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IRAKUR ITZAZU OHARRAK 

 
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria. 

2. Konproba ezazu koadernotxo honek 8 orrialde dituela eta ez dagoela ageriko akatsik. 
3. Idatzi hemen zure izen-deiturak eta NA zenbakia. Koadernotxo hau ez da zuzentzen. 
 

 NA zenbakia  Izena  
     

 1. deitura  2. deitura  

     

     

 

4. Atariko Proba egiteko denbora: ordubete. 

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. Asmaturiko erantzun bakoitzeko, puntu bat; erantzun okerrengatik ez da punturik kentzen. 

8. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzentzen da, irakurgailu optiko batekin. 
Erantzun-orria betetzearekin azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena 
ematen diola ulertzen da. 
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Berandu afaltzeak gizentasuna eragin dezake 

 

Ohio-ko Unibertsitateko (AEB) Laura Fonken eta 

Randy Nelson ikerlariek behatu dute gauez argiaren 

pean dauden saguak gauez ilunpean daudenak baino 

%50 gehiago gizentzen direla, itxura batean guztiek 

antzeko janari kantitateak jan arren. 

Gaueko argitasunak desorduetan jatea eragiten 

bide die saguei, eta horrek gizentasuna eragin, ohiko 

orduetan jateak ez bezala. Beste proba batean, 

ikerlariek argiaren pean eduki zituzten sagu batzuk, 

baina janaria ohiko orduetan baizik ez zieten eman. 

Haiek ez ziren loditu gauez ilunpean zeudenak baino 

gehiago. Hala, ikerlariek uste dute gorputzak era 

desberdinean metabolizatzen duela une batean edo 

bestean jandakoa. Zehatzago esateko, gaueko argita-

sunak metabolismoan parte hartzen duen hormona bati 

eragin diezaiokeela pentsatzen dute. 

Proba horiek gizakiarekin egin nahi dira; 

bitartean, saguekin gertatutakoa estrapolatuz ondori-

ozta daiteke berandu afaltzeak edota gauez lan egiteak 

metabolizazio desberdinetara eraman gaitzakeela, 

gizentasuna eraginez. 

____________________________________________ 

 Joxerra Aizpurua 

Aizu, 2010. 2.254 zk 

(Moldatua) 

 

 

 

 

 

1.  Ikerketaren arabera, berandu afaldu edota gauez 

lan eginez gero, 

A gaixotzeko arrisku handiagoa du gorputzak. 

B gorputzak argaltzeko joera har dezake. 

C gizentzeko aukera nabarmenagoa dago. 

D gutxiago jateko beharra dago, saguek erakutsi 

bezala. 

 

2.  Ohiko orduetan edo desorduetan jateak zelako 

eragina du gure gorputzean? 

A Beti ohiko orduetan jateak gizendu egiten gaitu. 

B Gauez jateak kalte egiten dio gure 

metabolismoko hormona funtsezko bati. 

C Gorputzak desberdin metabolizatzen du 

jandakoa. 

D Ilunpetan jateak ez du gizentasunik eragiten. 

 

 

Mambo Poa, Mikel Essery bilduma 
 

2007ko uztailaren 2an, Yemengo Marib hiritik 

gertu dagoen Mahram Belques tenpluan –Sabako 

erregina mitikoaren garaikoa– ustez Al Kaedako 

militantea zen kamikaze batek atzerritik etorritako 

turistak garraiatzen zituen ibilgailu konboiari eraso 

zion lehergailuz beteriko ibilgailuaz. 

Guztira, hamar pertsona hil ziren atentatuan, 

horietako bat turista taldeko gidaria: Mikel Essery. 

Zarauztarra jaiotzez, Donostian bizi zen. Banoa 

Bidaiak agentziaren sortzaileetako bat izan zen eta 

hainbat herrialde bisitatu zituen: Estatu Batuak, India, 

Ekialde Hurbila, Filipinak, Indonesia, Egipto, Argen-

tina, Brasil –Mato Grosson aldi bat eman zuen eta 

hantxe familia osatu– Namibia, Zimbabwe, 

Mozambike, Iran, Aljeriako Sahara... eta hain maite 

zuen Yemen... eta bertan amaitu zuen, 54 urte zituela, 

munduan zehar egiten ari zen bidaia. 

Horregatik, eta Mikelen oroimenez, Mikel Essery 

Bidaia Kontakizunen Lehiaketa jarri zen martxan. 

Lehen edizioan parte hartu zutenen artean hainbat 

bidai kontakizun aukeratu, bildu eta Mambo Poa 

liburua argitaratu zen, bost hizkuntzatan: euskaraz, 

gaztelaniaz, katalanez, gailegoz eta ingelesez, hain 

zuzen ere. 

____________________________________________ 

 HABE 

2010eko martxoa. 408. zk 

(Moldatua) 

 

3.  Zer da Mambo Poa? 

A Esseryren omenezko bidai kontakizunen 

bilduma. 

B Essery gogoratzeko Banoa Bidaiak agentziaren 

publizitate kanpaina. 

C Mikel Esseryk bisitatu zuen Yemengo tenplu 

zaharra. 

D Mikel Essery zenaren bidai kontakizunik 

kuttunena. 

 

4.  Nor zen Mikel Essery? 

A Bidai kontakizunen idazle ospetsua. 

B Hainbat bidaia egin eta horiez idazten zuen 

idazlea. 

C Banoa Bidaiak agentziaren sortzaileetako bat. 

D Mato Grossoko turista taldeko gidari bat. 
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5.  Euskara batuan, zein dago zuzen? 

A Gure bidetik ibili ezkero ez dut uste asko 

okertuko geranik. 

B Etxeko istiluak eta sesioak etxen gorde behar 

omen dia. 

C Zintzo asko aritzen da mutiko hori etxeko lanak 

egiten! 

D Gure lagun Patxitaz kirtenkeri ugari esan dituzte. 

 

6.  ....., hainbat gidarik eskuko telefonoa erabiltzen 

dute. 

A Legerik lege 

B Legeak lege 

C Legez lege 

D Legearen legez 

 

7.  Umetan oinez egiten genuen eskolarako bide luzea. 

Autoa zer zen ere ez genekien ..... . 

A artean 

B dagoeneko 

C honezkero 

D harrezkero 

 

8.  Etxe horretan 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 

 

9.  Zein dago zuzen? 

A Mende honetan batez besteko tenperatura bi 

gradu inguru igoko omen da. 

B Adituen iritziz, mende honetan batez besteko 

tenperatura bi gradu inguru igoko ote da. 

C Adituen arabera, mende honetan batez besteko 

tenperatura bi inguru gradu igoko omen da. 

D Adituek diote mende honetan batez besteko 

tenperatura bi gradu inguru igoko ohi dela. 

 

10.  Estimatuta dago! 

 Zeren erantzuna da? 

A Zer moduz duzue ama? 

B Aspaldiko! 

C Barkatu, nahi gabe izan da! 

D Zer, beste ardotxo bat? 

 

11.  Zein EZ dira sinonimo? 

A jarri eseri 

B jalgi irten 

C erantzi biluzi 

D aldendu erkatu 

 

12.  Zeinek adierazten du nahia edo guraria? 

A Ez ahal da Athletic bigarren mailara jaitsiko! 

B Ezetz Athletic bigarren mailara jaitsi! 

C Ez ote da Athletic bigarren mailara jaitsiko! 

D Jaitsiko ez da, ba, Athletic bigarren mailara! 

 

13.  Hizkuntza bat ikastea ez da berriketa gero! 

 Hau da: 

A Hizkuntza batean berba egingo badugu, lehenik 

hizkuntza hori ikasi behar dugu. 

B Hizkuntza batean hitz egiteko gai izateak ez du 

esan nahi hizkuntza horretan ondo mintzatzen 

garenik. 

C Hitz eginez soilik ez da ikasten hizkuntza bat. 

D Hizkuntza bat ikastea ez da lan samurra. 

 

14.  Ez dut batere gogorik afari horretara joateko, 

baina hitz eman nien aspaldi lagunei eta ..... ! 

A esandakoarekin atera behar 

B agindutakoa bete egin behar 

C afaria utzi egin behar 

D neure hitza jan behar 

 

15.  Zein dago zuzen? 

A Hamarrak eta hogeian geratu naiz Ikerrekin. 

B Ordu batak laurden gutxietan hasiko da hitzaldia. 

C Ene, sei eta laurden dira! Honezkero filma hasita 

egongo da. 

D Kontzertua goizaldeko hiruak eta erditan amaitu 

zen. 

 

16.  Egungo ekonomia-krisia ez dugu langileok eragin; 

....., guk ez dugu zertan ordaindu kaltea. 

A hain zuzen ere 

B hala ere 

C horrenbestez 

D izan ere 

 

17.  Gustura bazaudete, ez daukazue ..... . 

A zertan joanik 

B zertan joaterik 

C zergatik joan beharrik 

D ezertan joan beharrik 

 

18.  Eskatuko ..... berehala eramango ..... etxera. 

A bazenit zintuzket 

B balit nuen 

C bazenu zintudan 

D balitzait nukeen 
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19.  Zein EZ dira esanahi berekoak? 

A ikuzi garbitu 

B gertu egon prest egon 

C plantak egin itxurak egin 

D behatu asaldatu 

 

20.  Gure txakur gaixoak hor ..... hezurrari haginka. 

A ziharduen 

B zeraman 

C zerabilen 

D zebilen 

 

21.  Aurten ere uda beroa eta lehorra izango ote dugu? 

 Erantzun egokiena: 

A Ba, larri ibili! 

B Badaki bereak egiten! 

C Ederrak ikusteko gaude! 

D Bai, gozoak gaude! 

 

22.  Zer dira lagun iritsi berriak? 

A Urrunetik datozenak. 

B Oraintsu heldu direnak. 

C Hemen sekula egon gabeak. 

D Berri onak dakartzatenak. 

 

23.  Sekulako aitzurra dauka Enekok! 

 Nola dago? 

A Mozkortuta 

B Erabat nahastua 

C Haserre bizian 

D Oso kezkatuta 

 

24.  Zein dago zuzen? 

A Ez dakit zenbat balio duen traste hori. 

B Ezer ez egiteko aholkatu diote, atseden hartzeko. 

C Itsasoari begira egoteak lasaigarria izaten da. 

D Zauri larriak zituen, txakur batengatik eginak. 

 

25.  Bertatik bertara ikusi. 

 Zer esan nahi du? 

A Urrunetik ikusi. 

B Hurbiletik ikusi. 

C Inor konturatu gabe ikusi. 

D Urrunetik hurbilera ikusi. 

 

26.  Zein dira sinonimoak? 

A gogaitu oroitu 

B hondoratu apurtu 

C agindu hitz eman 

D alderatu usnatu 

 

27.  Irabazteko premia larria zuen; horregatik, joko 

zikina erabili zuen. 

 Hau da: ....., joko zikina erabili zuen. 

A Irabazi beharraren irabazi beharraz 

B Irabazi behar izanagatik ere 

C Irabazterakoan 

D Irabazteko zorian 

 

28.  Letra larriak eta xeheak. Zein dago zuzen? 

A Zera bota zidan: "Hoa kaka artera, txo!" 

B Gu ez gaituk Donostiarrak, Leitzakoak baizik. 

C Lakuako Hezkuntza sailak Ingeles barnetegiak 

antolatuko ditu. 

D Eskola amaitzean, hiru hizkuntza jakin beharko 

lirateke: Euskara, gaztelania eta ingelesa. 

 

29.  Lurrak fruiturik ematekotan, ongarritu ere egin 

behar da, ureztatzeaz landa. 

A Lurrak fruitua eman dezan, ureztatu beharrean 

ongarritu egin behar da. 

B Lurrak fruiturik emanez gero, ureztatu ez ezik 

ongarritu ere egin behar da. 

C Lurrak fruiturik eman ezean, ureztatzeaz gain, 

ongarritu egin behar da. 

D Lurrak fruiturik emango badu, ureztatu ez ezik 

ongarritu ere egin behar da. 

 

30.  Ez du behin ere lagundu eta orain laguntza eske 

dator. 

 Jarraipena: 

A Kopeta behar da, gero! 

B Ederra egin duk! 

C Lekuan lekukoa eta sasoian sasoikoa! 

D Setatia halakoa! 

 

31.  Zintzurra urratu beharrean ekin diote kantatzeari. 

A Nahiago izan dute kantatu ahotsik gabe geratu 

baino. 

B Eztarria urratu nahi ez bada, kantatzea 

bezalakorik ez dago. 

C Gogotsu eta ozen hasi dira kantuan. 

D Ez dute zintzurra urratu; hori dela eta, abesten 

jarraitu dute. 

 

32.  Bihar etorriko al zara gurekin? 

 Erantzuna: 

A Gustura joan ere! 

B Nola ez nintzen joango, ba! 

C Alafede! 

D Galdetuta ere! 
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33.  Zer da solasaldia? 

A Barealdia 

B Bakardadea 

C Hitz egiteko txanda 

D Hizketaldia 

 

34.  Badakizu, odol analisiak egitera ..... joan behar 

duzu! 

A barauetan 

B baraurik 

C barau 

D barauan 

 

35.  Bai etxekoandrea, bai laguntzailea, biak ere jator 

..... dira. 

A askoak 

B asko 

C izugarri 

D samar 

 

36.  Zein dago zuzen? 

A Gu eta haien arteko harremana ezin hautsizkoa 

dirudi. 

B Ikasleen eta irakasleen betebeharrak zehaztu 

behar dira orain. 

C Umeek ez dute non jolasterik. 

D Afrikara joateko gogoekin nabil. 

 

37.  Ereño eta Elantxobe artean ez dago zuk uste duzun 

….. bide luzerik! 

A baino 

B adina 

C besteko 

D hain 

 

38.  Urte astunen pisuak menperatu egiten ..... gizonik 

indartsuenak ere. 

A ditu 

B dituzte 

C dute 

D ditzake 

 

39.  Zein dago zuzen? 

A Goaz kalera, berandu da eta! 

B Orduan, egoten gara gero, bale? 

C Jakin baneki zer nahi duzun! 

D Istripu berri bat egon da autopistan! 

 

40.  Erronda osoa egin zuen argazki zahar hark, eta 

sortu zuen interesa ez zen axalekoa izan.  

 Hortaz: 

A Batak besteari pasatu eta denek ikusi zuten azal-

azaletik argazkia. 

B Lagunak errondan zebiltzaneko argazki hark 

sekulako interesa piztu zuen. 

C Eskutik eskura ibili zen argazki hark jakin-min 

handia sortu zuen. 

D Denek ikusi zuten interes handiz argazkiko zahar 

hura. 

 

41.  Erretiroa hartzeko zegoela, ondoen bizi behar 

zuenean, bihotzekoa izan du gizagaixoak.  

 Jarraipena: 

A Gaitz erdi! 

B Hori duk eta! 

C Bejondeiola! 

D Bizitza zer den! 

 

42.  Zein dago zuzen? 

A Hori eginarazi didan neskak ez daki maite 

diodala. 

B Hori eginarazi nauen neskak ez daki maite 

diodala. 

C Hori eginarazi didan neskak ez daki maite 

dudala. 

D Hori eginarazi nauen neskak ez daki maite 

dudala. 

 

43.  Hau da gosea hau! ..... eta! 

A Tripak  orroka ditut 

B Tripak ujujuka ditut 

C Barruak irakiten ditut 

D Sabela sutan daukat 

 

44.  Burugogorra eta alferra da Fermin. Baina 

ezaugarri horiek ....., izugarri estimatzen dugu guk. 

A bestelakoan 

B osterantzean 

C gorabehera 

D haatik 

 

45.  Nori berea, ..... . 

 Atsotitz horren amaiera: 

A Jainkoaren legea 

B hondarra eta karea 

C etxeko urrea 

D karakola eta barea 
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46.  Berriketan ibili. Esanahia: 

A Bor-bor egin 

B Txor-txor ibili 

C Parra-parra aritu 

D Doi-doi ibili 

 

47.  Zer nolako irakasbidea xurgatu lezake oinaze 

egoera besterik bizi izan ez duenak? 

 Alegia: 

A Zer irakatsiko digu, bada, nahigabe eta 

ezbeharretara ohituta ez dagoenak? 

B Ezbeharrak baino jaso ez dituenak zerbait ikas 

dezake egoera horretatik? 

C Zer irakats diezaguke bizitzaren alderdirik 

ilunenak dastatzeko joera duenak? 

D Oinazerik oinaze dabilenarengandik zer espero 

daiteke beste edozein egoeratan? 

 

48.  Gazteok lanak izaten badituzue mendi tontorrera 

heltzeko, ni bezalako agure batek ..… ! 

 Jarraipena: 

A atera kontuak 

B kopla eta komeria 

C hamaika halakorik 

D harrapa ezak hori 

 

49.  Nola esaten zaio euskaraz @ ikurrari? 

A A batua 

B A bildua 

C A kizkurra 

D A biribila 

 

50.  Ahaiderik ez zuenez, auzoko bati utzi zizkion 

ondasun guztiak. 

 Hitz horren baliokidea: 

A Lagun hurkorik 

B Seme-alabarik 

C Senitartekorik 

D Maizterrik 

 

51.  Zein dago zuzen? 

A Saiatu behar dugu azterketa ahalik eta ondoen 

egitea. 

B Aspertuta nago beti lan berberak egiten. 

C Euskaldunok ez gaude ohituta arratsaldeko 

zazpietan afaltzeko. 

D Gurasoek lagundu egin behar diete seme-alabei 

etxerako lanak egitera. 

 

52.  Zein dago zuzen? 

A Hain ahul dago, ez dela gauza zutik egoteko ere. 

B Hain ahul dago, non ez da gauza zutik egoteko 

ere. 

C Hain ahul dago, ez da gauza zutik egoteko ere. 

D Hain ahul dagoen, ezen ez da gauza zutik 

egoteko ere. 

 

53.  Idazkera. Zein dago zuzen? 

A Ekitaldia hilaren 11n, asteazkenean, izango da. 

B Ekitaldia hilaren 11a, asteazkena, izango da. 

C Ekitaldia hilak 11, asteazkenean, izango da. 

D Ekitaldia hilak 11an, asteazkena, izango da. 

 

54.  Non bizi ote dira Miren eta Manex? 

 Erantzuna: 

A Nik zer jakin! 

B Batek daki! 

C Inork daki! 

D Nork al daki! 

 

55.  Lizunkeria hitza, zein esalditan kokatuko zenuke? 

A Lokatzetan dagoen ..... gustatzen zaie basurdeei. 

B ..... dario pareta zahar honi! 

C Zinean dena omen da ..... gaur egun. 

D Nork ez du atsegin arropa garbiaren .....? 

 

56.  Idazkera. Zein dago zuzen? 

A Orduz geroztik gauzak zeharo aldatu dira. 

B Honez gero ez dut uste etorriko denik. 

C Bapatean erantzun zion, bat ere pentsatu gabe. 

D Eritziak eritzi, nik nereari eutsiko diot. 

 

57.  ....., handik aurrera ez zen barrea besterik han! 

 Hasiera: 

A Aipatu banuen, aipatu nuen 

B Sekula bezala 

C Jokabide zitala 

D Kriskitin-kraskitin 

 

58.  Zoroa halakoa! Zergatik erosi didazu horren 

eraztun garestia? 

 Erantzuna: 

A Gogoan jarri zaidalako! 

B Gogoak izan ditudalako! 

C Gogoak eman didalako! 

D Gogoa izan baitut! 
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59.  Patxik ez dauka adorerik ezeri aurre egiteko. 

Beraz, Patxi ..... da. 

A apetatsua 

B harroputza 

C ausarta 

D koldarra 
 

60.  Istripua orain egun batzuk izan zen. Alegia, ..... 

gertatu zen. 

 Zein dago gaizki? 

A aurreko batean 

B lehengo batean 

C beste egunean 

D orain dela gutxi 
 

61.  —Non entzun duzu hori? 

 —Ba, entzun dut ..... . 

A irrati askoetan 

B hainbat irratitan 

C irratiren batzutan 

D zenbait irratietan 
 

62.  Zein bikote dago gaizki? 

A Loreak zimeldu 

B Odola xurgatu 

C Malkoak lehortu 

D Bilera ospatu 
 

63.  Zein izan liteke ipuin honen hasiera? 

 ....., denen begirunea lortu zuen. 

A Egunak hasi eta egunak amaitu 

B Egunak atera eta egunak sartu 

C Egunak argitu eta egunak ilundu 

D Egunak joan eta egunak etorri 
 

64.  Benito Lertxundiren kontzertua Arriagan da, baina 

eta Maddi Oihenartena? 

A Hura ere Arriaga antzokian. 

B Hura Arriaga antzokian ere. 

C Arriaga antzokian ere bai. 

D Baita ere Arriaga antzokian. 
 

65.  Kontzertua amaitu zenean, lagun ..... ....., abiatu 

ginen ..... . 

A horiek guztiekin etxeruntz 

B horiekin guztiekin etxerantz 

C guzti horiekin etxeruntz 

D guzti horiekin etxerantz 
 

66.  Bada, ni jaio nintzen ..... . 

A 1991ko uztailaren 14an, goizeko 8:20an 

B 1991eko uztailak 14, goizeko 8:20tan 

C 1991an, uztailan 14ean, goizeko 8:20etan 

D 1991n, uztailak 14eko goizeko 8:20etan 

67.  Internet asmakizun ikusgarria da.  

Ezadostasuna adierazteko? 

A Hamaika ikusteko jaioak gara! 

B Baita zera ere! 

C Zer arraio! 

D Izango ez da, ba! 

 

68.  Urte bi hizketan ikasteko, bizitza osoa isiltzen 

ikasteko. 

 Alegia: 

A Bi urtetan ikasitakoa ez da sekula isiltasunean 

galtzen. 

B Hitz egitea isilik egotea bezain garrantzitsua da. 

C Ikasten denbora gutxiago ematen dugu ahanzten 

baino. 

D Askoz zailagoa da isilik egotea hitz egiten 

ikastea baino. 

 

69.  Hesiak jarri dituzte herri inguru osoan. 

 Jarraipena: 

A Ez dago girorik herrian! 

B Ez da giro herrian! 

C Zelako giroa herrian! 

D Orain zenbat giro! 

 

70.  Ezin dira ..... bizi, ezta ..... gabe ere! 

A elkarrengan elkar 

B elkarrekin bata bestea 

C bata bestearekin elkar 

D elkarrekin elkar 

 

71.  Gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino 

etengaitzagoak dira.  

 Hots: 

A Sendoagoak dira giza bertuteak ezinikusia eta 

gorrotoa baino. 

B Gaitza izaten da elkarren etsai direnek 

gizatasunez jokatzea. 

C Etsaikeria gizakiak bere-berezkoa duen 

ezaugarria da. 

D Indar handiagoa du gizakiongan etsaikeriak  

gizatasunak baino. 

 

72.  Zer diozu, mediku-ikasketak lau urtean egingo 

dituzula? 

 Zalantza adierazteko. 

A Nahikoa lan! 

B Zu bai portatuko zarela zu! 

C Bejondeizula, horixe besterik ez zenuen behar! 

D Ederra egingo duzu, orduan! 
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73.  Herri inguruko basoak guztiz erre dira, baina 

bertako biztanleak onik atera dira. 

Erantzuna: 

A Haiek bai parte onekoak! 

B Jainkoa lagun! 

C Gaitz erdi! 

D Horra hor! 

 

74.  Non eta nire etxean bertan ez zidak esan, ba, non 

eseri behar dudan! ..... 

 Jarraipena: 

A Harentzat kalte! 

B Hau duk, hau! 

C Egin eta esan! 

D Zer harroputz eta zer harroputz-ondo! 

 

75.  Nirekin etorri nahi ez badu, ..... beste batekin! 

A joatea 

B joan dadin 

C joan dezala 

D doala 

 

76.  Gaizka aurrelari jarri dute taldean. 

 Harridura adierazteko: 

A Ez alajaina! 

B Ezta pentsatu ere! 

C Horrela izango ahal da! 

D Ez da izango! 

 

77.  Zer pentsatuko ..... orain etzan eta ametsetan 

hasiko .....? 

A zenuke baginen 

B zenuen ginateke 

C zenuke bagina 

D zenuen ginen 

 

78.  Ahoa bete hortz geratu zen. 

 Alegia: 

A Gosetuta. 

B Hortzak garbitu gabe. 

C Ahoa zabaldu ezinik. 

D Harrituta. 

 

79.  Hurrengoetatik, zein EZ da jatekoa? 

A Idikia 

B Saiheskia 

C Tripakia 

D Zazpikia 

 

80.  Lejarretxek partidua berak irabaziko duela dio. 

 Ezezkoa adierazteko: 

A Ez duela irabazten! 

B Ezetz irabazten! 

C Ba, harenak egin du! 

D Bai, egon horretan! 

 

81.  Egoera latzei aurre egin behar zaie, ez da etsi 

behar. 

 Hau da: 

A Umeak hazi, nekeak bizi. 

B Enbor eroriari, orok egur. 

C Ogi gogorrari, hagin zorrotza. 

D Non gogoa, han zangoa. 

 

82.  Zein dago zuzen? 

A Zenbait iritzien arabera, hori ez zen horrela 

gertatu. 

B Zuk diozun arabera, bihar ez da euririk izango. 

C Hainbat pertsonen iritziak jaso ditugu lan hori 

egiteko. 

D Gipuzkoako hainbat enpresatan izan omen dira 

ezbeharrak uda honetan. 

 

83.  Sar naiteke? 

 Erantzuna: 

A Zelako ezetz! 

B Galdetzea ere! 

C Zer, ba, aurrera! 

D Ba, etorri zatoz! 

 

84.  Aizue, baina zer ..... auto barruan, pisuzko 

gauzaren bat-edo ala? 

A zenerabiltzan 

B zenbiltzaten 

C zeneramaten 

D zeneuzkaten 

 

85.  Bat baino ez da gaixotu, baina denek edan zuten 

ura ..... ! 

A iturri berdinetik 

B iturri beretik 

C berbereko iturritik 

D berdineko iturritik 

 

 

 

 

 

OHARRA: 

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

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


