Ariketak98
1.	
Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
1. a) P
 otemkin izena jarri diote Bilbon antolatutako zine zikloari, Sergei
Eisensteinek 1925. urtean egin zuen filmeko korazatua gogora ekarri nahi izan
dutelako.
b) P
 otemkin izena jarri diote Bilbon antolatutako zine zikloari, Sergei
Eisensteinek 1925. urtean egin zuen filmeko akorazatua gogora ekarri nahi
izan dutelako.
2. a) A
 tzoko gertakizunak direla eta, zarata egiteak fauna aztoratzen duela
gogorarazteko esaldia gehitu zuten parkeko kartelean.
b) A
 tzoko gertakizunak direla eta, zarata egiteak fauna alarmatzen duela
gogorarazteko esaldia gehitu zuten parkeko kartelean.
3. a) I puin lehiaketan 1.000, 700 eta 400 euroko sariak banatuko dira, eta bi akzesit
ere emango ditugu, bakoitza 150 eurokoa.
b) I puin lehiaketan 1.000, 700 eta 400 euroko sariak banatuko dira, eta bi accesit
ere emango ditugu, bakoitza 150 eurokoa.
4. a) T xartel horrekin ordainduz gero, puntuak akumulatzen dituzu, eta saltoki
berean erosten duzun hurrengo aldian, deskontua egiten dizute edo
produkturen bat oparitu.
b) T xartel horrekin ordainduz gero, puntuak metatzen dituzu, eta saltoki berean
erosten duzun hurrengo aldian, deskontua egiten dizute edo produkturen bat
oparitu.
5. a) A
 sentsio-belarra absenta eta bermuta egiteko erabiltzeaz gain, jateko gogoa
pizteko eta heste-zizareak kanporatzeko erabil daiteke.
b) A
 bsintio-belarra absenta eta bermuta egiteko erabiltzeaz gain, jateko gogoa
pizteko eta heste-zizareak kanporatzeko erabil daiteke.
c) A
 sentsio belarra absenta eta bermuta egiteko erabiltzeaz gain, jateko gogoa
pizteko eta heste-zizareak kanporatzeko erabil daiteke.
6. a) E
 uskal Herriko Laborantza Ganbarak mendiko alhaguneen kudeaketari
buruzko ikastaro bat eskainiko du 2018. urteko udaberrian.
b) E
 uskal Herriko Laborantza Ganbarak mendiko alaguneen kudeaketari buruzko
ikastaro bat eskainiko du 2018. urteko udaberrian.
7. a) B
 idalitako dokumentuan argi azaltzen da Zuzendaritza Teknikoari dagokiola
lursailaren altitudearen kotak ezartzea.
b) B
 idalitako dokumentuan argi azaltzen da Zuzendaritza Teknikoari dagokiola
lursailaren altitudea akotatzea.
8. a) S
 agar-tarta egiteko, jarrai itzazu pauso hauek: hostore-oreari pastelkrema bota, labean sartu hamabost minutuz, labetik atera eta albarikokemarmeladarekin busti.
b) S
 agar-tarta egiteko, jarrai itzazu pauso hauek: hostore-oreari pastelkrema bota, labean sartu hamabost minutuz, labetik atera eta abrikotmarmeladarekin busti.
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2.	
Komunikazio Elektronikoa ataleko «Loturak zertarako dira, eta nola erabil daitezke praktikoak izan daitezen?» artikuluan honako termino hauek agertu dira. Lotu
termino bakoitza dagokion definizioarekin.

Nabigazio-loturak

Erabiltzaileak beste eduki batera joateko
sakatuko dituen testu zatiak dira.

Hipertestu-loturak

Webgunea osatzen duten orrien arteko konexioa
ahalbidetzen duten elementuak dira.

Aingura-elementuak
Hipertestu-erreferentziak
edo URLak

Bertan klikatzean, erabiltzaileari aktibatuko
zaizkion orri edo dokumentuak zein diren
zehazten duten helbideak dira.
Irakurlea webgunetik kanpo dagoen informazio
osagarrira bideratzen duten elementuak dira.

Irudi hauetako loturen planteamendua egokia ala desegokia da? Zergatik?
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OHARRA: irudiak lotura dira
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3.	
Gramatika atalean azaldu dugunaren harira, esan zeintzuk diren aukera zuzenak
(gerta daiteke bat baino gehiago izatea).

1. a) Parisetik Amsterdamera joango gara gure liburu berria aurkeztera.
b) Paris-tik Amsterdam-a joango gara gure liburu berria aurkeztera.
c) Paris-tik Amsterdam-era joango gara gure liburu berria aurkeztera.
2. a) Croissant-tik ezin du jan, kalte egiten diote eta.
b) Croissantik ezin du jan, kalte egiten diote eta.
c) Croissanik ezin du jan, kalte egiten diote eta.
3. a) Greenpeace-ek nazioarte mailako kanpaina bat jarri du abian.
b) Greenpeace-k nazioarte mailako kanpaina bat jarri du abian.
c) Greenpeacek nazioarte mailako kanpaina bat jarri du abian.
4. a) Charles Baudelaire-ren lanak Théophile Gautier-ren eragin nabarmena izan zuen.
b) Charles Baudelaire-n lanak Théophile Gautier-n eragin nabarmena izan zuen.
c) C
 harles Baudelaireren lanak Théophile Gautier-en eragin nabarmena izan zuen.
5. a) Persiako xah-ren lehen emaztea Egiptoko errege-erreginen alaba zen.
b) Persiako xah-aren lehen emaztea Egiptoko errege-erreginen alaba zen.
c) Persiako xah-n lehen emaztea Egiptoko errege-erreginen alaba zen.
6. a) Microsoft Office-eko euskarazko programak eskuragarri daude jada.
b) Microsoft Office-ko euskarazko programak eskuragarri daude jada.
c) Microsoft Officeko euskarazko programak eskuragarri daude jada.
7. a) Calais-raino autoz joango gara, eta handik Doverrera ferryz.
b) Calaiseraino autoz joango gara, eta handik Doverrera ferryz.
c) Calais-aino autoz joango gara, eta handik Doverrera ferryz.
8. a) François-ri kritika gogorrak egin dizkiote mundu osoko egunkarietan.
b) François-i kritika gogorrak egin dizkiote mundu osoko egunkarietan.
c) François-eri kritika gogorrak egin dizkiote mundu osoko egunkarietan.
9. a) Ospe handia lortu zuen hil bezperetan egin zuen collagearekin.
b) Ospe handia lortu zuen hil bezperetan egin zuen collage-earekin.
c) Ospe handia lortu zuen hil bezperetan egin zuen collage-rekin.
10. a) N
 ire bungaloweko leihotik itsasoa ikusten da.
b) Nire bungalowako leihotik itsasoa ikusten da.
c) Nire bungalowko leihotik itsasoa ikusten da.
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Aukera ezazu esaldi egokia Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua kontuan hartuz:
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2.	
Komunikazio Elektronikoa ataleko «Loturak zertarako dira, eta nola erabil daitezke praktikoak
izan daitezen?» artikuluan honako termino hauek agertu dira. Lotu termino bakoitza dagokion
definizioarekin.

Nabigazio-loturak
Hipertestu-loturak
Aingura-elementuak
Hipertestu-erreferentziak
edo URLak

Erabiltzaileak beste eduki batera joateko sakatuko
dituen testu zatiak dira.
Webgunea osatzen duten orrien arteko konexioa
ahalbidetzen duten elementuak dira.
Bertan klikatzean, erabiltzaileari aktibatuko zaizkion
orri edo dokumentuak zein diren zehazten duten
helbideak dira.
Irakurlea webgunetik kanpo dagoen informazio
osagarrira bideratzen duten elementuak dira.

Irudi hauetako loturen planteamendua egokia ala desegokia da? Zergatik?
1 Desegokia. Hipertestu-erreferentzia (edo URLa) aingura-elementu gisa erabili delako.
	
2 Desegokia. Ez baitira argi erlazionatu aingura-testua eta helburuko edukia: «datuak» hitza
	
irakurrita ez baita antzematen loturaren atzean ezkutatzen dena.
3
	Egokia.
4
	Desegokia.
Irudiak lotura gisa erabili direlako. Horrek loturak ez identifikatzea ekar
dezake, eta, ondorioz, haien helburua ez betetzea.

3.	
Gramatika atalean azaldu dugunaren harira, esan zeintzuk diren aukera zuzenak (gerta daiteke
bat baino gehiago izatea).
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