu eskatzeko:
era. (erakundea), Pk. (posta kodea), eg.z. (egoera zibila), j.d. (jaiotza-data),
pr. (probintzia) edo tlfn. (telefonoa).
4. Ohar.: Definizio irakurterrazak eta dibulgatiboak osatzeko aukerez, ikus
IVAPeko estilo-liburua, 145. orr.
5. Administrazio elektronikoaren zerbitzu garrantzitsuenak dira Interneteko
eduki zein atarien kudeaketa eta izapidetze telematikoaren zerbitzu komunen kudeaketa (erregistroa, jakinarazpen telematikoa, ziurtagiriak, datuen
transmisioa, etb.).
6.	Itzio BHIn, ikasturtean zehar ikasleek izaten duten ordutegia hauxe da: 8:3013:00 / 14:30-16:30 (asth., astr. eta ostg.) eta 8:30-14:00 (astz. eta ostr.).
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7.	Hirigintza, kultura eta ingurumen batzordeen bilera egin zen asteartean, eta
ohiko partaideez gain etorri ziren Zutoia Butrón (f.-dipu.) eta Rikardo Aguado
(bizigune proiektuaren zzd.).
8. Gure zonaldean gehien landatzen direnak hauek dira: aza (mait., ekan.),
alberjinia (apir.), kuia (ekan.-uztl.) eta porrua (ekan.). Dena den, barazkien
laborantza egutegia asko aldatzen da zonalde batetik bestera.

4.	«Modako intereferentzia» artikuluan azaldutakoren ildotik, berridatz ezazu esaldi oker hauetariko bakoitza bi eratara:

1.	
CiberBiblio da liburutegi birtual bat osatzen dutela Euskal Herrian editatutako 2.000 programa interaktibok.
a. 
-en
.
b. 
dute.
2.	
Laneratzeko orientazioa lanbide profesionalaren arlo bat da, hain zuzen ere,
preseski lotuta dagoela enpleguarekin.
a. 
-ena
.
b. 
dago
.
3.	
Kontzejua lurralde izaerako toki-elkarte bat da duela nortasun juridikoa eta
obratzeko gaitasuna bere interesak kudeatzeko.
a. 
.
b. 
du
.
4.	
Unibertsitateak Mendeberri proiektua garatu du Goi Mailako Hezkuntzaren
Europako Esparruaren eskakizunei egokitua dagoela.
a. 
-ena.
b. 
dago.
5.	
Segurtasun Eskola Administrazioaren zerbitzu bat da arduratzen dela larrialdi zerbitzuetako langile guztien prestakuntzaz.
a. 
den
.
b. 
da.
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Soluzioak86
1.
2.

3.

1 . a  2. b  3. b  4. a  5. b  6. a  7. b  8. b  9. a
1. Eman, sortu, egin, bereziki ekonomia-jardueraren bitartez, edo horren ikuspegitik: ekoitzi
2. Dagokiona edo berezkoa ugari duena; ona eta ugaria: oparoa
3.	Salgai edo produktu baten zatia, erakusteko edo haren kalitatea frogatu ahal izateko erabiltzen dena: lagina
4. Ustekabean elkar jo: tupust egin
5. Askatasunik gabe besteren mende dagoena: gatibua
6. Zerbait egin edo burutzeko ezintasuna sortu edo hartarako oztopo gertatu: eragotzi
7. Zerbaiten (bereziki abstraktua den zerbaiten) muina edo oinarria: funtsa
8.	Norberaren edo besteren hutsegiteari garrantzia kendu; hutsegitearen gaineko erantzukizuna ukatu edo arindu: zuritu
9. Gordetzen diren gauzen multzoa; gauzok gordetzen diren lekua: gordailua
10. Zerbaitetik, landuz, onura lortu: ustiatu
1. zenbaki zk.; zenb.
2. ontzat emana O. E.
3.	erakunde erak.
posta-kode PK
egoera zibil e.z.
jaiotza-data j.-d.
probintzia prob.
telefono tel.
4.	ohar oh.
orrialde or.
5. eta abar e.a.; etab.
6.	astelehen al.
astearte as.
ostegun og.
asteazken az.
ostiral or.
7.	
foru-diputatu f.-diptu.
zuzendari zuz.
8.	maiatz mai., ekain eka.
apiril api.
ekain eka., uztail uzt.
ekain eka.

4.

1. a. CiberBiblio Euskal Herrian editatutako 2.000 programa interaktibok osatzen duten liburutegi birtual bat da.
		
b. C
 iberBiblio liburutegi birtuala Euskal Herrian editatutako 2.000 programa interaktibok
osatzen dute.
2. a. Laneratzeko orientazioa lanbide profesionalaren arlo bat da, hain zuzen ere, preseski
lotuta dagoena enpleguarekin.
		
b. L aneratzeko orientazioa lanbide profesionalaren arlo bat da, eta, hain zuzen ere, preseski
lotuta dago enpleguarekin.
3. a. Kontzejua lurralde izaerako toki-elkarte bat da nortasun juridikoa eta obratzeko gaitasuna
duena bere interesak kudeatzeko.
		
b. K
 ontzejua lurralde izaerako toki-elkarte bat da, eta nortasun juridikoa eta obratzeko
gaitasuna du bere interesak kudeatzeko.
4. a. Unibertsitateak Mendeberri proiektua garatu du Goi Mailako Hezkuntzaren Europako
Esparruaren eskakizunei egokitua dagoena.
		
b. U
 nibertsitateak Mendeberri proiektua garatu du, eta Goi Mailako Hezkuntzaren Europako
Esparruaren eskakizunei egokitua dago.
5. a. Segurtasun Eskola larrialdi zerbitzuetako langile guztien prestakuntzaz arduratzen den
Administrazioaren zerbitzu bat da.
		
b. S
 egurtasun Eskola Administrazioaren zerbitzu bat da, eta larrialdi zerbitzuetako langile
guztien prestakuntzaz arduratzen da.
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