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Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena:
1. a) Aurtengo urtea bisurtea izan da.
b) Aurtengo urtea bisiturtea izan da.
2. a) Senarrak askotan esan dio noizbehinka dantza egitera irten nahiko
lukeela.
b) Senarrak askotan esan dio noiz behinka dantza egitera irten nahiko
lukeela.
3. a) Aspaldian, itzulpen lan horiek eskudirutan ordaintzen zizkiguten; gogoratzen?
b) Aspaldian, itzulpen lan horiek esku dirutan ordaintzen zizkiguten; gogoratzen?
4. a) Gutun-azalean igorlearen helbiderik agertzen ez zenez, ezin izan zioten
eskutitza itzuli.
b) Gutunazalean igorlearen helbiderik agertzen ez zenez, ezin izan zioten
eskutitza itzuli.
5. a) Ilobak ustekabe galanta eman zigun atzo arratsaldean.
b) Ilobak ustegabe galanta eman zigun atzo arratsaldean.
6. a) Euskal Herriko bazter askotan txitxi-burruntzi eguna ospatzen da ostegun
gizenean.
b) Euskal Herriko bazter askotan txitxi-burduntzi eguna ospatzen da ostegun gizenean.
7. a) Hodeiertzean pentsatzea perspektiba bat eraikitzeko modua izan daiteke.
b) Ostertzean pentsatzea perspektiba bat eraikitzeko modua izan daiteke.
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8. a) Puntukako gidabaimenari esker, aurten auto istripu gutxiago izan dira.
b) Puntukako gida baimenari esker, aurten auto istripu gutxiago izan dira.
9. a) Xanpu horrekin ileko zahi guztia kenduko zaizu, benetan.
b) Txanpu horrekin ileko zahi guztia kenduko zaizu, benetan.
10. a) Alperrik ari zara, horrekin limurtuko gaituzula uste baduzu.
b) Alferrik ari zara, horrekin limurtuko gaituzula uste baduzu.
11. a) Ezbehar horretan eragindakoen truke, kalte-ordain ederrari egin behar
dio aurre.
b) Ezbehar horretan eragindakoen truke, kalteordain ederrari egin behar
dio aurre.
12. a) Aupa, Mikel, aspaldiko! Atzo zurekin gogoratu ginen, eta Mirenek zuri
eskumuinak emateko esan zidan.
b) Aupa, Mikel, aspaldiko! Atzo zurekin gogoratu ginen, eta Mirenek zuri
eskuminak emateko esan zidan.
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13. a) Lehengo egunean Leirek aipatu zidan atarramendu handia atera diola prestakuntza ikastaroari.
b) Lehengo egunean Leirek aipatu zidan atarramentu handia atera diola prestakuntza ikastaroari.
14. a) Bermeoko atalaiatik portuaren eta alde zaharraren ikuspegi ederra dago.
b) Bermeoko talaiatik portuaren eta alde zaharraren ikuspegi ederra dago.
15. a) Zerbitzuko atalburua hautaketa prozesuan parte hartzeko aukeratu zuten aurreko
bileran.
b) Zerbitzuko atal-burua hautaketa prozesuan parte hartzeko aukeratu zuten aurreko
bileran.
16. a) Mesedez, itzali puru hori! Botatzen dituzun bafadak gero eta jasangaitzagoak egiten zaizkit.
b) Mesedez, itzali puru hori! Botatzen dituzun bufadak gero eta jasangaitzagoak egiten zaizkit.
17. a) Bururdi hori ez dut batere gustuko. Gogorregia da eta horrela ez dago lo egiterik.
b) Buhurdi hori ez dut batere gustuko. Gogorregia da eta horrela ez dago lo egiterik.
18. a) Babarrunak prestatzeko, tupina hori ezin hobea da.
b) Babarrunak prestatzeko, dupina hori ezin hobea da.
19. a) Afganistango gerra frentea herrialde osora zabaldu da.
b) Afganistango gerra frontea herrialde osora zabaldu da.
20. a) Gu ere hile berean izan ginen Erroman.
b) Gu ere hil berean izan ginen Erroman.

2

Aukeratu esaldirik zuzen edo egokienak.
1. a) Ezkerretara jo eta antzokia berrehun metrora aurkituko duzue.
b) Ezkerretara jo eta antzokia berrehun metroetara aurkituko duzue.
2. a) Film horretako hamar minutu ikusten besterik ez dago, txarra dela konturatzeko.
b) Film horretako hamar minutu ikusi besterik ez dago, txarra dela konturatzeko.
3. a) Uraren bilketarako lanak datorren astean hasiko dira.
b) Ura biltzeko lanak datorren astean hasiko dira.
4. a) Ardura eta kezka handia zuen, lan berria zela eta.
b) Ardura eta kezka handiak zuen, lan berria zela eta.
5. a) Irura Tolosatik hiru kilometrora besterik ez dago.
b) Irura Tolosatik hiru kilometroetara besterik ez dago.
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Berridatzi esaldiak:
1. Inork ez digu esango txarto egin genuenik.
Ez dago _________________________________________________________
2. Horrelako astakeria zuk egitea ere!
Nork eta _________________________________________________________
3. Joni beharbada gauza bera gertatuko zaio: ahalegindu bai, baina ez du ezer lortuko.
________________________gerta ____________________________________
4. Atzo gertatu zela ematen du, baina dagoeneko hogei urte pasatu dira.
_____________________ere __________________________________________
5. Ez nuen uste, baina lan honek, azkenerako, gogaitu nau.
___________________________________________baino_________________
6. Hogeita hamar urte-edo nituela joan nintzen Iruñera bizitzera.
_______ren bat ____________ditudanetik, _____________________________
7. Dirudienez, ez zuen horrelako emaitzarik espero.
________________________________________________________nonbait!
8. Anek dioenez, 20 urtetik 40 urtera arteko guztiak gure adinekoak dira.
___________________________________________________________direla.
9. Lanaz arduratzen da. Horixe da bere kezka bakarra.
_______________________besterik___________________________________
10. Handiegia zen haitzulo horretan sartzeko.
______________________________non _________________bait __________
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Sinonimoak eman:
1. Txapelokerrak autoa gelditzeko eskatu zigun.
2. Astelehenero zinemara joateko ekandua zuten.
3. Sortu ziren lurrean ehortziak izan nahi zutela zin egin zioten elkarri.
4. Erakunde horren jardunbidea goitik behera aldatu nahi zuela esan zigun.
5. Poliziak barrandan izaten ziren etxe hartako balkoian.
6. Tramankulu hori bertan uzteko eskatu genion, baina ez zigun jaramonik egin.
7. Jardunaldietara joaten lagako digutela uste dugu.
8. Little High Rock arroilan bizi ziren, landa oparoez inguratuta.
9. Jokabide hori errotik aldatzeko asmoa eduki bai, baina sekula ez zuen halakorik egiten.
10. Izu dira indioak eta badakite zigor handiena jasoko dutena.

S O L U Z I O A K

1 Zuzena(k) edo egokiena(k) aukeratu:
1. a

11. a

2. a

12. a

3. a

13. b

4. a

14. b

5. a

15. a

6. a

16. a

7. b

17. a

8. a

18. a

9. a

19. b

10. b

20. b

2 Zuzena(k) edo egokiena(k) aukeratu:
1. a
2. b
3. b
4. a
5. a

3 Berridatzi esaldiak:
1. Ez dago hori txarto egin genuela esango digunik.
2. Nork eta zuk egin behar astakeria hori!
3. Joni gauza bera gerta dakioke / lekioke: ahalegindu bai, baina ez du ezer lortuko.
4. Atzo gertatu zela ematen badu ere, dagoeneko hogei urte pasatu dira.
5. Lan honek azkenerako uste (nuen) baino gehiago gogaitu nau.
6. Hogeita hamarren bat urte ditudanetik, Iruñean bizi naiz.
7. Ez zuen horrelako emaitzarik espero, nonbait!
8. Anek dio 20 urtetik 40 urtera arteko guztiak gure adinekoak direla.
9. Lanaz besterik ez da arduratzen / kezkatzen.
10. Hain zen handia, non ezin sar baitzitekeen haitzulo horretan.

4 Sinonimoak eman:
1. Guardia zibilak...
2. Ohitura, usadioa, aztura...
3. Lurperatuak...
4. Funtzionamendua...
5. Zelatan...
6. Traste, trepeta...
7. Utziko...
8. Zintzurrean, haitzartean...
9. Goitik behera...
10. Beldur...

