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Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena edo egokiena:
1. a) Urdaibaiko biodibertsitateari eusteko egitasmo berezia aurkeztu dute.
b) Urdaibaiko bioaniztasunari eusteko egitasmo berezia aurkeztu dute.
2. a) Landa horretan akanpatzea debekatuta dago.
b) Landa horretan kanpatzea debekatuta dago.
3. a) Asteburuan autobus gidariek greba egingo dute lan baldintza hobeak
lortzearren.
b) Asteburuan autobus gidariek huelga egingo dute lan baldintza hobeak lortzearren.
4. a) Kafetxe horretan konbinatu gozoak prestatzen dituzte.
b) Kafe etxe horretan konbinatu gozoak prestatzen dituzte.
5. a) Irakasleak esan digu azterketan kalkulamakina erabili ahal izango
dugula.
b) Irakasleak esan digu azterketan kalkulagailua erabili ahal izango
dugula.
6. a) Atxukarro piano-jole bikaina da.
b) Atxukarro pianista bikaina da.
7. a) Haur hori kameleoiak baino hobeto ezkutatzen da.
b) Haur hori kamaleoiak baino hobeto ezkutatzen da.
8. a) Sestaoko labe handiek aberastasun handia sortu zuten XX. mendean.
b) Sestaoko labe garaiek aberastasun handia sortu zuten XX. mendean.
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9. a) Poloek izoztutako ur kopuru handia gordetzen dute lurkapa fin baten
azpian.
b) Poloek izoztutako ur kopuru handia gordetzen dute lur geruza fin
baten azpian.
10. a) Luxenburgotarrek Europar Batasuneko errentarik handienetakoa dute.
b) Luxenburgoarrek Europar Batasuneko errentarik handienetakoa dute.
11. a) Mahaiburuak ez zituen onartu hautagaiak egindako alegazioak.
b) Mahai buruak ez zituen onartu hautagaiak egindako alegazioak.
12. a) Musu maitakor batez erantzun zion.
b) Musu maitekor batez erantzun zion.
13. a) Plaza jendez mukurru egon zen aurreko igandean.
b) Plaza jendez mukuru egon zen aurreko igandean.
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14. a) Afari naharoa egin zuten herriko elkartean.
b) Afaria naroa egin zuten herriko elkartean.
15. a) O! Ez nuen horrelakorik espero!
b) Oh! Ez nuen horrelakorik espero!
16. a) Hirugarren parrafoan aurkituko duzu lehenago esan didazun aipua.
b) Hirugarren paragrafoan aurkituko duzu lehenago esan didazun aipua.
17. a) Getxon oso gustuko dute rugby-a.
b) Getxon oso gustuko dute errugbia.
18. a) Medikuntzari buruzko jardunaldi horietan liseriketaz jardun zuten gehienbat.
b) Medikuntzari buruzko jardunaldi horietan digestioaz jardun zuten gehienbat.
19. a) Batzordearen diktamena udalak hartutakoaren kontrakoa izan zen.
b) Batzordearen irizpena udalak hartutakoaren kontrakoa izan zen.
20. a) Fariseuak sekta judu bateko kideak ziren.
b) Farisearrak sekta judu bateko kideak ziren.
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Mitxel Kaltzakortaren “Erdarazko partikula batzuk itzultzen (I)” artikuluan adierazitakoa kontuan hartuta, euskaratu ondoko esaldiak:
1. Falleció tras tener un accidente de coche en la A-8.
___________________________________________________________________
2. Se alegró mucho al ver a su hija ganar el campeonato.
___________________________________________________________________
3. Sufrieron múltiples heridas tras la rotura de los cristales del camión.
___________________________________________________________________
4. Se echó a reír cuando se dio cuenta de su metedura de pata.
___________________________________________________________________
5. Se sonrojó tras escuchar los elogios de sus colegas de profesión.
___________________________________________________________________
6. Se vino abajo cuando le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer.
___________________________________________________________________
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7. Decidimos salir de la reunión cuando escuchamos los sinsentidos del gerente.
___________________________________________________________________
8. Enfermó después de comerse las setas.
___________________________________________________________________
9. Se mareó al cortase con el cuchillo.
___________________________________________________________________
10. Decidieron acudir a la reunión tras oírle decir que se podría alcanzar un acuerdo.
_____________________________________________________________________________________
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Sinonimoak eman:
1. Lertxundik esapide, erranairu eta hitz bitxien bilduma horretan barrena galtzeko gonbita egin
digu Letrak kalekantoitik liburuan.
2. Txakurraren hozka sendatzeko, egunak beharko ditu.
3. Euskara atzendurik zuen, nahiz ez erabat ahazturik.
4. Berean setaturik dago eta ez du amore emango.
5. Lantoki horretan baliabide eskasia dago.
6. Prestigio handiko aditua zen.
7. Aise esaten da hori, baina egitea beste kontu bat da.
8. One etorri zaigu, fabore baten eske.
9. Sekula ez dugu ezer oroitzen, oroiberritu egiten dugu den-dena.
10. Irabazleari gorazarre hunkigarria egin zioten.

S O L U Z I O A K

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

11. a

2. b

12. b

3. a

13. b

4. b

14. b

5. b

15. a

6. b

16. b

7. a

17. b

8. b

18. b

9. b

19. b

10. a

20. a

2 Mitxel Kaltzakortaren “Erdarazko partikula batzuk itzultzen (I)” artikuluan adierazitakoa kontuan hartuta, euskaratu ondoko esaldiak:
1. A-8an auto istripua izan zuelako / izanda hil zen.
2. Ikaragarri poztu zen alabak txapelketa irabazi zuelako.
3. Zauri asko izan zituzten kamioiko kristalak apurtu zirelako.
4. Hanka sartzeaz jabetuta hasi zen barrezka.
5. Lankideen goraipamenak entzunda gorritu zen.
6. Alzheimerra diagnostikatu ziotelako abaildu zen.
7. Gerentearen ganoragabekeriak entzunda erabaki genuen bileratik irtetea.
8. Perretxikoak janda gaixotu zen.
9. Aiztoaz ebakita zorabiatu zen.
10. Akordioa lor zitekeela entzunda / entzun zutelako erabaki zuten bilerara joatea.

3 Sinonimoak:
1. Esapide, errefrau, esaera zahar, atsotitz…
2. Haginkada, koskada, ausikia…
3. Ahaztuta, ahantzita…
4. Tematurik
5. Urritasuna, eskastasun…
6. Ospe, sona, izen…
7. Erraz
8. Mesede
9. Gogoratzen, gomutatzen…
10. Omenaldi

