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ATARIKO PROBA 
2018ko irailaren 15a 

 
>  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.  Ez esan gero gezurrik, ikasle! 
 Erantzuna: Zin ..... ez dudala halakorik egingo, 

maisu! 

A dihardut 
B diotsut 
C degizut 
D deritzot 

 
2.  Atsegin ez duzuna egiten duzunean, ..... 

A zeure buruaz beste egiten duzu. 
B gogoz kontra egiten duzu. 
C okertuta egiten duzu. 
D gogoetarik gabe egiten duzu. 

 
3.  Norekin etorri zara? 
 Erantzuna: 

A Ez naiz inorekin ez etorri. 
B Norbaiten laguntzarekin. 
C Inorekin. 
D Norbaitekin. 

 
4.  Jan al duzu inoiz ahuakaterik? 
 Jarraipena: 

A Ederra dela! 
B Ederra, ezta? 
C Horrelako ederragorik! 
D Nolako ederra den! 

 
5.  Zein dago zuzen? 

A Langileak dira etorri direna berandu. 
B Guri dagokigu lana egiteak. 
C Zure aspaldiko lagun horrek adeitsua dirudi. 
D Akats hori buruhausteak ekar ditzake. 

 
6.  Garai hartan, gazi adina gozo jaso nuen 

zuregandik. 
 Alegia: 

A Gozoa baino ez nuen eskuratu. 
B Kalte besterik ez zenidan egin. 
C Ona eta txarra neurri berean jaso nituen. 
D Aspaldi hartan, on baizik ez zenidan egin. 

 

7.  Gaur egun liberal hitzak zernahitarako balio 

badezake ere, adiera jatorrizkoak ezin zehatzago 

biltzen du Thoreauren izaera. 

 Hau da: 

A Guk uste baino liberalagoa eta zintzoagoa zen 

Thoreau, gaur egun besterik uste badugu ere. 
B Edonor izendatzeko erabiltzen dugu guk liberal 

hitza, baina Thoreau izan zen lehenengoetakoa. 
C Oso ospe txarra du, gaur egun, liberal hitzak; 

Thoreauren garaian, berriz, ez zen hori 

gertatzen. 
D Liberal hitzaren lehen adiera dagokio 

Thoureauri, egun berba hori zabalago erabili 

arren. 

 
8.  Zein dago zuzen? 

A Horrelako irudiak Iruñeako hainbat kaleetan 

itsatsi dituzte. 
B Ikasleek oporrak hartzen dituzte irailan. 
C Azpeitiatik Azkoitiara ez dago kilometro asko. 
D Olatu itzelak ikusi nituen Bizkaiko kostaldean. 

 
9.  Gurasoei ....., anai-arrebei ere kontatu nien 

gertatutakoa. 

A ezik 
B izan ezik 
C gabe 
D ez ezik 

 
10.  Anek irakasleak eskatutako ..... gehienak ikusi ditu 

dagoeneko. 

A filmeen 
B filmeetako 
C film 
D filmeetatik 

 
11.  Zein liburu ekarri duzu? 

A Atzoko liburuaren berdina ekarri dut. 
B Atzoko liburua bera ekarri dut. 
C Atzoko liburuak berdinak ekarri dut. 
D Atzoko liburu berbera ekarri dut. 

 
12.  Hainbat bonba ..... dituzte Sirian egun hauetan. 

A puskatu 
B birrindu 
C pitzarazi 
D zartarazi 
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13.  Bilobaren bila joan eta bueltan zetorrela, istripua 

izan zuen aitonak. 

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

 
14.  Hainbat neke jasan eta beste hainbeste ahalegin 

egin ondoren, ederki kostatuta iritsi ginen 

gailurrera. 
 Hau da: 

A Neke eta ahaleginengatik iritsi egin ginen 

gailurrera. 
B Hainbat nekeren eta ahaleginen ondoren, lanak 

izan genituen gailurrera iristen. 
C Hainbat neke eta ahalegin kostatuta iritsi ginen 

gailurrera. 
D Hainbat neke eta ahalegin egin ondoren, lanak 

kostatu zitzaizkigun gailurrera iristen. 

 
15.  Nekatuta ....., etzan egingo ....., ziur. 

A egongo balirateke lirateke 
B baleude lirateke 
C egongo balira ziren 
D egon balira lirateke 

 
16.  Denboraren zirrikitu guztiak ardailez bete zalea da 

telebista, bere etsairik handiena balitz bezala 

gorrotatzen baitu isiltasuna.   

 Hots: 

A Denbora hobeto betetzearren, isiltasun tarteak 

eta harrabotsak txandakatzen ditu telebistak. 
B Isiltasunaz amorratuta, ikusleak, etengabe, 

telebista burrunbatsua du gogoko. 
C Zaleek denbora nola bete ez dakitelarik, 

telebistara jotzen dute zalaparta eske. 
D Isiltasuna areriotzat jo eta, une oro, zalaparta 

maite du telebistak. 

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

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

 

18.  Heldutasun handiagoa eskatzeko, gurasoek 

gaztetxo txoriburuari: 

A Zureak egin du! 
B Zentzatuko al zara behingoz? 
C Egon patxadaz, ipurterre hori! 
D Erdu hona, ganorabako hori! 

 
19.  Nago egun langabeziarena areago dela txiroon 

kezka aberatsena baino. 
 Bestela esanda: 

A Uste dut egun arduratuago gaudela 

langabeziagatik aberatsak ez garenok aberatsak 

eurak baino. 
B Ezagun da gaur egun langabeziarena, txiroena 

barik, aberatsen kezka baino ez dela. 
C Ziur nago egun langabeziarenak ez digula 

txirooi aberatsei adinako kezka eragiten. 
D Aberatsa izan edo ez izan, gaur egun langabezia 

guztion kezka omen da hein berean. 

 
20.  Zer egin ohi dugu sudurra mukiz beteta 

dugunean? 

A txotx 
B apatx 
C zintz 
D zurtz 

 
21.  Aurtengo udazkena ere mahuka hutsean pasatuko 

ote dugu?  
 Erantzun egokiena: 

A Ba, larri ibili! 
B Badaki bereak egiten! 
C Ederrak ikusteko gaude! 
D Bai, gozoak gaude! 

 
22.  Alferra beti lantsu.  

Esamolde horren esanahia: 

A Lanerako gogorik ez duena beti lanez gainezka. 
B Lan gehiegi daukanak ezin dena bukatu. 
C Alferkerian erortzen ez dena beti lanpetuta. 
D Lan asko daukana ez da alferkeriatan ibiltzen. 

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

kontrako ..... . 

A Epaitegi esleipenik 
B Legealdi aurrekaririk 
C Auzi lekukorik 
D Arautegi eskubiderik 
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24.  Baina, baina..., beste platerkada bat eskatu behar 

al duzu?  
 Baietz erantzuteko: 

A Eskatuko ez dut, ba, ederra dago eta! 
B Bai horixe, ederki berdinduta nago-eta! 
C Bai, noski, lepo eginda nago-eta! 
D Jakina, aseta nago eta! 

 
25.  Edonon aditzen da kontu hori. Entzungo zenuen, 

ba!  
 Erantzuna: 

A Baita, ahapeka dabil eta! 
B Bai, hitzetik hortzera dabil eta! 
C Noski, aho batez dabil eta! 
D Jakina, marmarka dabil eta! 

 
26.  Maratoia egitea ez da berriketa gero! 
 Alegia: 

A Maratoia egiteko gai izateak ez du esan nahi 

kirolari onak garenik. 
B Maratoia egiteko, lehenik gogor entrenatu behar 

dugu. 
C Maratoia egitea ez da lan samurra. 
D Maratoia eginez soilik ez da argaltzen. 

 

27.  Muturtu egingo zaizu. 
 Zein EZ da esanahi berekoa? 

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

 
28.  Egia esan, ..... besokoa jantzi eta taldeko kapitaina 

izatea. 

A zuk beste inork ez dute merezi 
B zu ez beste inork ez duzu merezi 
C zu ez beste inork ez du merezi 
D zuk beste inork ez du merezi 

 
29.  Ezin da sinetsi zein azkar garbitu zuen platera; 

izan ere, ..... irentsi zuen. 

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

 

30.  Umetan, Bilbon, oinez egiten genituen ibilaldi 

guztiak. Metroa zer zen ere ez genekien ..... . 

A oraindik orain 
B artean 
C dagoeneko 
D honezkero 

 
31.  Aizue, datorren astean ere hondartzara joango 

gara? 

A Nola ez ginen joango, bada! 
B Bai eta gustura joan ere! 
C Ez dago zertan galdetu behar! 
D Galdetuta ere! 

 
32.  Inozo halakoa! Petral horrek mesedea egingo 

dinala? 
 Jarraipena: 

A Bai, egon hadi horretan. 
B Bai, azken kukuak joko din. 
C Sineskeriak sineskeria. 
D Hara, jaitsi hadi pikutik. 

 
33.  Ohiko jakiak eta edariak baztertuta, gauza bereziak 

dasta ditzakezu, adibidez, .....  

A baso bete ur mineral. 
B ardo ekologiko kopa bat. 
C fruitu lehorren katilu bat. 
D barazki fresko plater bat. 

 
34.  Lagun guztiok nahi dugu saria, baina zuzen jokatu 

behar dugu horretarako.  
 Jarraipena: 

A Badakizu, non gogoa, han zangoa! 
B Haren baitan gaude! 
C Hori da hori izatekoa! 
D Hor dago koska! 

 
35.  Guk geuk ez dakigu ezer; gure lagunek, ....., den-

dena dakite. 

A aitzitik 
B horrenbestez 
C hartara 
D hala eta guztiz ere 
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36.  Hara, herririk aberatsenek, nori eta ezer ez 

daukatenei zerga gehiago ezarri! 
 Jarraipena: 

A Izango ez da, ba! 
B Bazen garaia! 
C Marka da, gero! 
D Hori sinestekorik ere! 

 
37.  Lagunduko ..... hau egiten, mesedez? Bazkaltzera 

gonbidatuta eskertuko ..... . 

A iezadazu zaitut 
B zenidake nizuke 
C diezadakezu zintuzket 
D zeniezadake nizun 

 
38.  Gaur nik ez dut hori egiteko astirik; ..... 

A baino esaidazu aste hontan zer behar duzun. 
B baina esadazu zehatz noiz behar duzun. 
C baino, arren, eska ezadazu berriro lehen-bait-

lehen. 
D baina, lasai, berehala datozte zure lagunak. 

 
39.  Hamaika ikusteko jaioak gara!  
 Noiz erabiliko zenuke? 

A Irratian hirurogei urteko emakumea erditu dela 

entzutean. 
B Hildako senitarteko baten alargunari doluminak 

ematean. 
C Lanean egun txarra izan eta gero, trafiko isuna 

jarri dizutela ikustean. 
D Alabaren ezkontza egunean, pozarren, topa 

egitean. 

 
40.  Adituen gomendioei kasu egin ....., ez ..... 

kazetarien aurrean lotsagarri geratuko. 

A bazeniote zinateke 
B bazenie zintezkeen 
C bazenizkieten zinateketen 
D bazeniete zineten 

 
41.  Zein dira sinonimo? 

A gertatu / jazo 
B aspertu / idoro 
C kimatu / txertatu 
D zartatu / gaiztotu 

 

42.  Ene, oso lanpetuta ikusten zaituztet aspaldion! 
 Erantzuna: 

A Bai, lepoa bete lan. 
B Bai, zorroa bete lan. 
C Bai, burua bete lan. 
D Bai, galtzak bete lan. 

 
43.  Auto gidariek ..... erabili behar dute. 

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

 
44.  Gidabaimena kendu zidatek, azkarregi 

gidatzeagatik.  
 Erantzunik egokiena: 

A Nori eta hiri? Handia duk gero, zoro baten 

moduan gidatzen duk eta! 
B Berriro ere? Izorra hadi! Hamaika aldiz esan diat 

zoroen pare ez gidatzeko. 
C Hori duk eta, motel! Ez duk horrenbesterako! 
D Gaitz erdi! Horixe besterik ez genian behar! 

 
45.  Zein hitz bikote dira egokienak? 

A elur maluta / harri txintxarra / belar meta / gari 

alea 
B elur txintxarra / harri meta / belar alea /gari 

maluta 
C elur alea / harri maluta / belar txintxarra / gari 

meta 
D elur meta / harri alea / belar maluta /gari 

txintxarra 

 
46.  Zein da zuzena? 

A Gero gure lokalean geratzen gara? 
B Ezagutzen digunean, gurekin etorri nahiko du. 
C Kezka handia sor liguke kontu horrek. 
D Zinemara gonbidatuko baninduzu, pozik 

onartuko nizuke. 

 
47.  Sekulakoak aurpegiratu zizkiola esateko: 

A Harenak eta bereak esan zizkion. 
B Bereak eta bi esan zizkion. 
C Bereak eta kristorenak esan zizkion. 
D Bereak eta hamaika esan zizkion. 
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48.  Astebururako, abisu horia ..... dute haizeagatik. 

A atzeman 
B susmatu 
C iragarri 
D asmatu 

 
49.  Jonek etxe berria erosi du; lanean ondo irabazten 

du, ..... . 

A osterantzean 
B halaber 
C nonbait 
D era berean 

 
50.  Idazkera. Zein dago GAIZKI? 

A Etorri ezkero 
B Hasiz gero 
C Harrezkero 
D Igandea ezkero 

 
51.  Bizitzaren funtsak ulertzen ez duguna du osagai 

nagusi. 
 Hots: 

A Bizitzan, ulertu ez arren, funtsezkoa da gauza 

asko jakitea. 
B Bizitzan, gehiago da ulertzen ez duguna ulertzen 

duguna baino. 
C Bizitzaren ikasgai nagusia ulertzen ez dugunari 

men egitea da. 
D Bizitzaren gauzarik funtsezkoenak ulertzea ez 

dago gure esku. 

 
52.  Ikasleek badakite bihar txangoa dutela, mezua 

bidali diet eta. Beraz, ..... 

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

 
53.  Oilarraren gorputz-atal esanguratsua: 

A gandorra edo gangarra. 
B gantza edo koipea. 
C gandua edo lausoa. 
D galga edo balazta. 

 
54.  Mutiko horiek bikiak izan arren ez dute ..... antzik. 

A elkarren 
B elkarrekin 
C elkarrekiko 
D elkarrengandiko 

 

55.  Zein dira sinonimo? 

A jazo / mantsotu 
B sumindu / asaldatu 
C mugitu / higitu 
D oihukatu / inarrosi 

 
56.  Gaizkileak atzerrira alde egingo ..... susmoa du 

poliziak. 

A duela 
B duelakoaren 
C duen 
D duenik 

 
57.  Gorria bide zen istripua eragin zuen autoa.   
 Hots: 

A Gorria zen, antza. 
B Gorria zen, seguru. 
C Gorria ezin zitekeen izan. 
D Gorria izango ahal zen. 

 
58.  Jai guztiek, beren biharamuna.   
 Atsotitz horren baliokidea: 

A Gerokoak, gero. 
B Ibiltari gauean, logura goizean. 
C Jaia jai, asteguna ere hala nahi. 
D Geroa, alferraren leloa. 

 
59.  Denbora agortu zaigu eta, ..... , amaiera eman 

beharko diogu gaurko saioari. 

A apika 
B zeren 
C nolanahi ere 
D honenbestez 

 
60.  Idazkera. Zein zerrenda dago GAIZKI? 

A hamahiru / halabeharrez / hilerria / behartsua / 

urkatu 
B ohorea / oihala / zihoan / istorioa / hatzamarra 
C iaz / ostu / ilargia / zuhurra / gehiago 
D auzoa / ibaia / ziurra / arbela / harroa 

 
61.  Guri ez galdetu beste ezer..... 

A gai horren buruz. 
B gai horretaz gainean. 
C gai hori buruz. 
D gai horren gainean. 
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62.  Maite ditut hondartza horretako paisaiak; ez, 

ordea, Karraspiokoak adina.   
 Hau da: 

A Hondartza horretako paisaiak gogokoago ditut 

Karraspiokoak baino. 
B Hondartza horretako paisaiak bezain atsegin 

ditut Karraspiokoak. 
C Karraspioko hondartza baino ez dut gustuko. 
D Hondartza horretako paisaiak baino gustukoago 

ditut Karraspiokoak. 

63.  Negar-zotinka ari den umeari:  
 Zergatik ari zara negarrez, .....? 

A polita halakoa 
B polit-polita 
C polit hori 
D polita hori 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 
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Izozkia urtu ez 

 

Izozkia erosi eta lehenbailehen jan, beroak urtu baino lehen. Izozkizale edota izozki jale orok bete 

beharreko urratsa, bistakoa denez. Edo ez hain agerikoa, Japonian sortu dutenari erreparatuz gero, 

bederen: urtzen ez den izozkia. Kanazawa hirian sortu dute, baita salgai jarri ere. Eguzkiak bete-betean jo 

eta bero egin arren, bere horretan irauten du izozkiak. Forma berarekin, eta hotz. Sukaldari batek topatu 

du izozki mota hori egiteko modua, kasualitatez. Izan ere, bestelakoa zuen helburua: 2011n lurrikara eta 

tsunami batek erasandako Japoniako zenbait eremutako marrubiak baliatzea. Zonalde horietako 

marrubiak normal haziko ez zirela eta, inork erosiko ez zituen beldurrez, marrubiak erabiltzeko modu 

berriak aztertzen hasi zen sukaldaria. Hala, estraktu bat atera zuen marrubietatik. Estraktu hori 

izozkiarekin nahastean konturatu ziren izozkia urtzea eragozten zuela. Polifenol izeneko konposatuaren 

eraginez gertatzen da hori, Kanazawako Unibertsitateko ikertzaile talde batek ondorioztatu duenez. Ura 

eta olioa bereizteko zailtasunak sortzen ditu estraktuak. Hots, ohiko izozkietan gertatzen denaren 

kontrakoa. Behin izozkiarekin nahastuta, denbora dezente behar izaten du urtzeko. Dagoeneko 

merkaturatu dituzte izozki bereziok. Biotherapy Development Research Center Co. izeneko enpresak egin 

eta saltzen ditu, Kanazawan, baita Osaka eta Tokion ere. Hori bai, produktuari izozki deitzen ote dioten, 

ezin izan dugu jakin... 

___________________________________________________________ 

Aizu (2018-01) Moldatua 

 

 

64.  Zein da Japonian sortu berri den izozkiaren 

gakoa? 

A Polifenol konposatuaren eta Kanazawako 

marrubi berezien arteko nahastearen emaitza. 
B Estraktuak, izozkiarekin nahastuta, urtzea 

eragozteko duen ahalmena. 
C Ura eta olioa bereizteko ematen duen aukera. 
D Marrubiaren estraktua eta izozkia elkarrekin 

nahasteko erraztasuna. 

65.  Izozki bereziok 

A salgai daude dagoeneko, Japonian nahiz 

Japoniatik kanpo. 
B 2011ko hondamendiek kaltetutako herritarrei 

laguntzeko asmatu ditu sukaldari batek. 
C kasualitatez asmatu dituzte, Kanazawako 

marrubi biltzaileei laguntzeko. 
D kaltetutako eremuetako marrubiak baliatzeko 

asmotik sortu dira. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

http://www.aizu.eus/
http://www.aizu.eus/

