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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 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. 
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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. 

BEKATUA KONFESATUA 

Italia, 1936. Etsai ideologiko sutsuak dira On Camillo apaiz eskuindarra eta 

Peppone alkate komunista.  

 

ehinola, konfesategiko saretik, On Camillok alkatearen aurpegia ikusi 

zuen. Peppone konfesatzera etortzea aho zabalik geratzeko moduko 

gertakaria zen. On Camillo poztu egin zen. 

– _______1_______, anaia: beste inork baino gehiago behar duk-eta haren 

bedeinkazio santua. Aspaldian konfesatu gabe? 

– 1908tik –erantzun zuen Pepponek. 

– __________2_________ hogeita zortzi urteotan, buruan dauzkaan ideia 

polit horiekin! 

– Bai, bai, dexente –hasperen egin zuen Pepponek. Adibidez, duela bi 

hilabete makilakada bat jo nion berorri.   

– Hori larria duk –erantzun zuen On Camillok–. Jainkoaren ministro bat 

irainduz Jainkoa bera iraindu duk. 

– Damututa nago. Dena den, _______3_______ Jaungoikoaren ministroa 

delako, aurkari politikoa izateagatik baizik.  

– __________4__________ izateaz aparte, beste bekatu larririk? 

Pepponek barruko dena hustu zuen. Gauza txikiak ziren, eta On Camillok 

hamar Aitagure eta Agur Mariarekin kitatu zuen. Gero, Pepponek otoitz egin 

bitartean, On Camillo Gurutzearen azpian belaunikatzera joan zen. 

– Jesus –esan zuen–, barkatu baina __________5_________! 

– Ez –Jesusek–. Nik barkatu egin diot eta zuk ere barkatu behar diozu, gizon 

zintzoa da eta.  

– Jesus, ez fidatu gorriekin: ________6__________. Ez al duzu ikusten 

horren Barrabas aurpegia? Utzi, arren, kandela-makila horrekin bizkarrean 

jotzen. _____7______ kandela-makila bat? 

– Ez. Zure eskuak bedeinkatzeko eginda daude, ez inor jotzeko. 

Barandatxotik kanpora, Pepponeren bizkarrera hurreratu zen On Camillo, 

alkatea belauniko otoitzean ari zela. 

– Ondo da –apaizak onartu–. Eskuak bedeinkatzeko eginda daude, baina 

oinak ez! 

– Hori ere egia da –Jesusek, aldare gainetik–. Baina, mesedez, On Camillo, 

bat bakarra! 

Ostikoa tximista bezala atera zen. Pepponek zirkinik gabe hartu zuen. Gero, 

______8_____, zutitzean: 

– _____9______ zain nagoela –esan zuen–. Orain hobeto sentitzen naiz. 

– Baita ni ere –On Camillok erantzun, bihotza lasaituta eta zeru oskarbia 

bezain garbi zuelarik.  

_____10______. Baina nabarmena zen bera ere pozik zegoela.  

B 

Giovannino Guareschi,  On Camillo, Ibaizabal (Moldatua) 

1 A Hoa Jainkoarekin 

 B Jaunaren bakean 

 C Jainkoa izan bedi hirekin 
   

2 A Ene, atera kontuak 

 B Pentsa zenbat bekatu egingo 
hituen 

 C Ez zinen bekaturik gabe egongo 
   

3 A ez nuen berori makilatu 

 B ez nian jipoirik eman 

 C ez nintzen erasoka hasi 
   

4 A Hire alderdi deabruzko horretako 
kide 

 B Adar-jotzaile eta zerrikume 
gizena 

 C Etxekalte eta zurrutero 
amorragarria 

   

5 A gorriak eta bi ikusiko ditu horrek 
hemen 

 B hori ez da, gero, ahuntzaren 
gauerdiko eztula 

 C bereak itzuli behar dizkiot honi 
   

6 A inuzente hutsak dira 

 B elizkoi amorratuak dira 

 C gezurra besterik ez dute 
   

7 A Zer eta 

 B Zer da, ba, 

 C Zer, bestela 
   

8 A erretxinduta 

 B zartatuta 

 C arinduta 
   

9 A Aspaldian da 

 B Luzaroan 

 C Badira hamar minutu 
   

10 A Jesusek ez zion jaramonik egin 

 B Jesusek ez zuen tutik esan 

 C Jesusek ezjakinarena egin zuen 
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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. 

SUA MENDIAN 

 
ea zerion borborrean nonahi, garrek 

zuhaitz hil edo hil-hurrenak 

hornitzen (11) zituzten aihen-

landareen artetik. Mutilen begien bistan, suzko 

distira batek eztanda egin zuen adaxka baten 

zuztarretan, eta kea berehalaxe lodiagotu zen. 

Gar txikiak dardaratu ziren zuhaitz baten 

enborrean, eta handik arin narras egin hosto 

sasien barrena, eta ugaldu eta hazi. Garraldiak 

zuhaitz baten enborra ukitu eta atzaparka igo 

zen goraino urtxintxa dirdaitsu (12) baten 

antzera. 

Kea hazi, birbiratu, oldartu (13) egin  zen 

kanpo aldera. Garrek haizearen hegaletara 

jauzi egin eta beste zuhaitz bati atxiki (14) 

zitzaizkion. Hostoek eta keak eraturiko    

ganga (15) ilunaren azpian, sua jabetua zen 

oihanaz eta hura marraskatzen (16) hasia. 

Kedar beltz eta horizko multzoak oldar 

etengabean ari ziren itsas aldera barreiatzen. 

Garren eta suaren lasterketa gera ezinaren 

ikusmiran, aldarri (17) zorrotz eta urduria     

jaulki (18) zitzaien mutilei. Garrak, suge 

motaren bat balira bezala, narrasean (19) 

lerratu ziren harkaitz gorrizko muino bat 

gailentzen zuten urki-antzeko aldaxka batzuen 

lerrorantz. Lehendabiziko zuhaitzean eskegi 

ziren garrok, eta haren adarretan suzko 

hostaxkak agerrarazi arnasa batean. Garraren 

bihotza bizkor hedatu zen zuhaitzen tarteko 

hutsunean barrena, eta haien ilara osoa 

bereganatu zabuka eta dirdiraka. Mutikoak 

saltoka urduri, eta behealdean baso-sail oso bat, 

milia karratu laurden bat edo, ke eta garretan 

suntsitzen ari. Suaren ordura arteko zarata han-

hemenkakoak mendia bera inarrosten (20) 

zuela zirudien danbor-tarrapatada bihurtu ziren. 

William Golding, Eulien ugazaba, (Itzul. J.A. Arrieta) 

Elkar (Moldatua) 

K 

 A B C D 

11 bistaratzen zirikatzen laguntzen harrapatzen 

12 dardarti zalantzati argitsu indarge 

13 amildu osatu ausartu harrotu 

14 isuri igorri lotu eragotzi 

15 sabai mugarri langa orro 

 A B C D 

16 marrantatzen zatartzen nahasten jaten 

17 oihu gorazarre susmo grina 

18 atera jaramon erori bururatu 

19 firin-faran sigi-saga zarra-zarra bor-bor 

20 eraldatzen menderatzen indartzen astintzen 
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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. 

PATERAK 

noizko gazte belaunaldi prestatuena sortu 

dugu, hainbeste urtean hainbeste gutiziatu 

ditugun europarren inbidiarik gabekoa: 

ingeniariak dira, edo informatikariak, enpresa 

kudeaketan adituak, edo osasun arloan. Gorpu-

tzaren luzapen balituzte bezala erabiltzen dituzte 

trepeta teknologiko berrietan berrienak, eta 

ingelesez euskaraz baino hobeto moldatzen dira 

—alua da gero ergatiboa!—. Pentsa zenbateraino 

hurbildu garen Iparralde amestuaren eredura, 

ezen lehengo jende moztakaren lekuan, garai eta 

segaila loratu baita belaunaldi berria, eta lege 

genetikoei erronka jota neska-mutil ilehori eta 

begi argiak ernatu baitira nonahi. Gorpuztu egin 

zaigu miraria. 

Baina zer diren gauzak: inoizko belaunaldirik 

prestatuena —denda erraldoietan erosketak eginez, 

luxuzko kiroldegietan jolastuz eta eguzkiz edo 

elurrez betetako oporretan laketuz hazi dugun 

hori— erbesterako bidea hartzen hasi da, hemengo 

eskasia augurioen beldur, umetatik agindu zaien 

oparotasuna amets. Alemania, Txina, Norvegia, 

Erresuma Batua… horra promestutako lur berriak. 

Haatik, zuloak utziko dituzte etxe eta 

lagunarteetan, kraskatuak bihotzetan. Halaber, ez 

hango, ez hemengo, lur zingiratsuetan nekez 

botako dituzte erroak. Baina kontsola gaitezen: 

gureak, oraingoz bederen, ez doaz pateretan. 

I 

Idurre Eskisabel, Berria (Moldatua) 

PATERAK 

21 Oso gazte-belaunaldi prestatua da gurea; izan ere, … 

 A inbidiarik gabeko gazteak dira sortu ditugunak. 

 B teknologia berrien mirariaren ondokoak dira.  

 C edozein gazte europarren prestaketa-mailaren jabe dira. 

  

 

22 Gazte horiek, erbesteratzerakoan, … 

 A zailtasunak izango dituzte han-hemen errotzeko. 

 B hemengo lur zingiratsuetatik ihesi joango dira. 

 C pateretan joan beharko dute, agian. 
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“ZER” BELAUNALDIA 

nkesta batek azkenean zifretara itzuli du gure 

amonak aspalditik zioena: oraingo gazteak 

bizi litezkeela federik, autorik eta haurrik 

gabe, baina ez Internetik gabe. 18 eta 34 urte 

arteko 470.000 lagun inguruk erantzun dute 

Europa osoan Generation What galdeketa. Zer 

Belaunaldia omen gara. Beharbada izango da gai 

konplikatuei «zer?» galderarekin erantzuten 

diogulako, axolagabe. Edo zer-ak, objektuak, 

preziatzen ditugulako, sarritan nor-ak, pertsonak, 

baino gehiago. 

 

Edozein kasutan, gutako gehiagok errazago 

irudika omen dezakegu bizitza zoriontsua seme-

alabarik gabe, Internetik edo musikarik gabe 

baino. Italian, %76k. Ulergarria da, pentsatzen 

badugu ezagutzen dugunaren falta sumatzen 

dugula; eta haurrak ez, baina Internet beti egon 

dela hor —egia da: autoak eta elizak ere bai, 

baina Googlek azkarrago eramaten zaitu zalantza 

existentzialen erantzunetara—. 

Beharbada ondorio argiagoak atera litezke 

galdetegiko beste erantzun batzuetatik: zerotik 

seira, gehienek lau puntu ematen dizkiote euren 

heldutasun mailari, eta heldu izateko baldintza 

nagusia «norbere burua topatzea» dela uste dute 

—ez dute zehazten horrek Latinoamerikatik 

motxilero bidaia bat egitea esan nahi duen, edo 

Behobian lehiatzea—. Soilik %3k lotzen dute 

heldutasuna umeekin, eta %4k, lanpostu 

finkoarekin. Baina, hori bai: gehienak kexu dira, 

indibidualismo handiegia dagoelako. 

“ZER” BELAUNALDIA 

23 Europan egindako inkesta baten arabera, badirudi gaurko gazteek  

 A “ZER?” esanda erantzuten diotela edozein galderari. 

 B “Zer belaunaldia” osatzen dutela, ezin baitira objekturik gabe bizi. 

 C Interneten belaunaldia osatzen dutela.  

24 Bizitza zoriontsua izateko, europar gazteentzat 

 A ezinbestekoa da Internet eta seme-alabak izatea. 

 B ezagutzen duten hori izatea da behar-beharrezkoa. 

 C autoak, musika eta Internet dira ezinbestekoak. 

25 Heldutasunari buruz galdetuta, gazte gehienek  

 A uste dute garrantzitsua dela norbere buruarekin pozik egotea.  

 B uste dute lanean indibidualismoa dela nagusi. 

 C nahiko heldutzat jotzen dute euren burua.  

Samara Velte, Berria (Moldatua)  

I 
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

KEXATU, KEXATU, KEXATU 

anona deuseztatzen saiatzea lan sinesgaitza da; beti 

dago kanon bat, etengabe ari gara zerrendak eta 

hautaketak egiten, kanona eraikitzen. Baina bertan 

sartzea oso zaila dute emakumeek. Artearen historiako 

aldaketa garrantzitsuenetan egon dira emakumeak, baina 

kanonetik ezabatuak izan dira bidegabeki». Aulkian mugitu 

nintzen, deseroso. 25etik 2 (%8). Euskal kantagintzak azken 

mende erdian eman dituen abeslari eta talde guztien artean, 

25 nabarmentzen dituen zerrendan, bi emakume bakarrik 

daude Etxepare Institutuak kaleratu berri duen  Euskal 

Kultura Saila  bildumako liburuxkan. Ez nuen kontsultatu 

beharrik izan, ni neu izanik testuaren egilea ondo gogoan 

bainuen, baina Ikuspegi feministak produkzio artistikoetan 

eta artearen teorietan nengoen, Bilboko Alondegian, eta 

Amelia Valcarcelen hitzek aurrean jarritako ispiluan islatuta 

ikusi nuen neure burua. Interpelatuta sentitu nintzen, neure 

buruari hainbat galdera egitera behartuta. 

Gida horretarako egin nuen hautaketa zenbateraino dago 

euskal kantagintzaren historia edo kontakizun nagusiak 

baldintzatua? Izenak aukeratzeko erabili nituen irizpideen 

artean (prestigioa, arrakasta komertziala, ekarpen artistikoa, 

ibilbidearen luzera, nire gustu eta ezagutza partikularrak…), 

ez ote dira tradizionalki gizonezkoek bereganatu dituzten 

irizpideak? Gurean arrakastatsua izateak balio du irizpide 

gisa kanpotarrei gomendatzeko (atzerrian zabaltzeko eginak 

dira liburuxka horiek)? Zerrenda bat egitea erabaki nuenean, 

kontziente nintzen neure gain hartzen nuen erantzukizunaz 

eta arduraz? Ohartzen nintzen kanon bat, bere txikian baina 

kanon bat, nire kanona, egiten ari nintzela, eta 

gehienetan statu quoa betikotzeko balio duen botere tresna 

dela kanona? 

Kanonaz, kuotaz, bazterketaz, ikusezintasunaz, 

berdintasunaz, memoriaz, zapalkuntzaz, umoreaz, 

demokraziaz, feminismoaz hitz egin dute artearen esparruko 

hainbat adituk hiru egunez Bilbon —horien artean euskal 

herritar bakarra zegoen, Maite Garbayo arte-historialari 

nafarra— eta hainbat ikuspegi —«niretzat, demokraziaren 

aldeko borroka guztien ama da feminismoa», esan zuen 

Monica Mayer artista mexikarrak—, arrangura — 

«feminismoari bere garaipenen memoria ostu egin diote», 

salatu zuen Valcarcelek— eta esperientzia partekatu dituzte 

entzuleekin. 

 

Guerrilla Girls taldeko ordezkariak bere afixa 

ezagunetako bat erakutsi zigun. Emakumeek biluztu egin 

behar al dute Metropolitan Museoan sartzeko? galderaren 

azpian, 2011ko datuak: arte modernoko atalean zeuden 

artisten %4 ziren emakumeak, baina biluzien %76 

emakumezkoenak ziren. AEBko museoek gizonezko artista 

zurien obrak erakusten dituztela salatzen du ekintzaile 

maskaradun anonimoen taldeak, baina ez pentsa hango 

kontua bakarrik denik. 

Hemengo museo publiko batzuetako datuak bildu ditut 

arrapaladan Interneten, eta ez diete inbidiarik AEBkoei. 

1997an zabaldu zutenetik, 42 bakarkako erakusketa hartu 

ditu Bilboko Guggenheim museoak, eta horietako bi 

bakarrik izan dira emakumezko artistenak (Cristina Iglesias 

eta Shirin Neshat); %5, alegia. Donostiako Kutxa Kubo 

aretoak 16tik bakarra (%6,2) eskaini dio emakume bati 

(Isabel Muñoz argazkilariari) eta Gasteizko Artiumek du 

hiruretatik portzentaje altuena, 68tik 10 (%14,7). Aldiz, 

Bilboko Arte Ederren museoak 1997tik hona apailatu dituen 

51 erakusketa indibidualetatik (azkena atzo zabaldu zuen, 

Fernando Boterorena) bakar bat ere ez da emakumezko 

batena izan; %0,0. 

Esparrua zabaldu eta errekonozimenduaren alorrean, 

aurkitu dezakegu Durangoko Azokaren Argizaiola saria ez 

zaiola 20 urtean sekula emakume bati eman —ikastoletako 

lehen andereñoek sari kolektiboa jaso zuten 2009an— eta 

Eusko Ikaskuntzaren Manuel Lekuona saria jaso dutenen 

artean bi baino ez dira emakumezkoak, 29 alditan banatu 

duten arren. Eusko Ikaskuntza-Euskadiko Kutxaren 

Humanitateak, Kultura, Arteak eta Gizarte Zientzien saria 

jaso duten 17 lagunen artean bi besterik ez dira andrezkoak. 

Eta EHUren Bizkaia Aretoko gela guztiek gizonezkoen 

izenak dituzte… 

Horri buelta ematen hasteko, oinarrizko aholku bat eman 

zigun Guerrilla Girlsek: kexatu, kexatu eta kexatu. Antza, 

badugu ohiturarik, baina ez dugu jomugarekin asmatzen. 

Txikikeriengatik kexatu ohi gara, entzuleen artean hitza 

hartu zuen museo bateko langile batek esan zuenez: 

«Jasotzen ditugun kexa gehienak lerdokeriak dira: letra 

txikiegia dela, azentu-marka bat falta dela, koadro bat apur 

bat okertu dela, harlauza altxatu dela… Baina jendea ez da 

kexatzen benetan garrantzizkoa denaz: egitarauaz». 

K 

Jon Eskisabel, Berria (Moldatua)  

« 
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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. 

KEXATU, KEXATU, KEXATU 

26 Amelia Valcarcelen hitzak entzunda, Eskisabel …  

 A harro sentitu zen, zenbait datu zirela eta, berak egin berri zuen liburua aipatu zuelako. 

 B poztu egin zen, ispiluan bezala ikusi zuelako bere burua hitz haietan. 

 C deseroso sentitu zen, zeharka bada ere, Valcarcelek bere liburua kritikatu zuelako. 

 D kezkatu egin zen euskal kantagintzak mende erdian bi emakume abeslari baino eman ez zituelako. 

   

27 Ameliaren hitzek akuilatuta, berak egindako kanonak, hautapenak, zenbait kezka sorrarazi 
zizkion. Hauetako zein kezka izan zuen?  

 A Ez ote zion, hautapena eginda, betiko joerari betikotzeko aukera handiagoa eman. 

 B Ez ote zuen hautapen hori egin nagusien iritziei men eginda. 

 C Ez ote zion musika tradizionalari gehiegizko lekua eskaini bere hautapenean. 

 D Ez ote zituen hartzaile kanpotarren irizpideak aintzat hartu. 

   

28 Bilboko Alondegian egindako bilkura horretan …  

 A arteari buruzko ekarpen ugari egin zituzten hizlariek. 

 B hamaika gaiez hitz egin, eta zenbait kezka, iritzi eta esperientzia trukatu zituzten. 

 C Nafarroako arte-historiari buruzko ekarpena egin zuen Maite Garbayok. 

 D feminismoak arteari egin dizkion ekarpenez aritu ziren. 

   

29 Diotenez, egoerari buelta emateko bidea kexatzea da. Kexatu bai, baina nolako kexak egitea 
komeni da? 

 A Orain arte bezala jokatu behar da, kexen jomuga argi izanda. 

 B Koadroen egoerari garrantzi handiagoa eman behar zaio kexetan. 

 C Ematen diguten informazioaren kalitateari eman behar zaio garrantzia. 

 D Museoen programa, erakusten dutena, izan behar da aintzat kexetan. 

  

30 Zer ondorio atera liteke artikulua irakurrita? 

 A Feminismoa gero eta indar handiagoa hartzen ari dela artean. 

 B Kexarik gabe nekez alda litekeela gaurko museoen egoera. 

 C Aldarrikapenik gabe nekez hartuko duela emakumeak artean dagokion lekua. 

 D Kanonak edo onenen zerrendak egiten direnean, beti dagoela kalteturen bat. 
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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.                            

PROBA IDATZIA 
Puntuazioa 

gehienez 

Puntuazioa 

gutxienez 

Proposaturiko 

denbora 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

— 

— 

— 

— 

10 min 

10 min 

40 min 

  5 min 

50 min 

30 min 

25 min 

15 min 

3h 05 m 

65 

min 

120 

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: 


