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1. ESKOLAKO OHARRAK
Honako hau aita batek idatzitako gutuna duzu. Hainbat gauza ditu zuzentzeko, hasiera-hasieratik gainera. Begi eman, batez ere, agurrari, azalpenari (alferrikako hitzak, tonua…),
puntuazioari eta bukaerari (sinadura eta toki-egunak).

Egun on,
gutun honen bidez lau hitz idatzi behar dizkizut esateko zurekin elkarrizketa bat izan nahi nukeela nire semeari buruz nahikoa trakestuta
ikusten dudalako aspaldi honetan. Eskertuko nizuke zinez eguna eta
ordua zehaztuko bazenu, gu biok biltzeko.

Besterik gabe,

Bilbo, 2004ko otsailak 5ean
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HIZTEGI BATUA
1. a) Baina, agi denez, politiko batek ezin dezake elizgizonen eta elizaren jokabiderik kritikatu.
b) Baina, aidanez, politiko batek ezin dezake elizgizonen eta elizaren jokabiderik kritikatu.
c) Baina, agidanez, politiko batek ezin dezake elizgizonen eta elizaren jokabiderik kritikatu.

HERRI ARDURALARITZAREN
EUSKAL ERAKUNDEA

2. a) Liburu hau Sutondoan bildumaren azken argitarapena dugu.
b) Liburu hau Sutondoan bildumaren azken argitalpena dugu.
c) Liburu hau Sutondoan bildumaren azken argitaralpena dugu.
3. a) Bista bakar baten bidez pieza baten hiru dimentsioak (luzera, zabalera eta altuera)
errepresenta daitezke.
b) Bista bakar baten bidez pieza baten hiru dimentsioak (luzera, zabalera eta altuera)
irudika daitezke.
4. a) Ukaezina da, bestalde, azkeneko bi hamarkadetan emakume baten haurdunaldian
fetuaren egoera fisikoa zein den jakiteko teknika asko garatu dela.
b) Ukaezina da, bestalde, azkeneko bi hamarkadetan emakume baten haurdunaldian
fetoaren egoera fisikoa zein den jakiteko teknika asko garatu dela.
c) Ukaezina da, bestalde, azkeneko bi hamarkadetan emakume baten haurdunaldian
umekiaren egoera fisikoa zein den jakiteko teknika asko garatu dela.
5. a) Maiz zaila baita, arriskutsua bederen, honako forma hau edo horrako hori hutsegitea
edo makurra dela esatea.
b) Maiz zaila baita, arriskutsua bederen, honako forma hau edo horrako hori huts-egitea
edo makurra dela esatea.
c) Maiz zaila baita, arriskutsua bederen, honako forma hau edo horrako hori huts egitea
edo makurra dela esatea.
6. a) Igaz, San Martin egunez, Bizkaiko Arrieta herritxoan nintzen hizlari.
b) Ihaz, San Martin egunez, Bizkaiko Arrieta herritxoan nintzen hizlari.
c) Iaz, San Martin egunez, Bizkaiko Arrieta herritxoan nintzen hizlari.

Erakunde Autonomiaduna

EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

7. a) Nola uste duzu egingo dela lo kanpaina-denda batean?
b) Nola uste duzu egingo dela lo kanpadenda batean?
c) Nola uste duzu egingo dela lo kanpin-denda batean?

A R I K E T A K
8. a) Leioako EHUko Campusean telebista txiki bat sortzeko asmoa dago, edo hobeto esanda, asmoa baino
gehiago.
b) Leioako EHUko Kanpusean telebista txiki bat sortzeko asmoa dago, edo hobeto esanda, asmoa baino
gehiago.
c) Leioako EHUko kanpusean telebista txiki bat sortzeko asmoa dago, edo hobeto esanda, asmoa baino
gehiago.
9. a) Tailer osoan barrena erreminta ugari dago, batzuk hormetatik esekita, beste batzuk aulkietan jarrita edo
kaxoietan eta lurrean barreiaturik ere bai.
b) Tailer osoan barrena erreminta ugari dago, batzuk hormetatik esekita, beste batzuk aulkietan jarrita edo
tiraderatan eta lurrean barreiaturik ere bai.
10. a) Nahiz eta kriterio batzuk proposatu, horiek aplikatzea oso konplexua da.
b) Nahiz eta irizpide batzuk proposatu, horiek aplikatzea oso konplexua da.
11. a) Berak lehenbailehen heldu nahi zuen etxera, eta aurrera egin zuen bizkor-bizkor.
b) Berak lehen-bailehen heldu nahi zuen etxera, eta aurrera egin zuen bizkor-bizkor.
c) Berak lehenbaitlehen heldu nahi zuen etxera, eta aurrera egin zuen bizkor-bizkor.
12. a) Merkealdiak zirela eta, Jonek pentsatu zuen hobe zutela ondoan dagoen auzoko mertzeriara joatea, eta
hara joan ziren.
b) Merkaldiak zirela eta, Jonek pentsatu zuen hobe zutela ondoan dagoen auzoko mertzeriara joatea, eta
hara joan ziren.
13. a) Infogramak hauxe dira: informazioa ematen duten marrazki eta grafikoak, ordenadorez eginak.
b) Infogramak hauxe dira: informazioa ematen duten marrazki eta grafikoak, ordenagailuz eginak.
14. a) Altua da, euskaltegia utzi arren, berriro matrikulatzeko gogoa adierazten dutenen portzentaia.
b) Altua da, euskaltegia utzi arren, berriro matrikulatzeko gogoa adierazten dutenen portzentajea.
c) Altua da, euskaltegia utzi arren, berriro matrikulatzeko gogoa adierazten dutenen ehunekoa.
15. a) Amaierak, oro har, loturaren bat izan behar du hasierarekin, eta idazlan osoarekiko zerbait berria ere eskaini
behar du.
b) Amaierak, orohar, loturaren bat izan behar du hasierarekin, eta idazlan osoarekiko zerbait berria ere eskaini
behar du.
c) Amaierak, oro-har, loturaren bat izan behar du hasierarekin, eta idazlan osoarekiko zerbait berria ere eskaini
behar du.
16. a) Egun hartan goizeko hamarrak baino lehentxeago iritsia zen ministeritzara.
b) Egun hartan goizeko hamarrak baino lehentxeago iritsia zen ministeriora.
17. a) Beraz, gure ustez, Nafarroan euskara hutsezko testamentua egiteko aukera, notaria euskalduna ez bada,
eremu euskaldunera mugatzen da.
b) Beraz, gure ustez, Nafarroan euskara hutsezko testamentua egiteko aukera, notarioa euskalduna ez bada,
eremu euskaldunera mugatzen da.
18. a) Bonn-go Unibertsitateko Ewben doktoreak benetan teoria bitxia asmatu du: Dinosauruen
stress-aren teoria.
b) Bonn-go Unibertsitateko Ewben doktoreak benetan teoria bitxia asmatu du: Dinosauruen
stresaren teoria.
c) Bonn-go Unibertsitateko Ewben doktoreak benetan teoria bitxia asmatu du: Dinosauruen
estresaren teoria.
19. a) Egin beharrekoetan, batzuk guzti-guztiok, nahi-ta-ez, egin beharrekoak dira; beste batzuk bakarrik on-ona
izateko.
b) Egin beharrekoetan, batzuk guzti-guztiok, nahitanahiez, egin beharrekoak dira; beste batzuk bakarrik on-ona
izateko.
c) Egin beharrekoetan, batzuk guzti-guztiok, nahitaez, egin beharrekoak dira; beste batzuk bakarrik on-ona
izateko.
20. a) Eta ametralladorarentzako munizioa eta 250 kilotako bonbak erabili zituzten, eta horrez gain uhin motz eta
luzeko irratiak: primerako hotsa, alemaniarren teknikaren gailurra.
b) Eta ametralladorarentzako munizioa eta 250 kilotako bonbak erabili zituzten, eta horrez gain onda motz eta
luzeko irratiak: primerako hotsa, alemaniarren teknikaren gailurra.
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ZUZENA EDO EGOKIENA AUKERATU, ALDIZKARIKO GRAMATIKA ATALEAN EMANDAKO ARGIBIDEAK KONTUAN HARTUTA:
1. a) Agian laster beste osagai hori ere, dela kolesterol maila, etiketetako osagaien zerrendetan azalduko da.
b) Agian laster beste osagai hori ere, dena kolesterol maila, etiketetako osagaien zerrendetan azalduko da.
c) Agian laster beste osagai hori ere, hau da, kolesterol maila, etiketetako osagaien zerrendetan azalduko da.

A R I K E T A K
2. a) Goizaldean hartu zuen sua etxeak, eta eskerrak inor ez zena egon barruan!
b) Goizaldean hartu eban sua etxeak, eta eskerrak inor ez zen egon barruan!
c) Goizaldean hartu eban sua etxeak, eta eskerrak inor ez zela egon barruan!
3. a) Ezagun da gaztea zarena!
b) Ezagun da gaztea zarenik!
4. a) Landa etxe horretan gaua igarotzea hogeitahiruna euro ordaindu beharko dugu.
b) Landa etxe horretan gaua igarotzea hogeita hiruna euro ordaindu beharko dugu.
5. a) Gaueko txandan lan egiten dute, eta, hala ere, mila bana euro baino ez dute irabazten.
b) Gaueko txandan lan egiten dute, eta, hala ere, milana euro baino ez dute irabazten.
6. a) Amamak testamentua egin zuen, eta orain, bat ere uste gabe, hiru lobek hogei milana euro jasoko dituzte.
b) Amamak testamentua egin zuen, eta orain, bat ere uste gabe, hiru lobek hogeina mila euro jasoko dituzte.
7. a) Une hartan, goizeko ordu batetan, euria hasi zuen, eta berehala ur eta haize boladak bortxa gordinez jo eta bultza
hasi ziren; zeruko suak itzaltzea lortu gabe baina.
b) Une hartan, goizeko ordu batean, euria hasi zuen, eta berehala ur eta haize boladak bortxa gordinez jo eta bultza
hasi ziren; zeruko suak itzaltzea lortu gabe baina.
8. a) Ordu eta erdi batean haiek listo egon ohi ziren, baina ez dakit nik zergatik, egunaren ordu batean edo bestean
egiteak aldea zuelako edo, beti arratsaldeko lauetan hasi ohi zen pasta haiek egiten.
b) Ordu eta erdi batean haiek listo egon ohi ziren, baina ez dakit nik zergatik, egunaren ordu batean edo bestean
egiteak aldea zuelako edo, beti arratsaldeko lauretan hasi ohi zen pasta haiek egiten.
9. a) Biharamunean, uztailak 25, goizeko hiruretan, tarantasa Tiukalinskeko posta etxera iritsi zen, ehun eta hogei verstako bidea eginik Ishim zeharkatu zutenetik.
b) Biharamunean, uztailaren 25ean, goizeko hiruretan, tarantasa Tiukalinskeko posta etxera iritsi zen, ehun eta hogei
verstako bidea eginik Ishim zeharkatu zutenetik.
10. a) Agindu bezala, 2003 urteko urtarrilean ezkondu ziren.
b) Agindu bezala, 2003. urteko urtarrilean ezkondu ziren.
c) Agindu bezala, 2003ko urtarrilean ezkondu ziren.
11. a) Lan-ordutegia astelehenetik ostegunera honako hau izango da:
-Sarrera: 8:00etatik 9:00etara.
-Irteera: 13:30etik 14:15era.
b) Lan-ordutegia astelehenetik ostegunera honako hau izango da:
-Sarrera: 8:00etatik 9:00etara.
-Irteera: 13:30etatik 14:15etara.
c) Lan-ordutegia astelehenetik ostegunera honako hau izango da:
-Sarrera: 8:00tatik 9:00tara.
-Irteera: 13:30etatatik 14:15etara.
12. a) Oharrak, ordea, bulegoan eguerdiko hamabietan azaltzeko agintzen zion, eta horrek sorrarazi zion Rekexori
ezusteko galanta.
b) Oharrak, ordea, bulegoan eguerdiko 12:00tan azaltzeko agintzen zion, eta horrek sorrarazi zion Rekexori ezusteko
galanta.
13. a) Azaroaren 5etik hasi omen dira fabrikan lanean, eta abenduak 12a arte jardungo dute hor.
b) Azaroaren 5etik hasi omen dira fabrikan lanean, eta abenduaren 12 arte jardungo dute hor.
c) Azaroaren 5etik hasi omen dira fabrikan lanean, eta abenduaren 12ra arte jardungo dute hor.
14. a) Aitak helbide zerrenda amaiezinak kopiatu behar zituen eta, lanpeturik, oso berandura arte geratzen zen lanean.
b) Aitak helbide zerrenda amaiezinak kopiatu behar zituen eta, lanpeturik, oso berandu arte geratzen zen lanean.
15. a) Indiako historiaren ikuspegi luzea hartuta, Britainiar Inperioak iraun zuen 150 urteetan ingelesek garatu zuten urruntasuna Indiako gaitz endemiko baten atake arintzat diagnostika liteke.
b) Indiako historiaren ikuspegi luzea hartuta, Britainiar Inperioak iraun zituen 150 urteetan ingelesek garatu zuten
urruntasuna Indiako gaitz endemiko baten atake arintzat diagnostika liteke.
16. a) Zenbat balio du kilo bat intxaurrak?
b) Zenbat balio du kilo batek intxaur?
c) Zenbat balio du kilo bat intxaurrek?
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ESKOLAKO OHARRAK
Akats hauek aztertu behar dira:

◗ Agurra. Horrelakoetan hobe paratzea andereño edo irakaslearen izena, gero bi puntu (:), eta hurrengo lerroa hizki larriz hastea.

◗ Azalpena luzeegia da, eta inolako informaziorik ematen ez duten hitz gehiegi daude: gutun honen
bidez lau hitz idatzi… Tonu hipotetiko hori ere ez da oso egokia: zurekin hitz egin nahi nuke, eskertuko
nizuke. Puntuazioa hobetzeko dago.

◗ Amaitzeko, sinadurarik ez du, eta data gaizki idatzita dago.
Hona eredu egokia eta zuzena:

Andereño Maider:
Elkarrizketa bat izan nahi dut zurekin, Mikel Iriberri ikasleari buruz hitz egiteko;
izan ere, aspaldion nahiko trakestuta ikusten dut. Mesedez, adierazi gehien
komeni zaizkizun eguna eta ordua.
Besterik gabe, laster arte.

Arturo Iriberri
Bilbao, 2004ko otsailaren 5a
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HIZTEGI BATUA
1. c
2. b
3. b
4. a, c
5. a
6. c
7. b
8. a
9. b
10. b
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

a
a
b
b, c
a
b
b
c
c
a

ZUZENA EDO EGOKIENA AUKERATU, ALDIZKARIKO GRAMATIKA ATALEAN EMANDAKO ARGIBIDEAK
KONTUAN HARTUTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

c
a, b, c
a
b
a
b
b
b

9. b
10. b eta c
11. a
12. a
13. b eta c
14. a eta b
15. a
16. c

