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HEZKUNTZA SAILA 

EBAKUATZEKO AGINDUA JASOTZEN BADUZU 

Utzi bertan behera azterketa, berehala. 

Ebakuazioa hasi, zure gelako eta solairuko alarma eta ebakuazio arduradunen esanak beteaz. 

Ebakuazioan arau nagusi hauei kasu egin: 

 Ez jaso gauza pertsonal handirik, ebakuaziorako 
oztopo izan daiteke eta. 

 Lasai egon, ordenari eutsi eta bizkor irten, baina 
lasterka egin gabe. 

 Isilik egon, aginduak garbi entzuteko. 

 Ez bultza egin eta aglomerazioak saihestu. 

 Eraikinetik irten larrialdi-irteeretatik eta ebakuazio-
bideei jarraituz, bizkor baina lasterka egin gabe. 

  

 Igogailurik ez erabili. 

 Desgaituei eta behar dutenei irteten lagundu. 

 Ez atzera itzuli. 

 Ez itzuli inola ere ebakuatutako lekuetara, 
Larrialdi Zuzendaritzak esan arte. 

 Ebakuazioan ez erabili telefonorik, larrialdian ez 
bada. 

 Ke handia badago, makurtuta ibili edo lau 
oinean. Sudurra eta ahoa estali zapi batekin. 

Behin kalean zaudenean, esango dizute zein den elkartzeko tokia. Ez oztopatu kanpoko interbentzio 
zerbitzuetako ibilgailuen sarbidea. 

 LEHENENGO ATAL HAU egiteko denbora: ordubete eta bost minutu. 

 Barruan erantzun-orria daukazu. Orri hori irakurgailu optiko bidez zuzenduko da. 

(Erantzun-orria betetzearekin era horretako zuzenketari onespena ematen diozu) 

 Erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen. 
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A eredua  

ELKARRIZKETA-TESTUA 

Testua osatzeko, aukeratu hutsuneetan zer jarri. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion  

laukitxoa (A-B-C). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

SAREAN SAREKO 

nlaine bidez zorrotz zelatatuko omen dituzte gaizkileak 

Erresuma Batuan. Gaizkileak, ongileak, bakegileak… 

denok dagoeneko antzemanak eta atzemanak. Sarea 

ikusezina bezain ihesezina da. Hona hemen adibide bat: 

—Arratsalde on. Il Capone pizzeria…? 

—Ez, jauna. Hau Google Pizzeria duzu. 

—Barka, mesedez. Okerreko zenbakia markatuko nuen, 

____1______… 

—Ez, jauna. Googlek erosi du Il Capone, eta bere izena ipini, jakina. 

Zure ohiko eskea egin nahi al duzu, Gartzia jauna? 

—Ohiko eskea…? Gartzia jauna…!? ____2______! Ezagutzen al 

nauzue, ba? 

—Gure dei-identifikatzailearen arabera, zuk Lau Gazta Bereziko 

Pizza eskatu izan diguzu beti. Ez da hala…? 

—Hala da. Eta horixe da nahi dudana. 

—Halere, gure Barazki Pizza aholkatzen dizut. Osasungarria oso. 

Osasuna, ondasuna, zure kolesterola ez dabil-eta ondo. 

—Zeeerrr…!? Aizu, aizu…, zuk _____3_____  dakizu hori!? 

—Sareko Medikuen Gidan harpidetza profesionala dugulako. Geure 

eskura dauzkagu zure odol-analisien emaitzak. 

—Ez zait gustatzen pizza hori. Gorroto ditut barazkiak. 

_____4_____. Tratamenduan nago, gainera; eta agindutako botikak 

hartzen ari naiz zintzo. 

—Gartzia jauna, ez zara botika taxuz hartzen ari. Duela bost hilabete 

erosi zenuen Larrearen farmazian 30 pilulako kaxa; eta 

_____5_____ ez… 

—Hori ez da egia. Beste farmazia batean ere erosi izan ditut 

geroztik. 

—____6______ Guri ez zaizkigu, ba, inondik ageri, zure kreditu 

txarteleko diru egoeran, ordainketa horien frogagarriak… 

—Eskudirutan ordaindu izan dudalako; _____7_____! 

—Ba, zure diru-kontu hondarren arabera, ez duzu sosik inon. Azken 

diru pizarrak besterik ez dira ageri han-hemen. 

—Etxean badut nik nahi beste eta gehiago esku-diru. 

_____8_____… 

—Benetan? Ba, azken Errenta aitorpenean ez duzu halakorik 

deklaratu. Irabazi baino gutxiago deklaratzea delitua da. 

—Baina, baina… Zer da hau, ______9___ Dagoeneko kokoteraino 

eginda nago Googlez, Twitterrez, Instagramez… Ez eta kito! 

Internet gabeko irla batera banoa ihesi! Han sikiera ez nau inork ere 

zelatatuko. 

—Ulertzen dizut, ulertzen dizudanez, alafede. Baina, 

_____10_____: pasaportea berritu beharrean zaude, iaztik kadukatua 

duzu eta. Gainera: «Nahiz eta ustez, ihes joanda, onlaine sarea 

saihestu, sarean beti bistako zaude, patrika eta pitilin». Gartzia 

jauna…? Aizu…? 

O 

J. M. Mendizabal, Diario Vasco, 2017 (Moldatua) 
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1 A halabeharrez 

 B nonbait 

 C ezinbestean 
   

2 A Urte askotarako! 

 B Arraioa! 

 C Hori duk eta! 

   

3 A zertarako 

 B zerbaitengatik 

 C nondik eta nola 
   

4 A Hor konpon! 

 B Bapo! 

 C Kito eta akabo! 
   

5 A ondorioz 

 B dagoeneko 

 C harrezkero 
   

6 A Bai ote? 

 B Erosiko ez duzu, ba! 

 C Nondik erosi? 
   

7 A bada gero, e! 

 B hara bestea! 

 C esan eta egin! 
   

8 A Xehe-xehe... 

 B Plausta-plausta... 

 C Barra-barra... 
   

9 A gero!? 

 B ezta!? 

 C inondik inora! 
   

10 A tira 

 B erne 

 C txo 

http://blogs.diariovasco.com/bai-horixe-bizargorri/author/jmmendizabal/
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LEXIKOA 

Aukeratu hitz horien baliokidea, testuinguruko esanahia kontuan harturik. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion  

laukitxoa (A-B-C-D). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

 

oizean goizik, Nur Al-Din etxetik 

irten, eta dendara abiatu zen. Hara 

iritsirik, ate ondoan, bere zain bide 

(11) zegoen neska belodun bat topatu zuen. 

Zeta damaskoarrezko soingainekoa 

zeramanez, goi mailakoa egin zuen. 

Emakumeak adeitsu (12) begiratu zion eta 

hasperen (13) egin zuen. Gizonak jakin-

minezko begirakunea josi zion eta bihotza 

punpaka (14) hasi zitzaion, aieru 

misteriotsuen seinale. Orduan emakumeak 

beloa baztertu zuen, bere begitarte 

dirdaitsua (15) erakutsi, eta, otzan (16) eta 

sutsu, begirik kendu gabe geratu zitzaion. 

Existentziatik landa, betierekoa egin zitzaien 

amets xarmagarri (17) batean barneratu 

ziren. Udaberriko brisak laztanez bete zituen 

eta zeru urdinaren urrinak ekarri. Zorionak 

asaldura eta nahasmena ahantzarazi zizkien. 

Bakea nagusitu zen lurraz eta, kantuen 

firurika bezalakoxeko keinu natural bat 

eginez, eskutik heldu zioten elkarri. 

—Izaki biziduna, hortaz –hots egin zuen 

gizonak–, ametsetakoa ez, baina benetakoa. 

Orain eta hemen! 

—Bai –xuxurlatu zuen emakumeak, ahotsa 

ilaun (18)–. Zu Nur Al-Din eta ni Dunyadad. 

—Zein halabehar gupidatsuk (19) ekarri zaitu 

nigana? 

Hitzak borborka ateratzen zitzaizkion, amaiera 

zoriontsua izan duen drama bat kontatzeko 

bezala. Pozarren eta alegera zegoen. 

—Miraria alferrikakoa izan ez dadin –jarraitu 

zuen–, salburik jarri behar dugu. 

—Trumoiak estali egiten du, baina, usoen 

urruma (20). 

N. Mahfuz, Mila eta bat gauak, 

(Itzul: P. Zubizarreta, 2016) 

G 

 A B C D 

11 ote ahal omen nonbait 

12 arretatsu arranguratsu destainatsu adimentsu 

13 zizpuru arnasa hats zintz 

14 borborka topeka jauzika dardarka 

15 argitsua eztia zurbila bikaina 

 A B C D 

16 apal gangar tentel txepel 

17 desiragarri bizigarri gozagarri liluragarri 

18 goibel ahul ilun zoli 

19 madarikatuk ankerrek maltzurrek errukitsuk 

20 orroa kurruka marrua ulua 
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IRAKURMENA   |   TESTU LABURRAK 

Irakurri hurrengo hiru testuak eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean,  

dagokion laukitxoa (A-B-C). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

ZORIONA 

orionaren atzetik igarotzen dugu bizitza. Hain 

gauza ederra baita inor gutxik ikusi duen hori, 

hain gauza goxoa baita inor gutxik dastatzea 

lortu duen hori. Baina hor nonbait behar du, bazter 

ezkuturen batean. 

Bizitzako pausoak gorputza aurrealdera okertuta 

ematen ditugu, noiz usainduko duen sudurrak hain 

desiratua den harribitxia. Baina gerriko minez 

bukatzen dugu gehienetan eta arimari mesede gutxi 

egiten dio horrek. 

Bidean zorionaren atzetik goazela, askotan nora 

goazen ere ahaztu egiten zaigu; eta gehienetan nora 

iritsi nahi dugun badakigun arren norabide okerra 

aukeratzen dugu helmugara iristeko. Barru bake 

handia behar baitu pertsonak zoriontsu izateko, askatu 

behar baitu gizarteak ezartzen dizkion kateetatik, 

askatu norberak sortutakoetatik. Baina nekez topatzen 

dugu barruan bakerik eta zoriontasuna hitz luzeegia 

delakoan edo, pozik bizitzearekin konformatzen gara. 

Batzuetan iruditzen zaizu zoriona hatz puntekin 

ukitzear zaudela, hortxe dagoela. Baina ihes egiten dizu 

esku artean gordetzen saiatzen zaren lanbroa bailitzan; 

eta zalantzati geratzen zara ukitzera iritsi zaren. Ez 

baitakizu ziur zein den zehazki zorionaren forma, 

zerbait alaia behar duen, irribarrearen moldeko zerbait, 

ala malko baten antz handiagoa duen. Ze, izan al 

daiteke zoriontsu negar egiten duen pertsona bat? 

Batzuetan, bizitzak zoriontsu izateko lizentzia kendu 

dizula sentitzen duzu, ezingo zarela sekula gehiago 

zoriontsu izan, edo ezingo duzula sekula gehiago 

zorionetik gertuen zeunden egoera horretara itzuli. 

Akaso orduan, malkoa bezala irribarrea ere zauritik 

jaiotzen denean izan zaitezke inoizko zoriontsuena. Edo 

ez. Ez dakit. 

Agian zorionaren kontzeptua birdefinitu egin beharko 

genuke. 

 

J. Soto, Berria, 2015 (Moldatua)  

ZORIONA 

Euskararen Gaitasun Agiria  

21 Sotoren esanetan, zorionaren atzetik pauso asko ematen ditugu… 

 A bazter ezkutuetan gordeta egoten delako. 

 B bidea luzea izan arren, argi izaten dugulako norabidea. 

 C sarritan bidean noraezean ibiltzen garelako. 

  

22 Sotok ez dauka argi, baina zoriontsu izateko…  

 A lizentzia hartu egin behar da. 

 B ezinbestekoa da zauriak sendatzea. 

 C malkoak eta irribarreak, biak, onartu beharko genituzke. 

Z 
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IZENA DENEAN GAITZA 

zena duena, bada». Rafael Yuste 

neurobiologo ospetsua Estatu Batuetan bizi 

da eta jatorriz ez da euskalduna, baina oso 

gogoko du esaldi hori, eta behin baino gehiagotan 

erabili izan du bere artikulu eta hitzaldietan. 

Dioenez, hori da bere helburua: neuronei izena 

jartzea, eta, horrekin batera, haien izaera eta 

funtzioa ulertzea. Beraz, esapideak kutsu ona du 

Yusteren ustez.  

Ez da beti horrela, ordea. Izenak berak kutsu 

okerra edo ezkorra duenean, izanari eransten zaio, 

eta hori kaltegarria izan daiteke. Hori gertatzen 

da, esaterako, gaixotasun batzuk 

diagnostikatzean. Gaitzari zein izen jarri, era 

batera edo bestera tratatuko dute gaixoa, eta 

kalterako izateko arriskua bereziki handia da 

diagnostikatzeko zailak diren gaitz konplexuetan 

edo izen berarekin izendatzen diren sindrome 

zabaletan. 

Horren adibidea da eskizofrenia. Beste 

neurologo batek, Bartzelonako Sant Pau 

ospitaleko Luis Querolek, artikulu batean azaldu 

zuen askotan, pazienteak haluzinazioak baditu, 

eskizofrenia diagnostikatzen dela. 

Eskizofreniarekin lotutako odoleko 

markatzailerik ez dagoenez, sintoma horretan 

oinarritzen direla medikuak. Baina, neurri batean, 

diabetesa egarrian oinarrituta diagnostikatzearen 

antzekoa dela uste du Querolek. Haren iritziz, 

arazo larria da hori, ondoren pazienteari jarriko 

zaion tratamenduan ez ezik, beste alderdi 

batzuetan ere eragiten baitu izenak, hala nola 

ikerketan eta baita ezartzen diren politiketan ere. 

Gainera, buruko beste gaixotasun asko bezala, 

eskizofrenia oraindik oso estigmatizatuta dago 

gizartean, eta orokortzeak ez dio inolako 

mesederik egiten eskizofreniaren irudiari, eta are 

gutxiago diagnostiko hori jaso duten pertsonei. 

Zorionez, gero eta zabalduago dago horren 

inguruko kezka, eta horren erakusgarri da British 

Journal of Medicine aldizkariak iaz argitaratu 

zuen artikulu bat. “Eskizofrenia ez da existitzen” 

da haren izenburua, eta gaitzak izendatzeko 

sailkapena berritzea aldarrikatzen du. 

Artikulugilearen esanean, oraingoa sintometan 

oinarritzen da, eta ez denez batere zehatza, 

mesede baino kalte handiagoa egiten du. 

Dena den, «eskizofrenia» izenarekin ezagutzen 

den asaldura-multzoa ez da arazo hau duen 

bakarra. Epilepsia ere, gehienetan, sintoman 

oinarrituta diagnostikatzen da, eta tratamendua 

ere sintomatikoa izaten da; hau da, konbultsioak 

eragozteko helburua izaten du. Berez, ordea, 

aurrena jatorria ezagutu eta gero horren araberako 

tratamendua jartzea izango litzateke onena. Eta 

gauza bera beste hainbat gaixotasunekin ere, 

diabetesetik hasi eta minbizietaraino. Hasiak dira 

horretan; ea azkar eta ondo asmatzen duten. 

IZENA DENEAN GAITZA 

A. Galarraga, Berria, 2017 (Moldatua)  

 «I 

Euskararen Gaitasun Agiria  

23 Neuronei, eta oro har gaixotasunei, izena jartzea 

  A eta haien izaera ulertzea da bide zuzenena, Yusteren ustez.  

  B ezinbestekoa da gaixotasunen diagnosi zuzena egin eta tratamendua ezartzeko. 

  C lehen pausoa da diagnostikoan, baina arriskutsua gerta daiteke.  

      

24 Izendatzeak estigmatizazioa ekar dezake. 

  A Esaterako, eskizofreniaren kasuan, odol-analisiak egin gabe izendatzen bada. 

  B Izan ere, buruko gaixotasunei izena jartzeak bazterketa sor dezake gizartean.  

  C Gaixo horiek gehiago ikertu gabe geratuko bailirateke. 

      

25 Izendatu eta sintometan oinarritutako diagnostikoek 

  A ez dute antzina zuten arrakastarik. 

  B tratamenduen orokortzea sortzen dute. 

  C ondorioak eragozteko helburua izaten dute. 
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

ZERGATIK? 

adanik ez dute «zergatik?» galdetzen. 

Baliteke adin-kontua izatea, nerabe bilakatu 

direlako garai batean gertakari guztien arrazoiez, 

txikikeriarik ñimiñoenez ere, etengabe galdetzen 

ziguten gure bi alabek. Horregatik izan daiteke, 

edo latzagoa dena: baliteke denborarekin, 

denbora-tarte urrian bada ere, zergatirik ez 

dagoela ulertu eta barneratu egin dutelako izatea. 

Eta nik jakin nahi nuke zer galdetu ahal dion bere 

buruari gauza batzuen zergatiak bilatzeari uko 

egiten dionak. 

«Zergatik hau, eta zergatik hori, eta zergatik ez 

horrela, eta zergatik bai honela» geure etxeko 

soinu-bandaren doinua izan zen urteetan; 

gurasoak zaretenok erraz ulertuko duzue zer 

diodan. Bat-batean, alta, aldatu egin da musika, 

eta jadanik ez da galdera hori horren maiz 

entzuten, eta horren ordez, gero eta gehiagotan, 

isilik geratzen dira, zer esanik ez balute bezala, 

edo egundo zer ulerturik ez balego bezala. 

Gogoratzen dut gogaitu egiten ninduela 

etengabeko itaunen segida hark, baina orduan 

sekula horrelakorik imajinatu ez banu ere, orain 

jabetu naiz galdera horiek askoz nahiago ditudala 

oraingo isiltasuna baino. 

Alabek eguneroko albiste-gosarian jaso zuten 

Manchesterreko atentatuaren berri. Zur eta lur 

geratu ziren, beren sasoiko gazte askok bezala, 

ezaguna baitute Ariadna Grande eta haren 

musika; ezaguna eta gustukoa, eta beraz, 

kidetasun sendoa dago haien eta gure alaben 

artean, ahaidetasun figuratibo bat sortzen baita 

horrelakoetan. Etxekotzat dituzte gau hartan han 

dantzan eta kantuan ari zirenak eta, beraz, ez zaie 

batere kostatzen imajinatzea eurak izan zitezkeela 

bonba leherrarazi zuen gaztearen ondoan eserita 

zeudenetakoak, kaosaren erdian garrasi egingo 

zutenak, ihesi irtengo zirenak, babeslekua alferrik 

bilatuko zutenak. Eta elkarri begiratu zioten 

albistearen berri jaso zutenean, eta zerbait 

idatziko zuten adiskideen profiletako 

argitalpenetan, eta argazkiren bat partekatuko 

zuten, dolua eta pena azalduz. Hori guztia egingo 

zuten, baina ez zuten «zergatik» galdetu. 

Gero eta usuagoa da ez galdetze hori. Alferrik 

delakoan? Batek daki. 

Ez dute arrazoiez itaunik egiten, adibidez, 

Mediterraneoko edozein kostalde-zatitan gorpu-

andana topatu dutela dioten albisteak ikusten 

dituztenean. Harrituko dira hondartzaren gaineko 

koreografia makabroa ikustean, baina pasatu egin 

da galdera egitea normala zen garaia. Itsasoaren 

erdian hondoratu den txalupa inguruan besoak 

altxatuta ageri diren naufrago horien dramaz, 

berdin-berdin. Jakingo al dute erantzuna? 

Ikusiaren ikusiaz, konturatzen ote dira zer 

gertatzen ari zaigun?  

Jadanik ez dute ulertu behar zergatik akabatzen 

dituzten emakumeak gizonek, zergatik ikusten 

edo entzuten dugun egun birik behin gizon batek 

emaztea labankadaz hil duela, edo itota laga duela 

bide-bazter batean, edo norbaitek bortxatu egin 

duela bere adineko gaztetxo bat herriko festetan. 

Ez dute ulertu behar, errealitateak mila motibo 

eman dizkielako gauza batzuk, ulertezinak izanik 

ere, bere horretan onartu egin behar direla uste 

izateko. 

Gizarte aurreratuen ezaugarri nagusietarikoa da, 

antza, patua ez onartzea. Harritu egingo ginateke 

esango baligute gaur egun minbiziaren zergatiaz 

zertan galdeturik ez dagoela, edo ikertzea eta 

soluziobidea bilatzea alferrik direla. Gure 

aurrekoek Jainkoren baten apeten bidez azaltzen 

zuten ulergaitza egiten zitzaiena. Gainditu egin 

genuen langa hori, baina berria altxatu dugu, 

itxuraz. Atzera ari gara, zergatik galdetzeaz 

nekatzen garen unean, egoera aldatzeari uko 

egiten badiogu. 

J 

P. Kaltzada, Berria, 2017 (Moldatua)  

Euskararen Gaitasun Agiria  
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 Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion  

laukitxoa (A-B-C-D). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

ZERGATIK? 

26 Zer pentsarazten dio egileari “zergatik” galdera ez entzuteak?  

 A Kezkagarria dela gauza batzuen zergatiaz galdetzeko premiarik ez izatea.  

 B Gauzen zergatia bilatzeari txikikeria irizten diotela nerabeek.  

 C “Zergatik” galdera ordezkatu duen isiltasuna oso lasaigarria egiten zaiola.  

 D Nerabeek, etengabe, bestelako galderak egiten dizkiotela euren buruari.  

   

27 Ariadna Grande abeslariaren kontzertuan gertatutakoak, egilearen alabei 

 A beldurra eta izua sortu zien, ahaidetzat baitaukate hainbat gaztek bezala. 

 B erabateko erantzuna emateko gogoa piztu zien, eta sare sozialetan partekatu zuten albistea. 

 C harridura sortu zien, baina arrazoiak galdetu gabe jarraitu zuten.  

 D pentsarazi zien eurak izan zitezkeela kontzertuan zeudenak, eta garrasika hasi ziren.  

   

28 Gaurko gazteek gutxi galdetzen dute gertakarien arrazoiez; izan ere,  

 A harridura handia sortzen diete hondartzetan agertzen diren hilotzek.   

 B koreografia makabroak eguneroko kontua dira albistegietan.  

 C ikusitakoak ikusita, ez da beharrezkoa.  

 D ohikotzat dituztenez, arrazoirik galdetzeko beharrik ez dutela dirudi. 

   

29 Gizarte aurreratuetan,  

 A ez da beharrezkoa galdetzea, esaterako, minbiziaren zergatiaz. 

 B patuaren langa gainditu egin dugu.   

 C patuaren baitan uzten ditugu erantzun guztiak.  

 D nahikoa da jainkoren batengan sinestea, eta patua ez onartzea.  

  

30 Nola laburbildu egilearen mezua?  

 A Galdetzeko irrikari eustea da aurrera egiteko bide bakarra.  

 B Ulergaitzak eta ezinak etengabe bultzatzen gaituzte aurrera.  

 C Ez ikusiarena egin gabe, errealitatea den bezala onartzea da irtenbidea.   

 D Ikerketak argitu beharko lituzke gure kezka guztiak, ez erlijioak.  
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A eredua  

Amaitzen duzunean: 

 

 Konprobatu ariketetan aukeratu dituzunak erantzun-orrian markatu 

dituzula.   Guztira, 30 item dira: 1-30. 

 

 Sartu erantzun-orria koadernotxo honen barruan eta jaso eskua.                            

Gelako arduradunek azterketaren 2. atala emango dizute. 

PROBA IDATZIA 
Puntuazioa 

gehienez 

Puntuazioa 

gutxienez 

Proposaturiko 

denbora 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

— 

— 

— 

— 

10 min 

10 min 

40 min 

  5 min 

55 min 

35 min 

25 min 

15 min 

3h 15 m 

65 

min 

130 

min 

1. 

atala 

2. 

atala 

Elkarrizketa-testua 

Lexikoa 

Irakurmena 

Iritzi-artikulua 

Idazkia 

Esaldiak berridaztea 

27 

Erantzun-orria betetzeko 

Egindakoa gainbegiratzeko 

Guztira 

 Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora-banaketa: 

Euskararen Gaitasun Agiria  


