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ATARIKO PROBA 
2017ko irailaren 16a 

 
>  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.  Asko saiatu da nahi zuena lortzeko. 
 Bestela esanda: Bere helburua lortzearren, ..... 

A kristorena aritu da. 
B egundokoan saiatu da. 
C ahalekoak hartu ditu. 
D inon direnak egin ditu. 

 
2.  Ogi beltzik nahi?  
 Erantzun egokiena: 

A Besterik ezean...  
B Ezer gehiago ez badago...  
C Beste ezeren beharrean...  
D Beste barik... 

 
3.  Zure lanari ..... egin diot, baina etxean aztertuko 

dut sakonago. 

A gainbegiratua 
B begitartea 
C begirakunea 
D begiramena 

 
4.  Seguru aski ez da etorriko. 
 Hau da: 

A Nekez etorriko da. 
B Etortzekotan da. 
C Ez da ozta-ozta etorriko. 
D Ziurtasunik gabe etorriko da. 

 

5.  Zein da zuzena? 

A Ez dira asko petrolioa duten herrialdeek. 
B Asko dira gai horrek eragiten dituen 

buruhausteak. 
C Irla batean ura lortzea ez du ematen hain zaila 

denik. 
D Gazteen %7k sare sozialen eguneroko 

erabiltzaileak dira. 

 
6.  Daitezkeen soinuen lohi moldegabetik eskukada 

bat hautatzen eta moldatzen du hizkuntzak, 

fonemak alegia, zein bere ezaugarriekin. 

 Hau da: 

A Hizkuntzak soinu askoren artean batzuk 

aukeratzen eta egokitzen ditu: fonemak. 
B Soinuei dagokienez, hizkuntzak zenbat-nahi 

fonema erabiltzen ditu, horiek baitira bere 

ezaugarriak. 
C Baliteke soinuen moldaketan, hizkuntzak 

fonemen ezaugarriak aukeratzea. 
D Hizkuntzak soinuen anabasatik pilo bat hartzen 

ditu, fonemak edo horien ezaugarriak. 

7.  Zer esan ordenagailuari buruz? 
 Erantzun zuzena: 

A Hainbat ohitura irauli dizkigu. 
B Ez zaigu soilik lanerako balio. 
C Sarritan denbora galarazten gaitu. 
D Asko dira eman gaitzakeen abantailak. 

 
8.  Korrikalaria pasatu zaizu paretik eta 

animatzeko, zein da egokia? 

A Egon horretan! 
B Gogor egin! 
C Primeran zoazela! 
D Hori duk eta! 

 
9.  Albiste hori inori ez esateko eskatu diot Arantzari. 

Eta berak, ....., horixe ez du, bada, kontatu denen 

aurrean! 

A hortaz 
B horrenbestez 
C zer eta 
D hartara 

 
10.  Nolako zura, .....  
 Atsotitz horren amaiera: 

A halako ezpata. 
B halako hazkura. 
C halako ezpala. 
D halako zuhaitza. 

 
11.  Ortografia. Zein da erabat zuzena? 

A biribila, kamutsa, narrasa 
B izeka, krizketa, mazusta 
C eritzia, haizkora, onezpena 
D ipuina, horrialdea, textua 

 
12.  Denon geneetan dago, nonbait, utopia eraiki nahi 

izatea, errealitateari men egiten hasten garen arte. 

 Hau da: 

A Amets egitea dugu gogokoena, harik eta, non 

edo han, ametsak egia bihurtzen diren arte. 
B Utopiaren lilura bezain beharrezkoa bide dugu 

errealitatearen zama aintzat hartzea. 
C Berezkoa omen dugu utopiaren bila ibiltzea, 

baina errealitatea nagusitzen zaigu geroago. 
D Errealitatearen morroi bihur ez gaitezen, hobe 

dugu utopiaren ametsa nonbait estaltzea. 
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13.  Norbait mehatxatzeko: 

A Eramaten duzu zaplaztekoa gero! 
B Zuk hartu behar dituzu hartzekoak! 
C Ene, ze belarrondokoa emango dizut! 
D Hara, baietz zuk harrapatu! 

 
14.  Zuk nahi duzun erantzuna ez da bihar edo etzi 

iritsiko; ..... 

A horrek luze joko du. 
B horrek soka luzea ekarriko du. 
C horrek biharamun galanta izango du. 
D horrek ere badu bere azkena. 

 
15.  Gure ahalegin guztia ..... izango da. Guk baino 

boteretsuagoek hartuko dute erabakia. 

A hutsaren hurrengoa 
B beren-beregi 
C eginahal guztian 
D atzekoz aurrera 

 
16.  Gu geure txoko berezi honetatik mintzo ..... 

hurbiltzen zaigunari. 

A genezake 
B zatzaizkigu 
C gatzaizkio 
D genitzake 

 
17.  Txakurrak maitagarriak dira. 
 Jarraipenik egokiena: 

A Hainbat pertsona baino lagunkoiagoak dira 

sarritan. 
B Ni ados nago txakurra gizonaren lagunik onena 

delarekin. 
C Badira zenbait kasu txakurrak gizonari bizitza 

salbatu dion. 
D Baina horrek ez du esan nahi pertsonen adina 

direnik. 

 
18.  Idazkera. Zein dago zuzen? 

A Zer egin guztiak bere eskuetan usteko esan zion 

Martak.  
B Zartagina sutan jarri orduko, olioa irakiten hazi 

zen. 
C Botika hari esker berehala suspertu zen gaixoa.  
D Sama guztia bizkarrean hartuta abiatu zen 

mendira.  

 

19.  Biak bat datoz gai honetan; ez, ....., gainerako 

guztietan. 

A horrenbestez 
B ostera 
C bestela 
D behinik behin 

 
20.  Arazo hori leun-leun eta gozo-gozo konpontzen 

saiatu behar dugu; hau da, ..... 

A zurikeriarik gabe. 
B hinki-hanka gabe. 
C zirkinik egin gabe. 
D bazterrak nahastu gabe. 

 
21.  Sukaldean harrikoa egiten ari zelarik, plater bat 

hautsi duen lagunari, lasaitzeko: 

A Ez kezkatu! Ez dela ezer pasatzen! 
B Ez larritu! Hori edonori pasatu ahal zaiola! 
C Lasai, dabilenari gertatzen zaio hori! 
D Hara, hamaika ikusteko jaioak gara! 

 
22.  ..... honetan erruduna aske gera daiteke, ez baitago 

kontrako ..... . 

A Epaitegi esleipenik 
B Legealdi aurrekaririk 
C Auzi lekukorik 
D Arautegi eskubiderik 

 
23.  Irabazteko, ahalik eta ..... jokatu behar duzue. 

A ondoen 
B hobeto 
C hobetoago 
D hobetoen 

 
24.  Gurean ....., beste ikasgela guztietan ere piztuta 

dago berogailua. 

A izan ezik 
B ez ezik 
C ezik 
D ezean 
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25.  Hutsaren hurrengo garelarik, sinistu nahi genuke 

teknologiek konponbide egokia emango diotela 

gure ezdeustasunari.  

 Hau da: 

A Ezerezetik aurrerabiderako jauzia egin ohi dugu 

tresna egokiei esker. 
B Ezerk ez du dena konpontzen, hutsa balio du 

gure fede osoa teknologietan ezartzeak. 
C Gure ametsa da gure ezereza teknologien bidez 

egoki konponduko dugula. 
D Hutsa falta zaie teknologiei gizakiaren lana alor 

guztietan hobetzeko. 

 
26.  Erretiroa hartzeko zegoela, patxadaz bizi behar 

zuenean, bihotzekoa ez du izan, ba! 
 Erantzunik egokiena: 

A Gaitz erdi! 
B Hori duk eta! 
C Bejondeiola! 
D Bizitza zer den! 

 
27.  Zein da zuzena?   

A Orain hilabete baten inguru gertatu zen istripu 

hura.  
B Txikitan nintzenean, orain ez bezala, ez nuen 

telebistaren premiarik.  
C Hainbat arazoren aurrean telefonotxoak mesede 

handia egin diezaguke.  
D Gobernuak esan zuen arabera, euroak 

berehalako arrakasta izan du.  

 
28.  Hainbat ..... galtzen dute bizia autoan eta motoan. 

A gazte  
B gaztek  
C gazteek  
D gazteak  

 
29.  Zein da zuzena? 

A XVgn. mendean. 
B 3.garren urtean. 
C XIX. mendean. 
D Bostgarren urtean. 

 
30.  - Zer eguraldi egingo du asteburuan? 
 - Ba, ematen du ..... 

A euria dagoela. 
B euriak ariko duela. 
C euria dariola. 
D euria dakarrela. 

31.  Argibide eske datorkizunari, zuk gai horri buruz 

ezer ez dakizula esateko: 

A Jakingo ez dut, ba! 
B Leku ederrera zatoz! 
C Joan eta jakin! 
D Ezta txintik ere ez! 

 
32.  Haserre bizian jarriko da.  
 Zein EZ da esanahi berekoa? 

A Gozoa jarriko da. 
B Sutan jarriko da. 
C Ederra jarriko da. 
D Gorri-gorri jarriko da. 

 
33.  Egingo nuke sua dela gizateriaren teknologietan 

lehenetarikoa, baina oraindik bizirik diraute suak 

ez ezik, suarekiko gure lilurak ere. 

 Hau da: 

A Teknologia guztiak baino lehenagokoa da sua, 

baina haren garrak berotu egiten gaitu gaur egun 

ere. 
B Giza teknologietan lehena izateak ematen dio 

suari gero etorri direnek ekarri duten ez bezalako 

lilura. 
C Suak eragiten dion lilura sakon eta iraunkorrari 

jaramon egin gabe, teknologia berriak 

lehenesten ditu gizakiak. 

D Egun ere, beste teknologiak baino antzinagokoa 

izan arren, sua baliotsua eta liluragarria zaio 

gizakiari. 

 
34.  Lehenengoz deitzen digunean joango ....., 

bigarrenean errazago deituko liguke.  

A bagatzaizkio  
B balitzaigu  
C bagintzaizkio  
D baginen  

 
35.  ..... Aparkalekua berton izan, eta autoa urrutiko 

auzoan ez dugu utzi, ba! 

A Gu gara gu! 
B Gu bai garela! 
C Zelako ona! 
D Zelako lotsa handia! 
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36.  Erosteko dirurik ez, eta inbidiatan dago dendako 

soineko ederrari begira, ..... 

A izerdi patsetan. 
B adurra dariola. 
C hankak dardarka. 
D sabel saltoka. 

 
37.  Ehun urte betetzen ditu Xenpelar elkarteak. ..... 

hori dela eta, bertso jaialdia antolatu dute. 

A Urteurren 
B Urtebete 
C Urtekari 
D Urtaro 

 
38.  Herri lanak direla eta, Bilboko udalak ur ..... eten 

egingo du gaur Zamakola kalean. 

A batuketa 
B partzuergoa 
C hornidura 
D isurketa 

 
39.  Ez dakigu ezer ..... 

A gai horren buruz. 
B arazo horretaz gainean. 
C gai horren gainean. 
D arazo hori buruz. 

 
40.  Aizu! Zerk eraman ..... hainbeste kezkatzen ..... 

gaia baztertzera? 

A zizun zintuen 
B zitzaizun dizun 
C zintuen zaituen 
D dizu zizun 

 
41.  Guk geure erara egingo dugu, ..... egon gabe. 

A besteak esaten duenari zain 
B norbaitek zer esaten duenari begira 
C norbaitek zer esaten begira 
D inork zer esango zain 

 

42.  Hainbatetan esan digutenaz bestera, hizkuntza 

gatazkak ez zuen Jugoslaviaren zatiketa eragin.  

 Hau da: 

A Hainbatetan esan izan digutenez, hizkuntza 

gatazka izan zen, besteak beste, Jugoslaviaren 

zatiketaren eragile nagusia. 

B Jugoslaviaren zatiketaren jatorria, besterik esan 

izan badigute ere, ez zen hizkuntzaren gaineko 

eztabaida izan. 

C Jugoslavia desegin osteko liskarra da 

hizkuntzarena, eta ez, askok diotenez, 

zatiketaren aurrekoa. 
D Hizkuntza lehia gailendu arren, hainbatek diote 

ez zela hori izan Jugoslaviaren zatiketaren 

eragile nagusia. 
 

43.  Ez dakit, ....., ez ..... den hori ere gezurra izango!   

A edo al 
B ordea ba  
C bada ote 
D ostera omen  

 
44.  Guztiz izututa daude, ibaiko uren maila goraka 

datorrela ikusita. 
 Nola daude? 

A Zur eta lur. 
B Ikara batean. 
C Itsumustuan. 
D Bilin-bolaka. 

 
45.  Bai, egon hadi horretan! Horixe esango diozu 

solaskideari berak esandakoarekin ..... 

A ezadostasuna adierazteko. 
B bat zatozela adierazteko. 
C bat egin, eta lasaitasuna eskatzeko. 
D bat etorri, eta ardura guztiak zeure gain hartzeko. 

 
46.  Telesaio horren arduradunak ezertxo ere ez du 

aldatu: iazko aurkezleak, iazko kontuak, iazko 

gonbidatuak... 

 Hortaz: 

A Bertan behera dago. 
B Egonean dago. 
C Lehengo lepotik burua. 
D Egonarri handia du. 
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47.  Gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino 

etengaitzagoak dira.  
 Alegia: 

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. 

 
48.  Kontuz ibili! Zure lagun ohiek bakarrik utz ..... eta 

ezer gabe gera ..... . 

A diezazueke dezakezu 
B zaitzakete zaitezke 
C diezazueke zaitezke 
D zatzaizkie zintezke 

 
49.  Gaur ez da ondo atera, baina ..... 
 Jarraipenik egokiena. 

A zergatik ez dugu beranduago egiten? 
B zer arraio! Saiatzen gara berriro? 
C hasten gara atzera ere? 
D bihar ere argituko du egunak. 

 
50.  Zein da zuzena euskara batuan? 

A Lehengoan, etorri ginenean, botilla batzuk 

eskatutzea ahaztu zitzaigun. 
B Zenbat eta gehiago ikasi, orduan eta gutxiago 

dakigun susmoa dugu. 
C Textu ilunak irakurri ezkero, gendea aspertuko 

da. 
D Pasaden egunean agindu zorrotzak bete erazi 

zizkiguten. 

 
51.  Merke-merke dago, eta merezi du oraintxe bertan 

eramatea. Eros ezazu, ..... 

A ezereza dela! 
B gauza hutsala da eta! 
C ia batere ez dela! 
D huskeria da eta! 

 

52.  Euskal literaturan ..... gertatu zen Larramendiren 

lan eskerga: aurretik, Iparraldeko egileak ziren 

nagusi; ostean, Hegoaldeko idazleek hartu zuten 

lekukoa. 

A mugarri 
B behaztopa 
C zatikatzaile 
D bilgune 

 
53.  Gaur egun oso zaila da sakelako telefonoa ..... 

A ez darabilen inor aurkitzea. 
B erabiltzen ez duen inori aurkitzea. 
C erabiltzen ez duen inor aurkitzeak. 
D ez darabilen inork aurkitzea. 

 
54.  Zer esan Europari buruz? 
 Erantzun zuzena: 

A Gero eta gauza askotarako dugu Europaren 

beharra. 
B Europan daude gehien gustuko ditudan lekuak. 
C Europa ez da garai batean bezain indartsua. 
D Europa ez da hain indartsua lehen bezala. 

 
55.  Zazpi suspentso! ..... zure emaitzen berri izatean! 

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

 
56.  Tripa zorriak egin zaizkit.  

Hau da: 

A Oso urduri zaude. 
B Gose zara. 
C Sabeleko mina duzu. 
D Beldur zara. 

 
57.  Pertsona lasaia izan da Martin orain arte; 

aspaldion, berriz, ..... ikusten dugu. 

A bere baitan bilduta 
B bere onetik aterata 
C pil-pilean 
D bere onenak emanda 
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58.  Hainbat balioren arteko hautua egitean, kazetariak 

irakurleen informazio eskubidea ..... behar du beti. 

A laudatu 
B lehenetsi 
C deitoratu 
D helarazi 

 
59.  Burdina, toki hezean utziz gero, ..... 

A azpijanak harrapatuko du. 
B sitsak jango du. 
C gorrinak harrapatuko du. 
D herdoilak jango du. 

 
60.  Badira barazki ekologikoak saltzetik bizi direnak.  
 Hau da: 

A Badago barazki ekologikoak saltzetik bizi 

direnik. 
B Badaude barazki ekologikoak saltzetik bizi 

direna. 
C Bada barazki ekologikoak saltzetik bizi denik. 
D Badira barazki ekologikoak saltzetik bizi direla. 

 
61.  - Noiz arte jan daiteke jogurt hori? 
 - Ez dakit, begira iezaiozu .....! 

A bukatzeko egunari 
B itzaltze egunari 
C iraungitze datari 
D amaitzeko mugari 

 

62.  Gogorrean ezin, eta azpijanean gailendu 

zitzaizkion etsaiak zaldunari. 
 Hau da: 

A Zaldunak ez bezala, etsaiek indarkeria erabili 

zuten garaipena lortzeko. 
B Zaldunak aurrez aurreko borrokan lortu zuen 

etsaiak mendean hartzea. 
C Azpijokoak erabilita ere, etsaiek ez zuten 

zalduna menderatzerik izan, adoretsua baitzen. 
D Amarruak baliatu behar izan zituzten etsaiek 

zalduna azpiratu ahal izateko. 

 
63.  Internetek ez ditu soilik onurak eskaintzen, arazo 

larriak ..... 

A ere ekar ditzake. 
B ekar ditzake ere bai. 
C ekar ditzake ere. 
D ere bai ekar ditzake. 
 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 
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Teknologiaren truke, pribatutasuna 

Gure pribatutasunari eta intimitateari uko egiteko prest egongo garela dio Hararik, teknologiak 

emango dizkigun onuren truke. «Adibidez, minbizia izan dezakegula ohartaraziko diguten sentsore 

biometrikoak jartzen badizkigute eta datu horiek Googlek monitorizatzen baditu, gehienak prest 

egongo dira Googleri kontrol hori uzteko, osasunaren berri ematearen truke». 

Garbi du intelektualak: «Munduko aktiborik inportanteena datuak izango dira. Algoritmoen 

kontrola duen erakunde edo enpresa, izan Google, izan gobernu bat, munduko boteretsuena izango 

da». 

Horregatik guztiagatik, teknologia berriez informatuago egoteko eta gure ordez erabakitzen ez 

uzteko gomendatzen du Hararik. «Arrisku handiak daude, baina gauzak aldatzeko garaiz gaude». 

___________________________________________________________ 

Mikel Garcia Idiakez. Argia 

 

 

 

 

64.  Zergatik da arriskutsua, Harariren arabera, 

teknologiaren mende egotea? 

A Pribatutasuna eta intimitatea haren esku gera 

daitezkeelako, baita osasunaren kontrola ere. 
B Osasunean nahiz beste edozein arlotan, datuen 

bidezko onurak oso epe luzean ikusiko 

ditugulako. 
C Teknologia berriek gure bizitzen gaineko botere 

osoa eskuratuko dutelako herritarrok edozer 

eginda ere. 
D Informazio-falta handia dagoelako Googleren 

inguruan, munduko aktiborik inportanteena den 

arren. 

65.  Zer aholku eman du Hararik? 

A Prest egon behar dugu gure pribatutasunari uko 

egiteko, teknologiak ematen dizkigun abantailen 

truke. 
B Datu guztiak erakunde boteretsuen esku utzi 

behar ditugu, salbu eta osasunari buruzkoak. 
C Erabaki batzuk teknologiaren esku utzi aurretik, 

ongi jakin behar dugu arriskua zein den. 
D Kontuz ibili behar dugu erakunde handiekin, 

gure datu guztiak eskuratu baitituzte. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


