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ATARIKO PROBA 
 

2014ko otsailaren 22a 
 

Azterketa-eredua:  A       

 

>  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 NA zenbakia: 
 

 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 bidez. 

> Erantzun-orria betetzearekin, azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena 

ematen diola ulertzen da. 
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1.  Gaur egun ez diogu garrantzirik ematen, baina 

umetan ikaragarri ..... 

A kezkatzen zigun gai horrek. 
B kezkatzen zitzaigun gai hori. 
C kezkatzen gintuen gai horrek. 
D kezkatzen genuen gai horrekin. 

 
2.  Bizitza honetan ilusio asko izan ditut, eta etsipenak 

ere bai, hein berean. Alabaina, inoiz ez dut galdu 

zoriontsu izateko esperantza. 

 Bestela esanda: 

A Ilusio adina etsipen izan ditudan bizitza honetan, 

inoiz ez dut galdu zoriontsu izateko esperantza. 
B Bizitza honetan etsipenak ez ezik ilusioak ere 

izan ditut, inoiz ez baitut galdu zoriontsu izateko 

esperantza. 

C Bizitza honetan ilusio bezainbeste etsipen izan 

dudanez gero, zoriontsu izateko esperantzari 

eusten diot. 
D Bizitza honetan hainbeste ilusio eta etsipen izan 

ditut, ezen ez baitut galdu zoriontsu izateko 

aukera. 

 
3.  Zergatik ez zara gurekin zinemara etorri?  
 Erantzun zuzena: 

A Zeren eta ez dut nahi! 
B Hargatik! 
C Zergatik ez! 
D Ezetz, ba! 

 
4.  Bilbo ez da aspalditik ohiko industri hiria. 
 Zein da zuzena? Bilbok ..... 

A aspalditik utzi zion industri hiria izatea. 
B aspalditik ez du industri hiria izaterik. 
C aspaldi utzi zuen industri hiria izaten. 
D aspaldi utzi zion industri hiria izateari. 

 
5.  Aizak, aterako didak beste garagardo bat, mesedez? 
 Erantzun zuzena: 

A Hori egina zagok! 
B Bai, noski. Horixe besterik ez zenuen behar! 
C Ez horregatik! 
D Tori, estimatua zagok eta! 

 
6.  Auzi edo arazo baten askabidea aurkitu: 

A Burutu 
B Ebatzi 
C Saihestu 
D Oldartu 

 

7.  Hitz hauetatik zein dago lekuz kanpo? 

A Emendakina 
B Okina 
C Iturgina 
D Hargina 

 

8.  Planetako ingurunerik pobreenetan hondamendiak 

gertatzeko joera gero eta handiagoa da, eta hori ez 

da ausaz izaten. 

 Azpimarratutako hitzaren baliokidea: 

A Aurretiaz 
B Aspaldi 
C Halabeharrez 
D Bat-batean 

 
9.  Zein da zuzena? 

A Mikelek, gurekin bizitzera etorri denez geroztik, 

izugarri aldatu du bizimodua. 
B Horrelako astakeriak esaten dituztenek ez dira 

arazoa bere osoan ulertzeko gai. 
C Ez dut uste Euskal Herrira etortzen direnak 

euskaldunoi buruz inolako aurreiritzirik izaten 

dutenik. 
D Ziur nago aspaldi alde egin zutenek ere itzuli 

egingo direla egunen batean. 

 
10.  Nahimen hutsez zernahi erdiets dezakegulako 

ustea hezur-muinetaraino sartua dugu. 
 Hau da: 

A Erabat sinetsita gaude borondatea besterik ez 

dugula behar gure helburuak lortzeko. 
B Uste osoa dugu nahi izateak ez dakarrela, 

ezinbestean, ahal izatea. 
C Nekez aurkituko dugu ametsak borondate hutsez 

egia bihur daitezkeela uste duenik. 
D Badakigu, edozer lortzeko, nahi izate hutsa ez 

dela aski. 

 
11.  Ikasleek irakaslearengana jo zuten, azterketari 

buruzko argibideak eman ..... . 

A ziezazkieten 
B ziezazkiekeen 
C ziezazkioten 
D ziezazkien 

 
12.  Ez ..... horrela begiratu, neska, nirekin haserre 

zaudela ematen du-eta. 

A nazazun 
B iezadazu 
C diezadazun 
D zatzaizkit 
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13.  Berdin dio nor zaren! Zuri ez dagokizu ardura hori! 
 Hau da: 

 ..... , zuri ez dagokizu ardura hori! 

A Zarena zaren 
B Zarena zarelako 
C Zarena zarela 
D Zarena izatearren 

 

14.  Egungo gazteen prestakuntza-ibilbidea gero eta 

luzeagoa da; ..... , geroago sartzen dira lan-

merkatura. 

A ordea 
B halere 
C izan ere 
D horrenbestez 

 
15.  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. 

 
16.  Zein da zuzena? 

A Maitemindu horiek elkarri eskutik helduta 

ibiltzen dira beti. 
B Elkarren hurbil bizi arren, gutxitan ikusten dute 

elkar. 
C Izugarri gorroto diote elkarri, eta beti ibiltzen 

dira elkarrengandik gaizki esaka. 
D Neba-arrebak dira, baina ez dute elkarrenganako 

antzik. 

 
17.  Mundua bere gisara atontzeko eta taxutzeko 

ametsak bihurtzen du gizakia beste izakiak ez 

bezalako.  

Bestela esanda: 

A Gizakia da mundua bere neurrira egokitu nahi 

duen izaki bakarra. 
B Amets egiteko gaitasunak bereizten du gizakia 

munduko gainontzeko izakiengandik. 
C Mundua ulertu nahi izatea da gizakiaren 

bereizgarri nagusia. 
D Munduaren aldaketetara egokitzeko gogoak 

egiten du gizakia gizaki. 

 

18.  Puntuazioaren erabilerari dagokionez, zein da 

zuzena? 

A Alferrik ukatuko dut futbola gorroto dudala; 

halere, egia da Athletic-ek irabazteak poztu 

egingo nindukeela. 

B Alferrik ukatuko dut, futbola gorroto dudala. 

Halere, egia da, Athletic-ek irabazteak, poztu 

egingo nindukeela. 

C Alferrik ukatuko dut futbola gorroto dudala, 

halere, egia da Athletic-ek irabazteak, poztu 

egingo nindukeela. 

D Alferrik ukatuko dut, futbola gorroto dudala; 

halere egia da, Athletic-ek irabazteak poztu 

egingo nindukeela. 
 

19.  Zer ordutan irteten da Donostiarako autobusa? 
 Erantzun zuzena: 

A Seiak eta hamarrean. 
B Seirak eta hamarretan. 
C Seiak eta hamarretan. 
D Seirak eta hamarrean. 

 
20.  Ikaragarri saiatu zen Arantza taldekoak bere 

arazoaz ohar ez ..... . 

A zitezen 
B zezaten 
C zitzaten 
D zintezen 

 
21.  Arazo hori konpontzeko, lagungarri gerta ..... zuen 

laguntza. 

A dakiguke 
B lizuke 
C litzaizueke 
D lioke 

 
22.  Zailtasun handiak izan dituzte, baina iritsi egin 

dira azkenean. 
 Hau da:  

 ..... , iritsi egin dira. 

A Zailtasunak zailtasun 
B Zailtasunak eta guztiz 
C Zailtasunarekin gorabehera 
D Zailtasunak izateagatik ere 

 
23.  Hainbat eskalek ez dute izaten ..... . 

A non babesterik 
B non babestu 
C non babesteko lekurik 
D non babestea 
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24.  ..... , petrolioa ez da betiko. 

A Adituek diotenez bezala 
B Adituentzako 
C Adituek dioten arabera 
D Adituen iritziz 

 
25.  Matematika eta musika ..... . 

A elkarren kide omen dira 
B antz handikoak omen dira elkarrekin 
C elkar bizi dira zientziaren baitan 
D elkarri hurbilduta bizi izan dira hasieratik 

 
26.  Sortzaile gehienek ..... . 

A "artista" esaten diete euren buruei 
B "artistak" esaten dizkiete euren buruei 
C "artista" bezala jotzen dituzte euren buruak 
D "artista" esaten diote euren buruari 

 
27.  Halako beldurrik! Han ikusi dugun gauza 

izugarriaren aurrean ..... 

A oilo hotzikara sentitu dugu denok! 
B azala oiloaren tankeran jarri zaigu denoi! 
C oiloen azala ipini zaigu denoi! 
D oilo ipurdia jarri zaigu denoi! 

 
28.  Anttonek lanetik atera eta 5 km egiten ditu korrika 

egunero, eta asteburuan, berriz, lasterketaren bat 

jokatzen du. 

 Hortaz: 

A Kirolari panpoxa da. 
B Kirolari pertxenta da. 
C Kirolari petoa da. 
D Lasterkari bipila da. 

 
29.  Ikusi duzu Telmo Esnalen azken filma? 
 Aukeratu erantzun egokia: 

A Horixe baietz; bai ondo dagoela, gainera! 
B Ez, baina ikustekotan emango dizut nire iritzia! 
C Ez, ezta ikusi egingo ere! 
D Bai, eta berriz ikusteko modukoa da! 

 
30.  Elkarri oihuka ari dira bileran eta ..... 

A ez da giro! 
B zenbat giro! 
C zelako giro! 
D bada giro! 

 
31.  Aste honetan ere ez dugu ezer irabazi zozketan! 
 Erantzunik egokiena: 

A Bejondeizula! 
B Irten ez zaigunean! 
C Tira, hori besterik ez bada! 
D Ezezkoan nago. 

32.  Eta..., noiz ikusiko zaitugu berriro, ba? 
 Aukeratu erantzun egokia: 

A Norbaitek daki! 
B Jakingo ahal dut! 
C Beharko jakin! 
D Batek daki! 

 
33.  Zer edo zerk ardurarik ematen ez dizunean, 

hauxe esango duzu: 

A Hamaika baietz! 
B Bost axola! 
C Nola ez, ba? 
D Halako ardurarik! 

 
34.  Hi ez hago ganbaratik ondo!  
 Esapide horren parekoa: 

A Ez duk behar beste jakirik etxean. 
B Ez hago burutik sano. 
C Hire etxea txikia duk. 
D Ez haiz pozik bizi. 

 
35.  Apustu egin dute: Ordubetean ..... 

A amaituko ahal du! 
B ezezkoan amaitu! 
C ezin amaitu! 
D amaitu baietz! 

 
36.  Gogoan al duzu Alpeetako paraje eder hura? 
 Aukeratu erantzun egokia: 

A Baietz gogoratu! 
B Baita gogoratu ere! 
C Horixe parajea, horixe! 
D Bai horixe, hura lekua! 

 
37.  Ezin dut jasan telesail higuingarri hori, ..... 

A eztitan jartzen nau! 
B liluratu egiten nau! 
C harrigarri egiten zait! 
D nire onetik ateratzen nau! 

 
38.  Harentzat kalte! Zeren jarraipena da? 

A Minbizia duela? Ene Jainkoa! 
B Deabruak daramala, zerri alaena! 
C Ez duela gurekin bazkaltzera etorri nahi? 
D Autoak harrapatu ez duenean! 

 
39.  Iturengo Altxunean afaldu genuen, .....  
 Aukeratu jarraipen zuzena: 

A hura mauka, hura! 
B egundokoa, gainera! 
C afari-lege ederra, arraioa! 
D bapo afaldu ere! 
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40.  Borrokan ari diren umeei: 

A Kontuz, astakilook, mina hartuko duzuela! 
B Kontuz, astakiloak halakoak, minik hartu gabe! 
C Kontuz, astakilo horiek, mina egingo duzue-eta! 
D Kontuz, astakiloak alajaina, min egingo duzuela! 

 

41.  Denok ..... pozez zoratzen orain, loteria tokatu izan 

balitzaigu. 

A egon ginen 
B egongo ginen 
C egon gintezen 
D geundeke 

 
42.  Utzi hori nire kontu!  
 Solaskideak hori esaten badizu, zer esan nahi du? 

A Bera arduratuko dela. 
B Ez sartzeko bere gauzetan. 
C Ez duela geroko utziko. 
D Berak ordaindu duela. 

 
43.  Haserre jarriko da.  
 Zein EZ da esanahi berekoa? 

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

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

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

 
45.  Ohar bat jarri diet, bihar etorri behar dutela 

esanez. Beraz, ..... . 

A kontuan hartuta daude 
B jakinaren gainean daude 
C oharkabean daude 
D hitz emanda daude 

 
46.  Zein esapideren bidez adierazten dugu esaten ari 

garena horretan bukatzen dela? 

A Eta bukatu! 
B Eta gehiago ez! 
C Eta bakea! 
D Eta kito! 

 
47.  Norbait mehatxatzeko: 

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

48.  Bertan behera utzi. Bestela esanda:   

A Beste inori eman.  
B Hurrengorako gorde.  
C Amaitu edo burutu gabe laga.  
D Bertan jaso gabe utzi. 
 

49.  Esaera zaharra:  
 Gustuko lekuan, ..... ez. 

A lagunik 
B gurasorik 
C aldaparik 
D lanik 
 

50.  Ustekabean harrapatu eta harri eta zur gelditu 

dira. 
 Bestela esanda: 

A Aho zabalka gelditu dira. 
B Harrikoa eginda gelditu dira. 
C Harri bihurtu dira. 
D Txundituta gelditu dira. 
 

51.  Erabat tematuta dago eta ikasketak bukatuko ditu, 

..... . 

A kosta zein kosta 
B kosta ahala kosta 
C ezin edo ekin 
D ekinaren ekina 
 

52.  ..... esan diogu gauza bera, baina alferrik! Ez du 

kasurik egin nahi! 

A Ongi eta gaizki 
B Behin edo bitan 
C Behin edo behin 
D Behin eta berriz 
 

53.  Esaera zaharra: 
 Txerri goseak ..... 

A San Martinetan oinazeak. 
B kilotan paseak. 
C pentsuz ondo aseak. 
D ezkurra amets. 
 

54.  Bete-betean asmatu zuen.  
 Zer esan nahi du? 

A Ezustean asmatu zuela. 
B Guztiz asmatu zuela. 
C Kasualitatez asmatu zuela. 
D Halabeharrez asmatu zuela. 
 

55.  Han agertu zen ..... baino alaiago. 

A pozik 
B alai 
C pozarren 
D bozkarioz 



A EREDUA 

 

 6 

56.  Arratsalde erdirako, lanak menderatu genituen. 
 Hau da: 

A Lanak bukatu gabe utzi genituela.  
B Lanak bere mende gintuela.  
C Lanak bukatu genituela.  
D Lanik gabe gelditu ginela.  

 
57.  Zein da zuzena? 

A Kutxa arakatzen hasi zen, zer topatuko. 
B Han zebilen, ezer topatuko etxe hartan. 
C Gaur, zer ote topatuko amak bere etxean? 
D Nik ez dakit zer topatuko inguru ezkutu hartan. 

 
58.  ..... besokoa jantzi eta talde-kapitaina izatea. 

A Zuk beste inork ez dute merezi 
B Zuk beste inork ez du merezi 
C Zu ez beste inork ez duzu merezi 
D Zu ez beste inork ez du merezi 

 
59.  - Eta Andoni?  
 - ..... 

A Bihar etorriko ote dela diote. 
B Bihar etortzekoa omen da. 
C Bihar etortzen omen da. 
D Bihar etortzen dela diote. 

 
60.  Bere txikian, nornahiri eramango dio horrek 

gizontasunean. 
 Hau da: 

A Handiagoa izango balitz, edozeini irabaziko 

lioke horrek gizontasunean. 
B Txikitasuna gorabehera, gizon handia da hori. 
C Txikia izatera, nornahiri eramango dio horrek 

gizontasunean. 
D Txikia izate aldera, edozeini irabaziko lioke 

horrek gizontasunean. 

 
61.  Ez dakizu zein azkar jan zuen; izan ere, ..... irentsi 

zuen. 

A zirt edo zart baten 
B aitaren baten 
C halakoren baten 
D aho batez 

 
62.  Maite ditut eguneko argiak; ez, ordea, gauekoak 

adina.  

Hau da: 

A Eguneko argiak gogokoago ditut gauekoak 

baino. 
B Eguneko argiak bezain atsegin ditut gauekoak. 
C Gaueko argiak baino ez ditut atsegin. 
D Eguneko argiak baino gogokoago ditut 

gauekoak. 

63.  Bikiak izan arren ez dute ..... antzik. 

A elkarren 
B elkarrekin 
C elkarrekiko 
D elkarrenganako 

 
64.  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. 

 
65.  Biharko, eguraldi bikaina ..... dute irratian. 

A atzeman 
B susmatu 
C iragarri 
D asmatu 

 
66.  Zer gerta ere, beharrezkoa da autoan ..... 

erabiltzea. 

A segurtasun gerrikoa 
B segurtasun uhala 
C segurtasun lotura 
D segurtasun lokarria 

 
67.  Zer da solasaldia? 

A Barealdia 
B Bakardadea 
C Hitz egiteko txanda 
D Hizketaldia 

 
68.  Zauria ..... egin zaio, ez duelako behar bezala 

garbitu. 

A pozoitu 
B herdoildu 
C gaiztotu 
D hondatu 

 
69.  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. 

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

A gazte  
B gaztek  
C gazteek  
D gazteak  
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71.  Ez dakigu gehiago ..... 

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

 
72.  Zein dago zuzen? 

A Holako jarrerak baztertuta geratzen ari dira 

Bizkaiako hainbat herrietan. 
B Grebak arazo ugari sortarazi zuen irailan. 
C Azpeitiatik Azkoitiara doan errepidean istripua 

gertatu omen dela esan dute. 
D Sekulako harrera egin zieten Lizarrako euskal 

olerkariei. 

 
73.  Zein dago zuzen? 

A Medikuarenean izan naiz.  
B Medikurengandik nator.  
C Medikuan egon naiz.  
D Medikutik nator.  

 
74.  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.  

 
75.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

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

 
76.  Nago egun eguraldiarena gehiago dela kaletarron 

kezka nekazariena baino. 
 Bestela esanda: 

A Uste dut egun arduratuago gaudela eguraldiagatik 

nekazari ez garenok nekazariak eurak baino. 
B Ezagun da gaur egun eguraldia, nekazariena 

barik, kaletarron kezka baino ez dela. 
C Ziur nago egun eguraldiak ez digula kaletarroi 

baserritarrei adinako kezka eragiten. 
D Nekazari izan edo ez izan, gaur egun eguraldia 

guztion kezka omen da hein berean. 

 

77.  Gogorrean ezin, eta azpijanean gailendu 

zitzaizkion etsaiak zaldunari. 
 Alegia: 

A Zaldunak aurrez aurreko borrokan lortu zuen 

etsaiak menpean hartzea. 
B Zaldunak ez bezala, etsaiek indarkeria erabili 

zuten garaipena lortzeko. 
C Amarruak baliatu behar izan zituzten etsaiek 

zalduna azpiratu ahal izateko. 
D Azpijokoak erabilita ere, etsaiek ez zuten 

zalduna menperatzerik izan, adoretsua baitzen. 

 
78.  Nori berea, ..... . 
 Atsotitz horren amaiera: 

A Jainkoaren legea 
B hondarra eta karea 
C etxeko urrea 
D karakola eta barea 

 

 
79.  Kale-zurruta arazo larria da; ..... , botilonaren 

erruz kaleak gero eta zikinago daude, eta 

asteburuetan askok ezin izaten dute begirik bildu. 

A beraz 
B izan ere 
C alabaina 
D zera da 

 
80.  Zer egin duzue partiduan?  
 Erantzuna: 

A Bi-bi berdindu. 
B Lau-huts galdu. 
C Hiru-bat irabazi. 
D Bi eta huts irabazi. 

 
81.  Noiz izango da ekitaldia? 

A Hilaren 6an, asteazkenean, izango da. 
B Hilaren 6a, asteazkenez, izango da. 
C Hilak 6an, asteazkena, izango da. 
D Hilak 6, asteazkena, izango da. 
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Erromanikoa eta gotikoa nahasita 
 

 

Kontuan izan behar da garai hartan eliza bat, eta, batez 

ere, katedral bat eraikitzeko lanak asko luzatzen zirela; 

ez ziren gelditu gabe egiten. Adibidez, Burgosko 

katedrala 1221ean hasi ziren eraikitzen, eta bukatu 

zutenerako 1765a zen; bostehun urte inguru eman 

zituzten, alajaina!  

XII. mendearen inguruan egiten hasi ziren hainbat 

eliza arkitektura gotikoa indarrean zegoenean bukatu 

zituzten. Halaber, eliza erromaniko batzuek ezbeharren 

edota erasoen eraginez zati batzuk galdu zituzten 

arkitektura gotikoaren garaian. Haiek konpontzeko edo 

berritzeko, egitura gotikoak erabili zituzten.  

Beraz, ez da batere arraroa eliza berean bi estiloetako 

ezaugarriak elkarren ondoan aurkitzea. Azken finean, lan 

horretaz arduratzen zenak erabakitzen zuen nola 

berrituko zuen, eta zer ezaugarri emango zizkion berak 

berreraikiko zuen zatiari. Aurretik eginda zegoenaren 

estiloa errespetatu edo ez, haren esku zegoen. Gaur egun, 

eraikinak zaharberritzean egitura originalari eusteko 

joera oso handia da. Hala ere, badaude salbuespen bitxi 

batzuk. Adibidez, 1992an, Salamancako katedrala 

zaharberritu zutenean, langileek oroigarri bat egin zuten 

ate batean. Ikusi duzu han zizelkatuta dagoen astronauta? 
___________________________________________________________ 

Oihane Lakar Iraizoz, Zientzia.net 

 

82.  Artikuluak dioenaren arabera,  katedralen estilo 

arkitektonikoa  hauetakoren batek baldintzatzen 

omen zuen: 

A eraikitzen hasten ziren garaian indarrean zegoen 

joerak. 
B katedralek jasaten zituzten erasoek edo 

ezbeharrek. 
C garaian garaiko estilo arkitektonikoak. 
D gehienetan eraikuntza-lanetan ematen zuten 

mende erdiak. 

 
83.  Berritze-lanetan, ... 

A gaur, lehen ez bezala, jatorrizko estiloak 

agintzen du berritze-lanetan. 
B beti joera berdina izan da: jatorrizko estiloa 

nolakoa, berritze-lana halakoa. 
C beti joera berdina izan da: berritzailea  nolakoa, 

estiloa halakoa. 
D beti izaten da berritzaileek utzitako lekukoren 

bat berritze-lanetan. 
 

 
 

 

Brontze Aroko garun egosiak aurkitu dituzte 

Turkian 
 

Brontze Aroko aztarnategian hainbat eskeleto aurkitu 

dituzte, baita haiei dagozkien garun arrastoak ere. 

Aurkikuntza garrantzitsua da ehun bigunak 

kontserbatzea zaila delako. 4.000 urtetan datatu dituzte 

eta, hala, inoiz aurkitutako giza garun arrastorik 

zaharrenak dira. Lehen, 2600. urtekoa zegoen 

zerrendaren buruan. 

Adituen hipotesiaren arabera, garun horien jabeak 

eremu horretan ohikoak diren lurrikaren eraginez hil 

ziren eta, ondoren sute bat izen zen; suak kobazulo 

barruko oxigenoa agortu omen zuen eta garunak su 

motelean egosi zituen. Lurzoruaren osaerak ere lagundu 

du; magnesioak, potasioak eta aluminioak garun 

arrastoekin erreakzionatu zuten, organoak zeramika 

bailiran gogortuz. 

Paleontologoentzat berri ona izan arren, aurkikuntzak 

bereziki neurozientziari egin diezaioke ekarpen 

nabarmena. Banako haiek izandako garuneko patologiak 

(hemorragiak, tumoreak, gaixotasun neuro-

degeneratiboak…) aztertzeak gaixotasun horien jatorria, 

bilakaera eta ezaugarriak hobeto ulertzen lagun dezake. 
___________________________________________________________ 

Nagore Irazustabarrena, Argia, 2.392 zenb. 

 

 

84. Turkiako aztarnategian aurkitutakoa 

garrantzitsua da... 

A aurkitu dituzten Brontze Aroko ehun eskeletoak 

ondo kontserbatuta daudelako. 
B inoizko giza aztarnarik zaharrenak direlako. 
C fosil horiek iraganean Lurrean bizi izan ziren 

izakiak eta buruko gaixotasunak ikertzeko balio 

dutelako. 
D neurozientziarentzat aurkikuntza berezia den 

arren, paleontologiarentzat ere ona delako. 

 
85.  Zergatik heldu dira aztarna horiek gaur egunera 

arte? 

A Hildakoen garunak kobazulo barruan su 

motelean egosteko ohitura zutelako. 
B Kobazuloan izandako sutean oxigeno faltak 

garunak gogortu zituelako. 
C Lurrikara baten ondoren, gizakiak kobazuloan 

bertan erreta hil zirelako. 
D Labe bilakatutako kobazuloko metalek eraldatu 

zituztelako. 
 

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. 


