Ariketak77
1.	Euskaltzaindiaren Hiztegi Batua aintzat hartuz, aukeratu zuzena eta hutsuneetan
sartu:

1.	Tximinia prestatzen ari nintzela neguko lehen su-aldia pizteko, zerbait solidoa
batera.
erori da
2.	Korrikalariari erresonantzia magnetikoa egingo diote gaur, ezker hankako
bikiko mina larria den jakiteko.
3.	Saskibaloi taldeko entrenatzaileak adierazi duenez, bere taldea talde handiak
menderatzeko
da.
4.	Herriko autobus
berria Sumendi parkean egin beharrean,
baserritar bati desjabetutako lursail batean eraikitzea onartu du udalak.
5.	Etorkizuneko hazkundea, besteak beste,
batek ekarriko omen du.

belaunaldi berri

6.	Gizateriaren aurkako delituak egitea egotzita, Mindela
aren aurkako auzia hasi zuten herrialde hartan.

ohi-

7.	Igandean izandako bero eta eguzkiari aurre egiteko
ziren zuhaitz artean.

bila ibili

8.	Nagusiak omentzeko jaia herrikoia izan da orain artean, eta
ere horrela izan beharko lukeela uste dute herritarrek.
9.	Aurtengo neguko lehen elurtean bakarrik, 700 tona gatz eta 90.000 litro
banatu dira.
10.	Gose greba mugagabea hasi dute 700

gedarrarekin/kedarrarekin
gelditoki/geltoki
general/jeneral

giharre/gihar

gei/gai

haize-generadore/haize-sorgailu
gerizape/gerizpe

gezal/gesal
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inguruk kartzeletan.

gerorat/gerora
gerrilero/gerrillari
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2.	Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Toki-administrazioaren hiztegia

1

kontuan hartuz, aukeratu termino bakoitzari dagokion definizioa:
1.	Ohiko osoko bilkura
2.	Zuzenketa
3.	Erregelamendu organikoa
4.	Udal-errolda
5.	Alberria
6.	Ondare ondasuna
7.	Ezohiko erabilera
8.	Zeharkako kudeaketa
9.	Udal-mugartea
10.	Toki-korporazioa
A.	Udalak bere eskumenak burutzeko hartzen duen lurraldea.

B.	Udalerria baino lurralde eremu txikiagoko erakundeek hartzen duten izenetako bat.
C.	Udalerri bateko auzotarrak biltzen dituen administrazio-erregistroa.
D.	Toki-erakunde bat gobernatzeko eta administratzeko ordezkaritza duen kide
anitzeko organo gorena.
E.	Toki-erakundearen antolaketa eta funtzionamendua arautzen dituen erregelamendua, toki-erakundeak bere burua antolatzeko eskumena erabiliz egina.
F.	Aldizkakotasuna aurretiaz ezarria duen osoko bilkura.
G.	Korporazioko edozein kidek irizpen edo proposamen bat aldatzeko egiten
duen planteamendua, gaia eztabaidatzen hasi aurretik lehendakariari idatziz
aurkeztu behar zaiona.
H.	Jabari publikoko ondasunei dagokien erabilera, ondasun horien xede nagusiarekin bat ez datorrena.
I.	Toki-erakundeen jabetzakoak izanik, erabilera edo zerbitzu publikokoak ez
diren ondasunak; diru-iturri izan daitezke erakundearentzat.
J.	Toki-erakundearen eskumeneko zerbitzuak eskaintzeko, beste erakunde
batek emakida, errentamendu edo kontzertu bidez egindako kudeaketa.

Toki-administrazioaren hiztegia: http://www.euskara.euskadi.net/r59-738/es/contenidos/informacion/6503/es_2415/
adjuntos/Hiztegiak/TokiAdmin_DF.doc.pdf
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3.	«Ze, zer, zein» artikuluaren egileak planteatzen duenaren ildotik, identifikatu
eta moldatu hobe daitezkeen esaldiak:

1.	Ideia-lehiaketaren bidez erabakiko da zein izen jarriko diogun herriko eguneko
zentroari.
2.	Hauxe da, beraz, zure etxea. Eta, zein solairutan bizi zara?
3.	Beste krisiekin alderatuz, ze diferentzia ditu gaur egunekoak?
4.	Gurasoek eta umeek batera gozatzeko moduko tailer eta irteerak prestatu ditugu, ea zer aukeratzen duzuen.
5.	Nonbait, Ipar Pazifikoaren Erdiguneko Biraketan plastiko uharte handi bat
dago. Hondakinen zati handi bat ur azpian dagoenez, ezin da ziur esan zein
neurritakoa den ere.
6.	Nortzu dira Fukushimako zentraletako erreaktore nuklearrak garbitzen ari
diren heroiak?
7.	Hezitzaileen artean, zalantza hauek dira arruntenak: Nola onartu balore be
rriak? Zer malgutasun maila onartu eta aplikatu? Nola zabaldu hau guztia
familiei?…
8.	Gasteizko Udalak ikusarazi nahi du gazte baten proiektu pertsonalean zein
garrantzi duen kanpoan ikasteak edo lan egiteak.
9.	Ez dakigu gas isuriak ugaritu izanak zein ondorio izango duen, zientzian ez
baitago erreferentziarik.
10.	Zein irudi gogorarazten dizu pantailakoak? Gazta, eraikuntza bat, arte modernoa, ikuspegi desberdinak, dimentsioak…
11.	Beraz, aurkezle-lanak egin behar dituzu jardunaldietako hitzaldiren baten.
Zein egunetan, bada?
12.	Zeintzuk diren organo judizialak? Bada, Auzitegi Gorena, Auzitegi Nazionala,
Probintzia Auzitegia…

4.	Adierazi zenbaki bidez honako hitz hauei dagozkien sinonimoak zein diren:
1

artatzen

beharbada, agian

2

dibulgazioa

bekaizkeria, ondamu

3

zirtolari

zaintzen, jagoten

4

menturaz

ondikoz, zoritxarrez

5

derrepente

lausengu, zurikeria

6

losintxa

hedapena, zabalkundea

7

inbidia

adarjotzaile, barreragile

8

tamalez

ulertu, entenditu

9

konprenitu

kontu, asunto

10

auzi

bat-batean, behingoan
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Soluzioak77
1.	1. kedarrarekin

2. gihar
3. gai
4. geltoki
5. haize-sorgailu

2.	1. F

2. G
3. E
4. C
5. B

3.

4.

6.
7.
8.
9.
10.

6.
7.
8.
9.
10.

jeneral
gerizpe
gerora
gesal
gerrillari

I
H
J
A
D

1. Ideia-lehiaketaren bidez erabakiko da zer izen jarriko diogun herriko eguneko zentroari.
2. Hauxe da, beraz, zure etxea. Eta, zein solairutan bizi zara? ONDO
3. Beste krisiekin alderatuz, zer diferentzia ditu gaur egunekoak?
4. Gurasoek eta umeek batera gozatzeko moduko tailer eta irteerak prestatu ditugu, ea zein
aukeratzen duzuen.
5. Nonbait, Ipar Pazifikoaren Erdiguneko Biraketan plastiko uharte handi bat dago. Hondakinen
zati handi bat ur azpian dagoenez, ezin da ziur esan zer neurritakoa den ere.
6. Nor dira Fukushimako zentraletako erreaktore nuklearrak garbitzen ari diren heroiak?
7. Hezitzaileen artean, zalantza hauek dira arruntenak: Nola onartu balore berriak? Zer malgutasun maila onartu eta aplikatu? Nola zabaldu hau guztia familiei?… ONDO
8. Gasteizko Udalak ikusarazi nahi du gazte baten proiektu pertsonalean zer garrantzi duen
kanpoan ikasteak edo lan egiteak.
9. Ez dakigu gas isuriak ugaritu izanak zer ondorio izango duen, zientzian ez baitago erreferentziarik.
10. Zer irudi gogorarazten dizu pantailakoak? Gazta, eraikuntza bat, arte modernoa, ikuspegi
desberdinak, dimentsioak…
11. Beraz, aurkezle-lanak egin behar dituzu jardunaldietako hitzaldiren baten. Zein egunetan,
bada? ONDO
12. Zein diren organo judizialak? Bada, Auzitegi Gorena, Auzitegi Nazionala, Probintzia Auzitegia…
1. artatzen: zaintzen, jagoten
2. dibulgazioa: hedapena, zabalkundea
3. zirtolari: adarjotzaile, barreragile
4. menturaz: beharbada, agian
5. derrepente: bat-batean, behingoan
6. losintxa: lausengu, zurikeria
7. inbidia: bekaizkeria, ondamu
8. tamalez: ondikoz, zoritxarrez
9. konprenitu: ulertu, entenditu
10. auzi: kontu, asunto
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