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ATARIKO PROBA 
2017ko otsailaren 25a 

 
>  IRAKUR ITZAZU OHARROK 
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria. 

2. Konproba ezazu koadernotxo honek 8 orrialde dituela eta ez dagoela ageriko akatsik. 

3. Koadernotxo hau ez da zuzentzen, baina idatz itzazu zure izen-deiturak eta NAN zenbakia: 
 

 NAN zenbakia  Izena  

     

 1. deitura  2. deitura  

     

     

4. Atariko proba egiteko denbora: 50 minutu. 

5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. Kontuan izan orri hori dela 
zuzentzen dena. Ipini datuak eta markak behar bezala. 

6. Ariketa bakoitzean aukeratu behar duzu erantzun zuzena, edo egokiena, edo zein dagoen gaizki eta 
erantzun-orrian dagokion koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra. 

7. Erantzun zuzen bakoitzeko, puntu bat; erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen. 

8. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzentzen da, irakurgailu optiko bidez. 

>  Erantzun-orria betetzearekin, azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena ematen diola 
ulertzen da. 

 

 

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. 

Azterketa-eredua: 

A 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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1.  Lana sasoiz amaitzeko asmoa dutela ziurtatu 

digute, nahi izate hutsa zernahitarako aski izango 

balitz bezala.  

 Hau da: 

A Asmoak asmo, ez du ematen lana garaiz 

amaitzerik izango dutenik. 
B Lan bikaina egingo duten bermea eman digute. 
C Nahi izanez gero, agindutako epean amaituko 

dute lana, inondik ere. 
D Nahitaez, berandu gabe amaituko dute lana. 

 
2.  Aukera zoragarria zen, ..... 

A hura ganora, hura!  
B hura marranta, hura!  
C hura mauka, hura!  
D hura ajea, hura!  

 
3.  Ondoko multzoetako batean bada izen bat tokiz 

kanpo. Zein multzotan? 

A Artea, haritza, gorostia 
B Gibela, giltzurruna, hestea 
C Eulia, liztorra, abegia 
D Usoa, zozoa, birigarroa 

 

 
4.  Ez dakit ziur gertatuko den, baina ..... 

A ni neu baietzaren aldera nago! 
B nik baietza esango nuke! 
C ni neu baietz nago! 
D ni neu baietzean nago! 

 
5.  Entzun dut konortea galdu duela. Orain zelan 

dago?  
 Erantzunik egokiena: 

A Bere onera etorri da. 
B Hobetu beharrean. 
C Onez onean. 
D Egon barik! 

 

6.  Nondik eta nora zabaltzen dira hain azkar 

esamesak kuadrilla malapartatu honetan?  

 Hau da: 

A Ez dakigu esamesak nondik nora dabiltzan 

aparteko kuadrilla honetan. 
B Gure lagunartean zelan enteratzen da horren 

azkar mundu guztia txutxu-mutxuekin? 
C Gure kuadrillan ez dago jakiterik esamesak 

nondik datozen, ez nora doazen. 
D Gure lagunartean ziztuan zabaltzen dira 

apartatutakoei buruzko esamesak! 

 
7.  Zein da okerra? 

A Ostiralean ere izango omen dira estropadak 

Donostian. 
B Izango omen dira Donostian ere estropadak 

ostiralean. 
C Donostian izango omen dira ostiralean 

estropadak ere bai. 
D Estropadak ere izango omen dira ostiralean 

Donostian. 

 
8.  Norbait izugarriak edo ikaragarriak ikusia dela 

esateko: 

A Nireak eta bereak ikusitakoa da. 
B Bereak eta bi ikusitakoa da. 
C Bereak eta kristorenak ikusitakoa da. 
D Bereak eta hamaika ikusitakoa da. 

 
9.  Ortografia. Zein da erabat zuzena? 

A boltsa, leiha, sustatu 
B auzo, hibai, ohian 
C ustartu, sinetsi, ohian 
D zapuztu, erdietsi, ezkutatu 

 
10.  ....., zenbat urte dituzu?  
 Hasiera egokiena: 

A Barkatuko didazulakoan 
B Adeitasunez bada ere 
C Lotsagabea izaki 
D Atrebentzia ez bada 

 
11.  A zer afaria atzokoa, Mikel!  

Erantzunik egokiena: 

A Bai bapoa izan zela! 
B Bai, egundokoa! 
C Bai izan zela afari gozoa! 
D Bai, ze afari! 
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12.  Zazpi suspentso! ..... zure emaitzen berri izatean! 

A Gozoak jarriko dira gurasoak 
B Epelak hartuko dituzte gurasoek 
C Aho betean jarriko dira gurasoak 
D Pikutaraino jarriko dira gurasoak 

 
13.  Aizak, kili-kolo bizi haizela aditu diat! 
 Erantzunik egokiena: 

A Bai, denaren beharrean! 
B Bai horixe, apaizak baino hobeto! 
C Bai, ba, esne-mamitan! 
D Hori duk eta, inoren bizkarretik beti! 

 
14.  Alaznek ez du inoiz laguntzarik eman eta orain 

laguntza eske dator. 
 Jarraipenik egokiena: 

A Kopeta behar da, gero! 
B Ederra egin duk! 
C Lekuan lekukoa eta sasoian sasoikoa! 
D Setatia halakoa! 

 
15.  Hura higuina, hura, eman zidana Anek egindako 

arroz esneak!  
 Beste era batera esanda: 

A Arroz esneaz bete-bete egin nintzen. 
B Arroz esnea jateko amorratzen egon nintzen. 
C Arroz esneak nazka eman zidan. 
D Arroz esnea behar baino gozoagoa zegoen. 

 
16.  Zein atsotitz aukeratuko zenuke adierazteko 

arduradun gehiegi izateak ez duela etekin 

handirik lortzen? 

A Zenbat buru, hainbat aburu.  
B Gogoko tokian aldaparik ez. 
C Nagusi askoren astoa goseak hil.  
D Bost zentimoko pupua eta hamar zentimoko 

trapua.  

 

17.  Izan, izan dira garaiak, zeinetan hiritarrek, herri 

handietako biztanleek, nabarmen goragotik 

begiratzen ziguten herri txikiagoetakooi.  

 Hau da: 

A Zenbait garaitan, herri handietako biztanleek 

gutxietsi egiten gintuzten  eurenak bezain 

handiak ez ziren herrietako biztanleok. 

B Hainbat hiritako biztanleek, garai batean ez 

bezala, nabarmen goragotik begiratzen digute 

herri txikietakooi. 

C Hiritar batzuek, garai jakin batean, ez omen 

zituzten begiko herri txikietako biztanleak. 
D Dirudienez, izan omen dira garaiak zeinetan hiri 

handietako eta herri txikietako biztanleek 

nabarmen goragotik begiratzen zuten. 
 

18.  Nolakoa izan da, ba, gaurko hitzaldia? 

A Ezin hobetoago. 
B Hobe ezinago. 
C Hainbat hobeagoa. 
D Ezin hobea. 

 
19.  Lagun baten lan bikaina goraipatzeko: 

A Hireak egin dik! 
B Portatu haiz! 
C Hara bestea! 
D Segi hor! 

 
20.  Etxetik kanpo oso otzana eta apala da, baina 

etxekoekin zakar hutsa. 
 Zein esaerak biltzen du ideia hori? 

A Non fida, han gal. 
B Kanpoan uso, etxean otso. 
C Nolako zura, halako ezpala. 
D Non gogoa, han zangoa. 

 
21.  Hori hizketan hasten denean, bazter guztiak 

aztoratzen ditu. 
 Hau da: 

A Denak hunkitzen ditu. 
B Denak lasaitzen ditu. 
C Denak liluratzen ditu. 
D Denak asaldatzen ditu. 

 



A EREDUA 

 

 

 

 4 

22.  Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo? 

A haizetea / tximista / kazkabarra / ekaitza 
B zauria / beltzunea / hasperena / ubeldua 
C suhia / erraina / aitabitxia / neba 
D iturgina / igeltseroa / hargina / arotza 

 
23.  Komeni da indabak bezperan ..... jartzea.   

A jariatzen  
B xehatzen 
C txigortzen  
D beratzen 

 
24.  Bizitza osoan kolpe zorririk jo ez duen horrek guri 

alferrak deitzea ere!  
 Jarraipen egokia: 

A Azala behar da, gero! 
B Ikusi zeinek esaten duen! 
C Hara bertan! 
D Horrek esanda ere! 

 
25.  Zer esan dizute?  

Erantzuna: 

A Ezer. 
B Ez didate ezer ere ez esan. 
C Ezer ere ez. 
D Ez didate ezer ez esan. 

 
26.  Baina zer diozu, emakume horrek 10 haur izan 

dituela? 
 Harridura adierazteko: 

A Egundo horrelakorik! 
B Zer dago, baina! 
C Izango ez zituen, ba! 
D Horretan dago! 

 

27.  −Nahiko haragi jan ote zuten? 

 −Hara, ..... ! 

Zein erantzun EZ da egokia? 

A berdindu arte 
B lepo egin arte 
C hautatu arte 
D nazkatu arte 

 
28.  Etxe honetan bizi izan zen gure aitona jaio zenetik 

hil arte. Horregatik, hortik igarotzean asko 

oroitzen naiz ..... . 

A gure aitona ohiaz 
B gure aitona zenaz 
C gure behialako aitonaz 
D gure aitona zaharkituaz 

29.  Izan al haiz inoiz Parisen? 
 Erantzun okerra: 

A Noiz edo noiz izan nauk. 
B Behin edo bitan izan nauk. 
C Makina bat alditan izan nauk. 
D Sekula izan nauk. 

 
30.  Kazetariek egin dioten kalteagatik haserre, artista 

ospetsuak ..... jotzea erabaki du. 

A epailera 
B epailearekiko 
C epaitegiarengana 
D auzitara 

 
31.  Sudur luzea edukiko dut, baina zuk ere ..... ! 

A gehiago 
B askoz gehiago 
C makala 
D ez duzu makala 

 
32.  Mutil gaizto haiei hurbildu ..... eta eurak, berriz, 

harrika hasi ..... . 

A ginen ziren 
B gintzaizkien zitzaizkigun 
C gintezen zitezen 
D genien gintuzten 

 
33.  Oraintxe ia nazka-nazka eginda nago hemen! 
 Jarraipenik egokiena: 

A Zer, joaten gara beste leku batera? 
B Zer, joango gara beste lekutara? 
C Zer, goaz beste leku batera! 
D Zer, joango gara beste leku batera? 

 
34.  Zein dira esanahi berekoak? 

A langa / muina 
B beharra / premia 
C alea / izpia 
D isuria / lurrina 

 
35.  Kirolean balio ez duenak beste zerbaitetarako  

balio ..... . 

A luke 
B liteke 
C lezake 
D litzateke 
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36.  Zein da zuzena? 

A Bada makina bat jende saltoki horiei esker bizi 

dena. 
B Ez daude datu askorik gertatutakoari buruz. 
C Antolatzaileak eurak dira gatazkarik handienak 

eragin dutenak. 
D Tabernarik izango ez balira, zer egingo genuke 

asteburuan? 

 
37.  Zein da zuzena? 

A Batzuek osaba-izebekin bizi dira, beste batzuk 

anaia-arrebekin. 
B Batzuk osaba-izebekin bizi dira, beste batzuek 

anai-arrebarekin. 
C Batzuek osaba-izebekin bizi dira, beste batzuek 

seme-alabakin. 
D Batzuk osaba-izebekin bizi dira, beste batzuk 

anai-arrebekin. 

 
38.  Ez dira hortik altxatuko, gose izan ..... . 

A ere 
B ez ezik 
C ezean 
D ezinean 

 
39.  Kale-zurruta arazo larria da; ..... , alkoholaren 

erruz kaleak gero eta zikinago daude, eta 

asteburuetan askok ezin izaten dute begirik bildu. 

A beraz 
B izan ere 
C alabaina 
D zera da 

 
40.  Zein da okerra? 

A Nik neuk esan gabe, nekez jakin zenezake une 

oro zertan ari naizen pentsatzen. 
B Andereñoak ikasleari argiro esan zion egiten ez 

bazuela zigortuko zuela. 
C Autobusera berandu iritsi izan bagina, hegazkina 

gu barik joango zatekeen. 
D Hobeto ibiliko ginateke denok, behar denean 

behar diren neurriak hartuko bagenitu. 

 
41.  Hemen ez dago zer eginik, ..... zuen aitaren 

laguntzaz ..... zuen irakaslearen laguntzaz. 

A bai bai 
B ez ez 
C nola hala 
D batetik bestetik 

 

42.  Zein da zuzena? 

A Hainbat gauz gogoratu behar izaten ditut 

egunero. 
B Eliz hortan ezkondu ziren Mikelen gurasoak. 
C Lehia bizian aritu dira bi txirrindulari horiek. 
D Nola sartuko gara, giltzik ez dugu eta! 

 
43.  Sortzez da borrokalari gizakia, eta zenbaitek nahi 

baino gehiagotan, borrokalari izatera kondenatzen 

ditu zanpaturiko herrialdeak.  

 Hau da: 

A Borrokalari izan nahi izate horrek askotan 

borrokalari izatera behartzen ditu zanpatutako 

herrialdeak. 
B Borrokalari sortu diren gizakiak makina bat 

aldiz behartzen ditu besteak borrokalari izatera. 
C Gizakia jaiotzez da borrokalari, eta behin baino 

gehiagotan zanpatu egiten ditu hainbat 

herrialdetako borrokalariak. 

D Gizakia berez borrokalaria denez, makina bat 

aldiz behartzen ditu borrokalari izatera zanpatuta 

dauden herrialdeak. 
 

44.  Zein da zuzena? 

A Herritarren arazoak zein diren aztertu behar 

ditugu. 
B Gero eta gehiago lan egin, orduan eta diru 

gehiago irabaziko du. 
C Baldintza kaskarretan bizi dira, soldata bat zer 

denik jakin gabe. 
D Zenbat eta lan gehiago egin, orduan eta gehiago 

nekatuko zara. 

 
45.  Gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino 

etengaitzagoak dira.  
 Hau da: 

A Sendoagoak dira giza bertuteak ezinikusia eta 

gorrotoa baino. 
B Gaitza izaten da elkarren etsai direnek 

gizatasunez jokatzea. 
C Etsaikeria gizakiak bere-berea duen ezaugarria 

da. 
D Indar handiagoa du gizakiongan etsaikeriak 

gizatasunak baino. 

 
46.  Kontuz! Ez igo horra ..... ! 
 Zein EZ da jarraipen zuzena? 

A erori egingo zarela 
B erori egingo zara eta 
C erori egin zaitezke eta 
D erori egingo baitzara 
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47.  Oraindik ez ..... dakite jaten hasi aurretik eskuak 

garbitu egin behar direla? 

A omen 
B ote 
C ahal 
D ei 

 
48.  Zu eskatzen ari zaren hori lortzeko, inauterietan 

aste osoa jai izatea lortzeko ....., ezinbestekoa da 

gurasoek onartzea. 

A alegia 
B batez ere 
C izan ere 
D ordea 

 
49.  Aizu, Julen, zer nahi duzu? 

A Haragi kilo bat. 
B Baso bat ardoa. 
C Esne litro bat. 
D Libra bat azukre. 

 
50.  Krisiaren aitzakian aldaketak gertatzen ari dira ..... . 

A edozein arrazoiengatik 
B hainbat gaietan 
C zenbait herrialdeetan 
D makina bat arlotan 

 
51.  Ba, gai horretan medikuek ere izan behar dute ..... . 

A zer esango 
B zer esatea 
C zer esana 
D zer esaterik 

 
52.  Oraingoz utz ditzagun bere horretan, eta ..... 
 Jarraipen egokiena: 

A gero geroan. 
B gero gerokoari. 
C gero gerokoak. 
D bego geroan. 

 
53.  Ortografia. Zein da zuzena? 

A Bostgarren ihardunaldia 
B Testu higuingarria 
C Gustoko gendea 
D Larogei gaiso 

 

54.  Errepidean istripua izan eta bi orduz egon omen 

ziren anbulantziaren zain. Posible ote? 

 Erantzun okerra: 

A Bai, baliteke. 
B Bai, izan liteke. 
C Bai, litekeena da. 
D Bai, izango liteke. 

 
55.  Nolabaiteko amets ero batek liluraturik, Andoni 

arrapaladan abiatu zen Maddirengana. 

 Azpimarratutako hitzen esanahi berekoak: 

A asaldaturik oharkabean 
B harrapaturik zalaparta batean 
C txunditurik arineketan 
D isolaturik ziztu bizian 

 
56.  Atsotitza. Zozoak beleari: ipurbeltz. 
 Aukeratu baliokidea: 

A Tximinoak hartzari: tripa handi. 
B Astoak mandoari: belarri luze. 
C Zorriak eltxoari: ipurdi gizena. 
D Karakolak baleari: gibel handi. 

 
57.  Zein da zuzena?   

A Ongi tratatzen badidazu, afaltzera gonbidatuko 

zaitut. 
B Beharbada, arrisku hori hartzeak arazo handia 

ekar dakiguke. 
C Ezagutzen didanean, maiteko didala uste dut.  
D Etxera eramango baninduzu, benetan eskertuko 

nizuke. 

 
58.  Ortografia. Zein da zuzena? 

A Ohartu al zarete zenbait jaki osasungarri ez 

direla dastatzeko errazak? 
B Izun gogorrak ezarriko dizkiete heuren 

zikinkeriak garbitzen ez dituzten 

kontsumitsaileei. 
C Ahusnarketa sakonagoa behar dute gertatzen 

hari diren izkanbilak. 
D Gu zihur gaude arazo batzuk ezin izango 

dituztela sahiestu. 

 
59.  ..... ordainduko du horrek huts egin izana! 

A Larrutik 
B Buru-belarri 
C Gogotik 
D Leporaino 
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60.  Nahi badugu edo nahi ez badugu, nondik ez 

dakigula gatoz eta ez dakigun norabait goaz. 

 Hau da: 

A Nahi izan ala ez, ez dakigu ez nondik gatozen, 

ez nora goazen. 
B Nahita edo nahi gabe, ez dakigu nola gatozen 

ezta nora goazen ere. 
C Nahita ez dakigu, ez nondik gatozen, ez nora 

goazen. 
D Nahi izan arren, nondik gatozen ez dakigula 

gatoz eta nora goazen ere ez dakigu. 

 
61.  Batzuek maiteago dituzte kanpoko ohiturak 

hemengoak baino. 
 Alegia: Batzuek kanpoko ohiturak ..... . 

A onesten dituzte 
B onartzen dituzte 
C hobesten dituzte 
D hobetzen dituzte 

 

62.  Ez dago gizakirik joera zitalik ez duenik, eta bere 

jarrera zital horri etengabe kontra egitea da 

gizakiari eska dakiokeen duintasun bakarra. 

A Gizakiari norberaren joera gaiztoen kontrako 

borrokak eman liezaioke duintasuna. 
B Gizakia berez da zitala eta bere ahuldadea 

onartzeak egiten du, besterik gabe, gizaki. 
C Joera zitalei nagusitzen zaie etengabe gizakiaren 

duintasun berezkoa. 
D Joera zitalen eta gutxieneko duintasunaren 

arteko lehiatik garaile atera ohi da gizakia. 

 
63.  Begiak itxita izan arren, Mireni taupadak 

betazaletaraino iristen ..... . 

A zizkion 
B zitzaion 
C zizkioten 
D zitzaizkion 
 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 
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Bizkotxoaren hastapen gogorrak 

 
 

XVI. mendean, bizkotxoa marinelen elikagai nagusietakoa zen itsas ibilaldi luzeetan. Opil txiki 

biribilak ziren, gaileta modukoak, gari irinez eginak. Bi aldiz egosten zituzten, bidaian zehar hartzitu ez 

zitezen. Eta egosaldi bikoitz horretatik datorkie izena, latinez bis coctus hitzek “bitan egosia” esan nahi 

baitute. 

Hortaz, duela 500 urteko bizkotxo haiek ez zuten zerikusirik gure gaurko bizkotxo harroekin. Antz 

handiagoa zuten frantsesezko edo ingelesezko biscuitekin. Baina ez ziren gozoak. Arrain gazituarekin, 

urdaiarekin, lekaleekin edo arrozarekin batera jan ohi zituzten, edo, besterik ezean, olio pixka bat 

botatzen zioten. 

Bizkotxoak bustitzeko ohitura hasieratik zabaldu zen. Baina egun jalekeria hutsez egiten duguna 

beharragatik egiten zuten orduan. Egunak aurrera joan ahala, opil haiek gogortu egiten ziren, janezin 

bihurtu arte. Horregatik, uretan edo ardotan busti ohi zituzten, hortzeriaren mesedetan.  

___________________________________________________________ 

N. Irazustabarrena, Argia 

 

 

 

64.  Nolakoak ziren XVI. mendeko bizkotxoak? 

A Gaurko bizkotxoen oso antzeko opil harroak. 
B Bi aldiz egosten ziren gaileta gozoak. 
C Beste zenbait janari nahastuta egiten ziren opil 

gaziak. 
D Beste jakiekin batera jaten ziren opil txiki eta 

ondo egosiak. 

65.  Zer dela eta bustitzen ziren bizkotxoak garai 

hartan? 

A Gutizia hutsagatik. 
B Hortzak zaintzeko. 
C Gehiago iraunarazteko. 
D Beharrak hala aginduta. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: 

Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NAN zenbakia eta eguna ongi 

markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte. 


