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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. 

AULKI-JOKOA 

―BBBBeldurtia zelako fusilatu zuten hura. 

― Ez ezak kirtenkeriarik esan, Eutimio. Aditzen? Bazekiagu ondo hi non 

henbilen garai hartan: “ausartekin” Espainia defendatzen; herriko plazan ez 

hindugun ikusi, behintzat. 

― Eta hi bertan hengoen, ala? 

― Eliz barrenetik ikusi nian. 

― ..............1........ Hik dena ikusi huen eliz barrenetik: Kantoieta hartu zuen 

gizona, fusilamenduak... Eta beste guztiok zer gintuan,   …………2…..? 

―Martiñak ere ikusi zian herria hartu zuen gizona. Kantoieta tomada! esan 

zian; bizikletaz hartu zuan herria. 

― ………………3………Txalupan etorri zitunan-eta Olaetatik! 

― Eutimio, hi ihes eginda hengoen ordurako: hik ez huen ezer ikusi.        

………4…………. 

― Baina, nola hartu zinan, ba, herria gizon bakarrak? 

― Gizon bakarrak hartu zian, ba; eta …………5………gainera. Kantoieta 

hartu, buelta erdia eman eta bizikletan alde egin zian, etorri bezala. 

― Eta nolatan etorri zen Basustatik, konkista ekialdetik hasi bazuten? 

― Ahaztu egin zitean. 

― Ahaztu? 

― Ez zitean ikusi. 

― ……………6……………………. 

― Kantoieta! Olaetatik mendiz joan zituan Basustaraino, Gurutze gainetik, 

eta Kantoieta, ……………7………., erdian ahaztu zitean. Basustan eman 

omen zietean abisua, eta gizon bat bidali zitean Kantoieta hartzera, Peugeot 

markako bizikleta batean. 

― Teresak ez dizu gezurrik esaten, Eutimio, neu ere bertan nengoen. 

Ordutik dago pintura gorria plazan. Gizon batzuk txalupa pintatzera 

zihoazen, eta frankista hark airera bi tiro egitean, pintura poto bat lurrera 

erori zitzaien. 

― ……………8………, Marti! Hori ez al da, ba, txurreroaren odola? 
― Ez, txurreroa frontoian fusilatu zuten. 
― ........................9............... zelako. 
― Ez lerdokeriarik esan! Hura gizon ausarta zuan. 
― Eta zergatik egin zioten, orduan, tiro, e, Teresita? 
― Beldurtia zela pentsatu zutelako. 

― Horixe, ba! 
― ........................10.............. 

1 A Baita zera ere! 

 B Hik bai dakiala! 

 C Kuxkuxero halakoa! 
   

2 A gorrak 

 B ezinduak 

 C itsuak 
   

3 A Begi bistakoa den hori! 

 B Zer esaten den? 

 C Egia biribila den hori! 
   

4 A Hala bizi izan haiz beti! 

 B Itsuen herrian, 
begibakarra alkate! 

 C Itsu-itsuan hartu izan duk 
dena beti! 

   

5 A amorru biziz 

 B arrapaladan 

 C lasai asko 
   

6 A Zergatik? 

 B Ikusi, zer? 

 C Zer dela eta? 
   

7 A han zegoenez 

 B han zelakoan 

 C zenik ere 
   

8 A Zer egingo diogu, ba 

 B Ene, ba 

 C Zer diozu 
   

9 A Gezurti amorratua 

 B Kakati hutsa 

 C Iraultzaile ezaguna 
   

10 A Jakina! 

 B Hala behar, nonbait! 

 C Ez duk gauza bera! 

Uxue Alberdi, Aulki-jokoa, Elkar 
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A eredua  

LEXIKOA 

ARGIAREN ERREINUA 

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. 

 

ta han dago Kilian Hasek, hogei 

metroko sakoneran, egokitu zaion 

miaketa (11) eremuaren barruan. 

Esku batean, lankideari zilbor-heste baten 

gisan lotu dion soka darama; eta bestean, 

esku-argia. Lagunarengandik dozena bat 

metrora dagoen arren, ezin du Max ikusi, 

hain daude ilun hango urak ordu horietan. 

Kilian astronauten moduan mugitzen da 

urpeko mundu gozakaitz (12) hartan, 

kamera geldoan bezala, beheko lohia (13) 

harrotu ez dadin ahaleginetan.  

Aurrera segitzen du, hegats (14) luzeak 

emeki-emeki astintzen eta hondoa etengabe 

haztatzen. Haren inguruan, noizik behin, 

zarboren bat edo beste azaltzen da, 

ikusminak zirikatuta (15). Arnasketaren 

purrustadak (16) dira urezko basamortu 

hartako isiltasuna deuseztatzen (17) duten 

bakarrak. Bat-batean, mugimendu bat 

antzeman du eskuinaldera, zentimetro 

batzuetara besterik ez, eta hara zuzendu du 

linterna. Errainuek (18) uraren iluntasuna 

erdibitu dute, egun lainotsuetan itsasargiak 

lanbroa urratzen (19) duen modu berean. 

Landare urtar horietako bat baizik ez da, 

luze bezain liraina, alde batera eta bestera 

balantzaka dabilena, suge dantza 

amaigabean. Orduan, berriz, hotzikara 

batek gogor astindu du Kilian-en gorputza. 

Basak astiro-astiro behera egin ahala, gero 

eta garbiago ikusten du zer duen aurrez 

aurre: gorpu bat, tunika antzeko batez 

jantzita, kulunka-kulunka, hondoari 

ainguratuta (20). 

 

Joseba Lozano, Argiaren erreinua, 

Alberdania 

 A B C D 

11 miazkatze azterketa ehiza murgiltze 

12 labain atsegingarri heze zakar 

13 haitza lorratza zikinkeria orbela 

14 hegal luma arraun habe 

15 aztoratuta uzkurtuta laudatuta akuilatuta 

16 haserreak hotsak estutasunak kexuak 

17 desitxuratzen iragazten ezabatzen gaitzesten 

18 Izpiek Ekaitzek Tximistek Itzalek 

19 barreiatzen puskatzen urruntzen hurbiltzen 

20 atonduta finkatuta etzanda aienatuta 

 A B C D 

EEEE    
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A eredua  

IRAKURMENA   |   TESTU LABURRAK 

ABIZEN EFEKTUA 

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. 

ero eta nabarmenago ikusten dut 

Internetek eskaintzen duen informazio 

zabal eta mugagabe horren 

sinesgarritasunaren arriskua. Zer da egia eta 

zer erdi-egia edo gezurra? Zer da serioa eta 

zer txantxa? 

Kontsumismoari buruzko informazio bila, 

ustekabean kontsumitzaileen jokabidearen 

inguruko ikerketa baten ondorioak irakurri 

ditut. Aho bete hortz geratu naiz. Ikerketak 

dio z hizkiaz hasitako abizena dutenek a-z 

hasitakoek baino bizkor eta grinatsuago 

erosten dutela. Zer? R-tik z-rako 

abizenekoak zer edo zer erosteko aukeraren 

aurrean azkarrago ibiltzen direla? 

Ikertzaileek abizen efektu gisa aurkeztu 

duten aurkikuntza bitxiaren arabera, 

jokabide horren arrazoia haurtzaroan 

mundua antolatzeko moduan datza. Alegia, 

Zamora, Zozaia eta Zalakain, txikitan 

zerrenda eta ilara guztietako azkenak 

izanagatik, hau da, azken putzak, 

heldutakoan, ez dute atzean geratu nahi, eta 

besteak beste, ahalik eta azkarren erosten 

saiatuko dira. Agirrek eta Azurmendik, berriz, 

txikitako zerrendako liderrek, gutxiago 

erosteaz gain, erosketok lasaiago egingo 

dituzte.  

Sinetsi ala ez, oso ondorio interesgarria omen 

da saltzaileentzat. Izan ere, haientzako 

abantaila garrantzitsua baita datu-baseetan 

azken putzak bilatu eta zera, momentuko 

eskaintzak zuzenean Ruiz eta Zumetari 

bidaltzea, Ariztondo eta Beitia bakean utzita. 

Eta nik sinetsi egin behar? 

Agian, hobe nuke, ikerketaz barre egin ordez, 

benetan gertatzen ote den frogatzea. Horixe, 

bihar bertan Alkaini eta Sorondori deitu, eta 

muñoztar honekin batera Garberara joatea 

proposatuko diet. Ea zein den kontsumitzaile 

azkarrena. Tira, tira… 

ABIZEN EFEKTUA 

21 Kontsumitzaileen jokabidearen inguruan, ikerketak dioenaren arabera …  

 A umetan erabakitzen da heldutan izango den kontsumitzeko joera. 

 B liderrek gutxiago eta hobeto erosten dute gainerako hiritarrek baino. 

 C Zuazok Agirrek baino azkarrago hartuko ditu erabakiak erosteko orduan. 

  

22 Zer jarrera du idazleak berriaren aurrean? 

 A Ez du berria sinisten, ezta hurrik eman ere... 

 B Berriak harritu egin du, baina egia den ala ez frogatuko du. 

 C Uste du, bitxia izan arren, egia dela. 

GGGG    

Ane Muñoz,  Berria 
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A eredua  

DOPIN 

 

opina gora eta dopina behera. Harrotu 

dira berriro erruen hautsak, 

txirrindularitzari gagozkiola, batik bat. 

Isilik samar joan berri dira ahantzien zokora 

D. Rebellin, E. Mosquera, Marga Fullana, 

David Garzia eta abarren kasuak. Orain 

Alberto Contador-ena atera dute argira. Eta 

hau akabua da, akabua denez hau! A ze 

nolako iskanbilak ahoz aho, orriz orri! 

Arestian aitatuak, akaso, dopatuko ziren 

noski; baina gure Contador ez, horratik! 

Sasia beti maldaren alde.  

Kristorenak eta bi asmatuko dituzte, gaur 

Albertoren eta bihar auskalo noren, buruak 

garbitzeko; baina alferrik dabiltza. Zikin-

estalia emango diote, egia garbiaren antza; 

baina kia! Jendea aspaldi hasia da susmo 

txarrak hartzen. Ni ere itxura aspaldi hartua 

nago, gaur egun kirol askotan irabazle 

ateratzen dena podiumean gutxi-asko 

dopinaren bezero dabilela. (Eta ibiliko zirela 

orain urte gutxiko «gureak» ere).  

Atzo bertan adiskide kiroletan asko aritu eta 

oso aditu batek deklaratzen zidan Tour-eko 

pelotoi osoa (medikuak barne) tori eta tati 

batean dabiltzala dopinarekin; dopin geroz eta 

sofistikatuagoekin, geroz eta zikin-

estaliagoekin. Ezin lezakeela giza gorputzak 

hogeitaka egunetako halako traturik jasan. 

Larrua hezurrei josita, gazitutako sardinak 

diruditela, sasoi betean daudela karreristak; 

bai. Baina jan garbi hutsa ahula dela halako 

lanerako: porrua jan eta porrua lan.  

Klenbuterola dela, odol-poltsen plastikoa dela, 

urtean urtean baino kirolari gehiago ageri 

zaigu susmopean. Denek dute hasieran beren 

burua zuritzen. Eta Irunen erositako zerri-

solomoa jan bide zuen kasualitatez 

Contadorrek. Eta kasualitatez berari bakarrik 

onik egin ez zion euskal okelak. Hummm!  

DDDD    

DOPIN 

23 Idazlearen ustez, ... 

 A Contadorren kasuak sekulako iskanbila sortu du, baina argi dago Contador ez dela erruduna. 

 B argi dago Contadorrrek ere,  beste txirrindulari askok  bezala, zer ezkutatu ugari duela. 

 C kirolari batzuei errazago sinesten zaie, baina Contador bera ere ez da dopinetik urruti ibiliko. 

   

24 Zer esan nahi du idazleak “Sasia beti maldaren alde” esaten duenean? 

 A Gauzak okertzen direnean, denok ihes egiten dugula, badaezpada ere. 

 B Badaezpada ere, denok etxeko txapeldunen alde egiteko joera dugula. 

 C Arazoak larriagotu egiten direla, etxe barruan gertatzen direnean. 

   

25 

 A Ez dagoela kirolari garbirik, ez txirrindularien artean ez beste inon. 

 B Sasoi  betean egotea ez dela nahikoa podiuma zapaltzeko. 

 C Garai bateko txirrindulariek zintzoago jokatzen zutela gaurkoen aldean.  

Dopina dela eta, zertaz konturatu da jendea? 

Jesus Mari Mendizabal, Diario vasco  
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A eredua  

IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

FUNTZIONARIO 
 

spaldikoa eta ezaguna da txistea: bi mutiko 

ari dira erronkan. Batak harro botatzen du: 

«Gure aita, bere fabrikako jefea da, eta 

BMWa dauka. Eta lana bukatzen badu lauretan, 

laurak eta hamarrerako etxean izaten da txistu 

batean». Besteak are harroxkoago erantzuten 

dio: «Ba gure aita funtzionarioa da, eta ez dauka 

auto garesti horietakoa, baina lana lauretan 

bukatzen badu, laurak hamar gutxitarako iristen 

da etxera».  

Grazia egiten zigun txisteak. 

Funtzionarioez pentsatzen ari nintzela gogoratu 

zait. Izan ere, krisi garaiotan, funtzionarioak 

sarri dabiltza askoren ahotan. Urrutira jo gabe 

aste honetako Argia-k «asteko gaitzat» hautatu 

du, eta Mikel Garciaren erreportaje interesgarria 

dakar, Beharrezkoak bai, baina bada zer hobetu 

izenburupean. Sarrera hitzetan aipatzen 

dituenak oso zentzuzkoak iruditzen zaizkit: 

«Krisi ekonomikoa langabeen zakua puzten eta 

lan baldintzak eskasten ari dela, hainbatek 

funtzionarioak hartu ditu jomugan: guztion 

diruak ordaindutako soldatak dituzten langile 

horien produktibitatea zergatik da baxuagoa? 

Zergatik ez dute kontrolik baina bai bizi 

guztirako lanpostu finkoa? Zenbat dira eta 

zenbat kobratzen dute?».  

Oposiziotik abiatzen omen da dena. Bat 

nator. Eta ziur nago egiten diren oposizioak 

baino zehatzagoak eta hobeak burutu 

daitezkeela. Baina neurgailuen aldekoa naiz ni. 

Neurgailurik eza baino juxtuagoa iruditzen zait 

neurgailurik txarrena ere. Garai batean, enpresa 

pribatuan sartzeko modurik ohikoena une 

egokian toki egokian egotean zetzan. Edo 

galdezka ibili eta bazterrak maxiatzean. «Ez 

duzu, ba, postu bat edukiko gure koinatuaren 

anaia gaztearentzat, soldadutza bukatu berritan 

ezer gabe dago eta!». Eta parean tokatzen bazen 

barrura! Eta tailer horretan egin zitzakeen 

bizitzako gainerako urteak… Ez didazue esango 

oposiziorik desastreena baino juxtuago denik! 

Parean tokatzeagatik, halako familiatakoa 

delako, itxura ona duelako behar horretarako… 

Horrelako jendez beterik daude funtzionario ez 

direnen lanpostuak ere. Asko ezagutzen ditut 

sekula azterketa bat egin ez eta han edo hemen 

lana beti aurkitzen dutenak. 

Zazpi urtez aritu nintzen funtzionario eta 

badakit egia dela kafe makinarena. Ez da bost 

minutuko txutxu-mutxuen kontu soila. Ezagutu 

nuen bat goizeko zortzietarako egunero txintxo 

fitxatzen zuena. Beroki handia soinean zuela 

etortzen zen. Azpialdetik kamixoia. Eta fitxatu 

ondoren etxera itzultzen zen gosaldu, arropaz 

aldatu eta bere burua prantatzera, bederatziak 

aldera lanean hasteko moduan egoteko. Egia da, 

era berean, zatoz bihar sindromearena. 

Funtzionario axolagabe eta adeitasun gutxikoak 

denok ezagutzen ditugu. Zorabiatu egingo 

zaituzte eta ez dizute behar zenuenik eskura 

jarriko. Baina bestelakoak ere asko dira. Gakoa 

legoke onaren lana berretsiko duen eta 

txarrarena gaitzets dezakeen taxuzko agintariak 

izatean. Eta horretatik ez dugu asko izan. 

Aholkulariak kontratatu, haiei men egin eta 

funtzionarioei purrustadaka legegintzaldia eman 

dutenak askoz gehiago dira. 

Arrazoizkoa da funtzionarioa bertan goxo 

ikusten duenaren ikuspegia ere. Bizitza osorako 

lan finkoa. Ez da gutxi gaur egun! Baina bertan 

goxo-tasunak eraginkortasunean kalte egiten 

duela onartzen dudan modu berean iruditzen zait 

arriskugarri anbizio neurrigabea. Anbizioa: 

premiarik ez duenaren premia. Eta anbiziotsua 

ez da bertan goxo egonda askiesten. Bertan 

goxo-en nagusi edo bestelako langileen nagusi 

izan nahi izaten du. 

Bestalde, onartuko didazue gure kultur eta 

gizarte kolektiboetan funtzionarioek izan duten 

garrantzia. Aurrezki kutxa eta bankuetako 

langile mordoa eta funtzionario asko ezagutu 

izan ditut era askotariko elkarteetan boluntario 

lanean, gurdiari tiraka. Arratsaldeko hiruretarako 

lan ordutegia amaiturik, paperen eta 

burokraziaren mundu ilunaren zoko-mokoen 

ezagutzaile, orduak eta orduak sartu izan dituzte 

borondatez. Gerta daitekeen paradoxa: 

funtzionarioa borondatez lanean eta soldatapeko 

langilea apurka funtzionarizatzen. 

Akaso arestiko txistean okerreko unean 

egiten genuen barre. Inor gutxi jabetzen zen 

egungo krisialdiak zerikusi handiagoa duela 

lehen haurraren aitaren BMWarekin 

bigarrenaren aitaren hamar minutuekin baino.  

Andoni Egaña, Berria  

AAAA    
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A eredua  

 

Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa 

(A-B-C-D). 

FUNTZIONARIO 

26 Zer nabarmendu nahi izan du Mikel Garciak erreportajearen sarreran?  

 A Langabeen kopuruak gora egitearekin batera krisi ekonomikoa handitzen ari dela. 

 B Ezin direla lan baldintzak hobetu krisi ekonomikoak bere horretan jarraitzen duen bitartean. 

 C Hainbatek funtzionarioen produktibitatea, soldata eta kontrola, besteak beste, zalantzan jartzen 

dituela. 

 D Jakin beharko genukeela zenbat funtzionario dagoen eta zenbat kobratzen duten. 

   

27 Langileei dagokienez, idazleak dio…  

 A nahiago dituela proba edo neurri batzuk gainditu dituzten funtzionarioak lanpostuetan. 

 B ez dela funtzionarioen kontua bakarrik kontrolik ezaren arazoa. 

 C bazterrak nahastu behar direla lanpostu finkoa izateko eta toki eta une egokian egotea nahikoa dela. 

 D itxurak eta familiek zerikusi handia dutela lanpostua aurkitzeko garaian. 

   

28 Zer dio idazleak testuan funtzionarioei buruz? 

 A Krisi garaian pil-pilean dagoen gaia dela produktibitate baxua eta lan finkoa dutelako. 

 B Krisi ekonomikoarekin batera funtzionarioak langabeen zakua puzten eta langileen lan baldintzak 

eskasten ari direla. 

 C Apurka-apurka soldatapeko langileak ere funtzionario bihurtzen ari direla. 

 D Denetarik dagoela, eta orain arteko agintariek ez dutela behar bezala kontrolatu funtzionarioen 

produktibitatea. 

   

29 Makina batek funtzionarioak bertan-goxo egoeran ikusten ditu. Zer iritzi du idazleak ikuspegi 

horri buruz? 

 A Anbizio handiko pertsonak ez direla bertan-goxo egoeran gustura sentitzen. 

 B Gero eta langile gehiago dagoela bertan-goxo egoeran, eta honek produktibitateari ez diola inolako 

mesederik egiten. 

 C Krisi garaian langileek lanpostu finkoa eta baldintza onak dituztelako ez dutela anbiziorik eta 

gehiagoren premiarik. 

 D Bertan-goxo egoerak anbizio eza dakarrela eta langile askoren premiak ez direla asetzen. 

   

30 

 A Alde guztietan daudela gabeziak eta batzuenak zein besteenak kontrolatu egin behar direla. 

Zer adierazi nahi du funtsean Andoni Egañak testu honetan?  

 B Behar bezalako agintariek funtzionarioak kontrolatu egin behar dituztela produktibitatea areagotu eta 

langabezia gutxitzeko. 

 C Krisi garaian, funtzionarioei eraginkortasun handiagoa eskatu beharko litzaiekeela eta horretarako 

neurri gogorrak hartu beharko liratekeela. 

 D Enpresa pribatuetan ere oposizioak egin beharko lituzketela, bidegabekeriarik izan ez dadin. 
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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. 


