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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. 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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. 

LUZIO ETA BELTZARRO 

 

i lagun elkartu dira, Luzio eta Martin, eta 

Luziori barre bolada batek eman dio bat-

batean: 

- Zeri egiten diok barre? –esan dio Martinek. 

- Orain gutxi, Beltzarro ero energumeno hori 

etorri eta, ........1........ , esanez: “Luzio mixerable 

zikin bat haiz. ........2........ ” 

- Eta hik zer egin diok? 

- ........3........ Zer nahi huan egitea? Barre egin 

zioat. 

- Eta Beltzarrok, zer egin dik orduan? 

- ........4........: “Zerri urdea. Barre egiten duk 

oraindik! ........5........ , hara!”… eta hiru-lau 

muturreko eman zizkidak. 

- Eta hik zer egin diok?... 

- Barrez lehertu nauk, ........6........: “Noraino 

iritsi nahi ote du kaskailutzar honek?” 

- Eta Beltzarrok?... 

- ........7........, eta ostikoka ekin zidak, 

........8........: “Sasikume hutsa haiz, Luzio, akatu 

egin behar haut bertan!”… 

- Baina, baina… zergatik ez diok erantzun, hark 

jo eta maxiatu ahalean? 

- ........9........! Beltzarro bera naizela uste al duk 

hik, ........10........? 

Edozein bilera, otordu, festa, lagunarte izaten 

da, noiz edo noiz, holako egoera bixiren baten 

lekuko, eta juxtu orduantxe nabaritzen da, inoiz 

ez bezala, jendea nolakoa den. Beltzarrok hil 

zezakeen Luzio, baina, ofenditu sekulan ez. Eta 

zenbat kostatzen den ohorea zaintzea!  

B 

P. Perurena  

Dakiguna ikasten, Alberdania (Moldatua) 

Euskararen Gaitasun Agiria  

1 A gozo-gozo ez zaidak, ba, hasi 

 B lepotik ez zidak, ba, heldu 

 C irriz ez zaidak, ba, hurbildu 
   

2 A Hirekin edonora, txo! 

 B Sekula santan ez nauk berriro itzuliko! 

 C Jata bertan akatzea merezi huke! 

   

3 A Harrapa ezak! 

 B Deus ez! 

 C Auskalo! 
   

4 A Oihuka hasi zaidak 

 B Algara batean joan duk 

 C Irrintzika ekin zioat 
   

5 A Sabela berdinduko niake 

 B Muturrak hautsiko nizkiake 

 C Aldarte onean harrapatu nauk 
   

6 A neure kolkorako esanez 

 B garrasika esanez 

 C eta plaust jaurti zioat 
   

7 A Joka segitu dik 

 B Egonean jarraitu 

 C Ferekak alde batera utzi 
   

8 A ahapeka  

 B marru batean 

 C zanga-zanga 
   

9 A Erantzungo ez nioan, ba! 

 B Larrutik ordainduko zidak! 

 C Baita zera ere! 
   

10 A alajaina 

 B zer pentsa ere 

 C esanak esan 
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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. 

PENDRIVE 

gun guztian itxaron nuen, badaezpada, 

jaberik gabeko pendrivea ireki eta 

ikuskatzeko. 

Harrigarria begitandu (11) zitzaidan, 

anabasa hartan osotasuna aurkitu nuelako, 

puzzle bat zen, aukera bat edo beste ematen 

zituena. 

Pendrive galdu baten inguruko hipotesiak 

jorratuz (12) egindako testuak zeuden, hauei 

atxikita (13) agertzen ziren beste testu solte 

batzuekin zetozenak. Eta baita ipuinak ere. 

Beraz, idazlea proiektu desberdinekin ari zela 

pentsatu nuen. 

Editore batek inoiz egin behar ez zuena 

egitera ausartu naiz egile jakinik gabeko lana 

argitaratzean. Behin langa urratuta, ustezko 

proiektuak nahasi egin ditut. 

Ipuinak kronologikoki ordenatuta zeuden, 

zenbaki erromatarrak erabiliz; Ginebrarena 

azkena zetorren, eta hala utzi dut. Bazeukan 

izenburua, beste ipuinek ez. Neuk jartzeko 

tentazioa izan nuen, eta, bidezkoa (14) ez dela 

uste dudan arren, hala egin dut. Osterantzeko 

(15) narrazioei ere izena jarri diet. 

Lehen bi ipuinei buruz idazleak argitze aldera 

idatzitako oharrak ere mantendu egin ditut. 

Beste orrialde batzuk zeuden baztertu (16) 

egin ditudanak, autofikzio itxura zutelako. Ez 

nuke arazorik nahi egiazko idazlea barik beste 

norbait balitz haren baimenik gabe mahai gainean 

utzi zuena pendrivea. Izenburua neuk asmatu diot. 

Nire izenean erregistratu dut sei hilabete luzez 

iguriki (17) ondoren jabeak bere burua ager 

zezan; inongo arrakastarik gabe, usu (18) 

gertatzen denari kontra eginez, honelakoetan 

haiek, idazleak, egoten baitira aiduru (19) 

editorearen erabakiaren zain. 

Arrakastarik izango ez duen beldur, editore 

koldarrak ondutako (20) lana datekeela 

pentsatuko duenik ere egongo da.  

A. Mardaras Pendrive, Elkar (Moldatua) 

E 

 A B C D 

11 iruditu begietaratu agertu gertatu 

12 antolatuz asmatuz landuz eraginez 

13 eutsita lotuta jazarrita antzemanda 

14 zilegi egiazkoa biribila ohikoa 

15 bat-bateko soberako baztertutako gainerako 

 A B C D 

16 urrutiratu alboratu urrundu baitaratu 

17 itxaron inguratu zaindu erregutu 

18 beti anitz sarri ohituraz 

19 begira urduri artega goibel 

20 emandako baliatutako kimatutako sortutako 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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. 

HAIN DA ZAILA 

antes aldean eman dudan egun        

batzuetako tartetxoan, ez dut           

periodikorik irakurri, irrati-telebistarik 

piztu. 

Etxeratutakoan, pilatutako prentsaren    

errepasoa egiten hasi, eta ez dudala ezer  

galdu esaten ari zait barne zimikoa.        

Unamunok urtebeteko atzerapenarekin    

irakurtzen omen zituen bere garaiko        

periodikoak: munduak bere betiko jiran   

segitzen zuen.  

Albisteen eguneroko martxa ez da        

munduko martxaren ispilu. Areago:         

albisteek munduaren benetako martxa     

ezkuta dezakete, edo ikusi ez, edo            

mozorrotu. Le Bastille hartzen ari ziren  

egunean, Luis XVIak “gaur ez da ezer        

gertatu” idatzi omen zuen bere egunkarian, 

legendak hala dio. Luis XVIak, errege         

kaskarra izateaz gain, ez zuen putzik balio  

kazetaritzarako ere, horixe. 

Zein den kazetaritzarik onena? Munduaren 

martxaren barneko mezua islatzen duena.  

Baina hain da zaila ikusten denaren gainetik 

ikusten ez dena itsu-makila batekin bezala  

seinalatzea… 

N 

A. Lertxundi, Berria  (Moldatua) 

HAIN DA ZAILA 

Euskararen Gaitasun Agiria  

21 Egilea kanpoan, eta hedabideen berririk ez. Etxeratutakoan iruditzen zaio... 

 A prentsa lana pilatu egin zaiola. 

 B lasaiago bizi izan dela irrati-telebista eta prentsarik gabe. 

 C ezer nabarmenik ez dela gertatu. 

  

22 Egilearen ustez, zergatik ez dira hedabideak benetako errealitate aldakorraren     
ispilu? 

 A Albiste nagusi edo entzutetsuek albiste xumeagoak ezkutatu izan dituztelako. 

 B Garaian garaiko kazetariek nekez azaltzen dutelako gertakarien benetako funtsa. 

 C Kazetariek oso urrundik bizi izaten dituztelako eguneroko gertakariak. 
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HEMEN ZER 

uskal kooperatibagintzak baditu ikasketa batzuk 

pilatuak, zenbait arrazoi berezirengatik, une 

honetan munduko gune askotan erabilgarriak 

direnak. Esperientziak trukatzeko intuizioari 

forma ematen hasi ginen duela bost urte, eta bide erdi-

amateur eta prekarioan hasi baginen ere, dagoeneko 

nonahitik dago eskaria. Eta gaitasun apur bat biltzen 

hasi gara, kooperatibista jubilatuak, ikasleak, 

Mundukide eta Lankiko langileok-eta osatzen hasi 

garen interkooperazio sistema koxkor honetan. Berde 

gaude, baina norabidea da egokia. 

GKE-ek, Gobernuz Kanpoko Erakundeek, epe 

laburreko proiektuak kudeatzen badakite, baina 

enpresa egonkorrak sortzen laguntzeko –eta hori da 

berez eutsiko den zerbait sortzen laguntzea– inor gutxi 

da gai. Gure ildoari begira jarri dira hainbat tokitan, 

GKE-etan eta gobernuan, Arrasateko kooperati-

bagintzak duen sona dela eta (azkarregi, egokitze 

honetan dugun esperientzia urrirako). 

Gaitasun koxkorra, eta eskari zabala. Norekin lan 

egin, baina? Mozambiken, Zimbabwen, Ginean, 

Ekuadorren, Kolonbian, Brasilen, hariak sortzen hasi 

gara. Hasierako ikasketan gaude, nolanahi ere. 

Pobretuenak ukitu, ala eraldatzaileenak? Non aterako 

diote ondoen etekin, gurekiko fluxuan, autoeraketaren 

ikasketa konpartituari? Eta non ikas dezakegu guk ere 

gehiago? 

Galdera hauen erdian, Kubak jakin-mina eta 

zalantza sortzen dit. Ez atera ondorioak azkarregi. 

Ikusi, busti. Estatu-kontrolak abonatutako lurzoruak, 

baliteke azukre gehiegi izatea, eta autoeraketak behar 

duen gatza gutxitua izatea. Parametroak desberdinak 

dira hemen, eta badira arrazoiak beharbada, hau 

bakean utzita, munduko bazter zapaldu eta 

borrokalariagoetara joateko. Bestetik, ordea, aukera 

txikia izan arren, baliteke maniobra-marjina egotea 

estatuaren esku dagoenak kapitalaren menpera 

trantsizioa egin beharrean, arlo batzuetan jendearen 

eskura bidetxoa egiteko. Autoeratzen ikasi behar 

horretarako. Ministerioetatik halako ideiak tanteatzen 

ari direla dirudi, baina beldur handiegia dago. Estatu-

kontrola eta autoeraketa nahasian? Leninistak 

anarkisten ideiak probatzen…? Boleto gehiago ditu 

liberalismoaren besoetan etsitzeak. Baina batek daki, 

aukera gutxi izan arren, baliteke autoeraketari ere 

bideak irekitzea. Nolanahi ere, denbora gutxi daukatela 

esango nuke. 

Autoeraketarena beste diziplina bat da, ordea. Gure 

mezua, hemengo ministerioko jendearekiko ezta-

baidan, ezin da erdipurdikoa izan. Fin argudiatu behar 

da. Baina argumentazio guztiak baino inpaktu gehiago 

sortzen du aipatzeak behin diskurtso batean Fidelek 

Arrasateko kooperatibak goraipatu zituela. Txarto 

goaz. 

Brasiletik nator eta Brasilera noa. Kuba miresten 

dute MSTko militante gazteek. Arnas politikoa 

hartzeko mitoak behar, nonbait. Ez, Brasileko lurrik 

gabekoetan gertatzen ari denaren ederrak ez du ez 

Karibeko irlara eta ez beste edonora begira egon 

beharrik. XX. menderako esperimentua izan da 

Kubako iraultza. Brasileko lurrik gabekoena XXI. 

mendeko galderekin dabil.  

ETA IBAIAK IHES EGIN ZUEN 

J. Sarasua. Ertzeko zatiak, Argia 2010 (Moldatua) 

E 

Euskararen Gaitasun Agiria  

23 Zer dio testuak GKE-ez eta euskal kooperatibagintzaz? 

  A Epe laburrera begirako proiektuak kudeatzeko gai ez izatea dela GKE-en hutsunea. 

  B Hemengoen esperientzian arreta jarri dutela munduko hainbat tokitan, gobernutan eta GKEtan. 

  C Mundukide eta Lankiren norabidea ohiko GKE-ena baino egokiagoa dela. 
      

24 Kubak zer gogoeta eginarazi dio idazleari? 

  A Kuba egoera onean dagoenez, beste herrialde batzuetan zer eskaini gehiago dutela uste du. 

  B Estatuaren kontrola indartsuegia da han, eta jendeak itzalia du autoeraketarako indarra. 

  C Anarkismoaren ideietan oinarritu denez, bide zaila izan arren, zabalik du autoeraketarako atea. 

      

25 Brasileko egoeraz, idazleak dio... 

  A Brasileko MST mugimenduak Kuban duela eredua eta gazteon galderek irla hartan erantzuna. 

  B Brasilera itzultzeko beharra sumatu duela, han egoera kezkagarriagoa delako. 

  C Lurrik Gabekoen Mugimenduari txalogarria deritzola: ez du beste inoren miraz egoteko beharrik. 
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

VODKA BOTILATXOA 

gunkarietan irakurri dut hotelek jada ez dutela 

lehen hainbat jenero jartzen logelatako 

hozkailu txiki horietan. Jendeak jan-edan eta 

ordaindu gabe alde egiten omen zuen hurrengo 

goizean; batzuek, gainera, tranparako behar den 

zorroztasuna ongi garatua, botilatxoak hustu 

ondoren urez berriz beteta. Horregatik, pattarra edo 

whiskia oraindik ere aurkitu ahal izango dituzu 

horrelako tokietan, baina ez ginebra edo vodkarik. 

Neuri horrelakorik otu ez izanaren damua sentitu 
nuen berria irakurtzean. Eta erabaki nuen gutxi 
bidaiatu dudalako ez zaidala horrelakorik bururatu, 
asko ibilia banintz, ibilian-ibilian ideia sortuko 
litzaidakeelako. 

Hoteletako hozkailuak, tranpak eta bidaiak 
gogoan nituela, Amerikako Estatu Batuetako 
(AEBko) ekialdea astindu duen urakana ere etorri 
zait gogora, eta ate-joka dituzten hauteskundeak, eta 
behin hara egin nuen atzera-aurrera, ez turista, ez 
bidaiari, bisitari soil baino, han bizi baitziren 
senitarteko batzuk. Gure belaunaldiak yanki-ei zien 
begirasuna leuntzeko balio izan zidan hango 
egonaldiak. Egia da bisitatu genuen lekua ez zela 
Estatu Batuetako eremurik atzerakoiena, 
Massachusettseko herrixka unibertsitario bat baizik. 
Halere, harritu egin ninduen etxe gehienen sarreran 
zeukaten karteltxoak: «Gerra ez da bidea». Eta 
harridura bertsua sortu zidaten atari bereetan zeuden 
bandera marra eta izartxodun ugariek. 

Harridura handiagoa sortu zidan, ordea, hemen 

inoiz ezagutu ez dudan esperientzia komunitarioa 

han ezagutzeak. Banakako etxe solteetan bizi ziren, 

gure senitartekoak batean noski, baina hogei bat 

etxeko komunitatearen barne. Erdian bazuten 

guztientzako etxe bat, liburutegi, haurrentzako jolas

-gela, sukalde eta jangela zituena. Bakoitzak hara 

eramaten zituen eskura behar ez zituen liburuak, 

erabilitako jostailuak eta gainerakoak. Eta 

derrigorrezkoa zuten astean behin egiten zen afari 

komunitariora joatea. Sukaldean, berriz, txandaka 

egiten zuten. Amerikar indibidualista, bakartu eta 

egoisten herrian ikusi eta ikasi nuen hori. Sei edo 

zazpi urte igaro dira geroztik eta damu dut 

zaborraren kudeaketa nola egiten zuten erreparatu 

ez izana. 

Eta gutxi edo gehiago beti hasten zara kanpoan 

ikusitakoa eta gurea alderatzen. Han demokrata ez 

dena errepublikanoa da eta errepublikanoa ez dena 

demokrata. Bi alderdiren alternantziak politikan 

kalte baino ez duela egiten sinetsita nago. 

Espainiako kasua ere antzekoa da. Sozialista eta 

popularrak bakarrik eta buruz buru dauden aginte-

gune asko izateak erraztu egin du tranpa eta 

iruzurra. Esango nuke Euskal Herrian elkarren 

kontrola handiagoa izan dela, erakunde bakoitzean 

lau, bost edo sei talde politiko egoteak murriztu egin 

duela agintariaren berezko tentazioa eta talde batetik 

bestera jauzi egin eta agintea aldatzean norbera 

aberasteko joera. Ez naiz fio batasuna hitza 

sakralizatzen dutenez. 

Harritu egin ninduen, halaber, dituzten legeak 

dituztela ere, legeari dioten begirune gorenak. 

Esaterako, hemen baino errespetu handiagoz 

gidatzen dute autoa, legea da izenburupeko txartel 

ugariei men eginez. Eta harritu, familia batean eta 

bestean barreiatua egotea zeinen naturaltzat 

daukaten jakiteak ere. Etxe komunitarioan egin 

genuen afaloste batean, bertako bizilagun batek 

kontatu zigun biharamunean New Yorkera joan 

behar zuela. Lauzpabost ordu dira autoz, baina 

anaiak ezkontzara gonbidatu zuen nonbait. Eta 

zalantzan egon zela joan ez joan, aitortu zigun, 

baina astelehenean New Yorken bertan epaiketa 

batera azaldu behar zuenez, ezkontzara ere joatea 

deliberatu zuela, bidaia baliatuz. Detaile ñimiñoa 

baino ez da, baina epaiketa ezkontzera zihoan anaia 

horren aurkakoa omen zuen. 

Etxe komunitarioak, alderdi biko txandakako 

agintaldiak, legearekiko errespetu neurri gabekoa, 

familiarekiko atxikimendu urria, epaitegietara guk 

azokara bezain maiz eta erraz jotzea nahastu ditut 

bidaia bat gogoan. Alderaketak beti dira zail eta 

egiten hastea merezi duen ere ez nago ziur. Ni, 

gurera etorriz, konformatuko nintzateke gure 

agintariek botilatxoa vodkaz hustu eta urez beteko 

ez baligute. Eta hala egitera, aitortzeko tenplea 

balute. Ura vodka baino osasungarriagoa dela 

sinestera iristeko ere prest nengoke.  

E 

A. Egaña, Berria (Moldatua) 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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). 

Erantzun-orri hori zuzenduko da; ez orrialdeotako markak. 

VODKA BOTILATXOA 

26 Hoteletako tranparen berri jakitean, zer sentitu du egileak?    

 A Amorrua, berari horrelako ideiak otu arren, sekula egitera ausartu izan ez delako.  

 B Pena, berari horrelakoren bat egitea inoiz bururatu ez zaiolako.  

 C Haserrea, aukera izan duenean berari horrelako ideiarik otu izan ez zaiolako.  

 D Damua, hoteletan horrelakoren bat egiteko beste aukerarik berriro sortuko ez delako.  

   

27 AEBn eginiko egonaldiak iparramerikarrei buruz lehendik zuen aurreiritzia aldatzeko balio  
izan al zion egileari?  

 A Bai, iritzi hobea du harrezkero. 

 B Ez, lehendik ere ez baitzuen iritzi txarrik. 

 C Bai, baina ondorio gaiztoagoak atera ditu orain. 

 D Ez, Massachusettsekoak ez baitu AEBko bizimoduarekin zerikusirik. 

   

28 Egilearen ustez, politikan, tranpa eta iruzurra, oro har,...  

 A handiagoa izaten da bi alderdi politiko txandakatzen badira beti. 

 B handiagoa izaten da Espainian AEBn baino. 

 C Euskal Herrian nekezago gertatzen da, alderdiak irekiagoak direlako. 

 D berez ugaltzen dira; zenbat eta talde politiko gehiago, orduan eta errazago. 

   

29 Zer iritzi du egileak gure politikariei buruz?  

 A Ez du iritzi garbirik, politikaz erabat nazkatuta dago eta. 

 B Politikariak hobeto onartuko lituzkeela dio, sartutako ziriak patxadaz aitortuko balituzte. 

 C Tranpazaleak direla uste du, urari vodka deitzen diotelako beren eguneroko zereginean. 

 D Politikariak onartuko lituzkeela dio, egiatiak eta iruzurrak aitortzeko gai balira. 

  

30 Amerikarren jokaeren berri ematen du Egañak testuan zehar. Zein da egia?  

 A Bakezaleak dira, askotan beste iritzi bat izaten badugu ere. 

 B Familiarekiko atxikimendu handia dute, elkarrengandik urrun bizi diren arren. 

 C Hainbat amerikar komunitateetan bizi dira, eta etxebizitza eta beste zerbitzu asko konpartitzen 
dituzte. 

 D Legea, edozein dela ere, zintzo asko betetzen dute. 
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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.                            

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  


