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ATARIKO PROBA 
2018ko otsailaren 24a 

 
>  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.  Lana sasoiz amaitzeko asmoa dutela ziurtatu 

digute, nahi izate hutsa zernahitarako aski izango 

balitz bezala.  

 Hau da: 

A Asmoak asmo, ez du ematen lana garaiz 

amaitzerik izango dutenik. 
B Lan bikaina egingo duten bermea eman digute. 
C Nahi izanez gero, agindutako epean amaituko 

dute lana, inondik ere. 
D Nahitaez, berandu gabe amaituko dute lana. 

 
2.  Hantxe aritu ginen, hitz eta pitz, krisia dela eta ez 

dela. 
 Esanahia: 

A Krisirik ba ote den eztabaidatzen aritu ginen. 
B Haserre bizian aritu ginen krisia dela eta. 
C Krisia hizpide hartuta aritu ginen hizketan. 
D Krisia ez beste kontuez jardun genuen. 

 
3.  Atzoko bileran, nork bere iritzia agertu zuen. Izan 

ere, ..... 

A zenbat buru, hainbat aburu. 
B asto joan eta mando etorri. 
C iritziak iritzi, lepoa lodi. 
D zozoak beleari, ipurbeltz. 

 
4.  Galdu antzean dabil aspaldi honetan.  
 Hau da: 

A Galdu xamar dabil. 
B Gauzak edonon galduz dabil. 
C Galduen antzera dabil. 
D Galdu nahian dabil. 

 
5.  Zein da egokiena? 

A Autobus berdinean etorri gara denok. 
B Gauza bera azaldu digute denoi. 
C Garazik eta biok jertse bera daramagu jantzita. 
D Miren eta Arantxa elkarrekin bizi dira, hau da, 

etxe berdinean. 

 
6.  Aitona-amonak eta gurasoak, baserritarrak; seme-

alabak, aldiz, kaletar peto-petoak. Alegia, ..... 

A alferra, beti gazte. 
B errementariaren etxean, zotza burruntzi. 
C entzun eta isil, baiezko biribil. 
D non fida, han gal. 

 

7.  Lana ahalik eta azkarren amaitzeko, goizean goiz 

..... 

A etorrarazi gaituzte. 
B etorrarazi digute. 
C etorrarazi dizkigute. 
D etorrierazi digute. 

 
8.  Nekazaritzaren sektorea gainbehera doa azken 

urteotan. 
 Hau da: 

A Nekazaritzaren sektoreak goia jo du azken 

urteotan. 
B Nekazaritzaren sektorea okerrera ari da egiten 

azken urteotan. 
C Nekazaritzaren sektoreak gorakada izan du 

azken urteotan. 
D Nekazaritza sektoreak gero eta erronka gehiago 

ditu azkenaldian. 

 
9.  Gogoan iltzatuta geratu zitzaidan atzoko filma. 
 Esanahia: 

A Gogorik gabe gelditu nintzen. 
B Berehala ahaztu zitzaidan. 
C Berriz ikusteko gogoz utzi ninduen. 
D Arrastoa utzi zidan. 

 
10.  ....., zenbat urte dituzu?  
 Hasiera egokiena: 

A Barkatuko didazulakoan 
B Adeitasunez bada ere 
C Lotsagabea izaki 
D Atrebentzia ez bada 

 
11.  Goazen ohera, ..... berandu da eta. 

A ordurako 
B dagoeneko 
C harrezkero 
D oraindik 

 
12.  Eltzea irakiten hasi da. Beraz, ..... 

A grausk-grausk ari da. 
B dzanga-dzanga ari da. 
C zirt-zart ari da. 
D bor-borka ari da. 
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13.  Aizak, kili-kolo bizi haizela aditu diat! 
 Erantzunik egokiena: 

A Bai, denaren beharrean! 
B Bai horixe, apaizak baino hobeto! 
C Bai, ba, esne-mamitan! 
D Hori duk eta, inoren bizkarretik beti! 

 
14.  Gure aitona-amonek gorriak ikusi zituzten 

gerraondoan. Alegia, ..... 

A Gerraondoa latza izan zen gure aitona-

amonentzat. 
B Gure aitona-amonek ez zuten atarramentu onik 

atera gerraondoan. 
C Gerraondoak ez zuen ia eraginik izan gure 

aitona-amonengan. 
D Gerraondoa gogoangarria izan zen gure aitona-

amonentzat. 

 
15.  Lankidetzan aritu dira hainbat elkartetako 

eragileak. Hau da, ..... 

A adiskidetasuna sustatu dute. 
B elkarlanean jardun dute. 
C lankideen arteko harremana sendotu dute. 
D hutsaren truke aritu dira. 

 
16.  Zein atsotitz aukeratuko zenuke adierazteko 

arduradun gehiegi izateak ez duela etekin 

handirik lortzen? 

A Zenbat buru, hainbat aburu.  
B Gogoko tokian aldaparik ez. 
C Nagusi askoren astoa goseak hil.  
D Bost zentimoko pupua eta hamar zentimoko 

trapua.  

 
17.  Zalaparta handia sortu da Gasteizko Udalaren 

azken erabakia dela eta. 
 Hau da: Gasteizko Udalaren azken erabakiak ..... 

A giro ona sorrarazi du. 
B zeresan handia eman du. 
C jairako gogoa piztu du. 
D segurtasunik eza eragin du. 

 

18.  Maite ditugun pertsonekin bizi nahi dugu, 

babesturik sentitzen ..... horrela. 

A baigara 
B baikara 
C bait gara 
D baitgara 

 
19.  Ondo bidean, biharko amaituko dugu lana. 
 Esanahia: 

A Bideak bide, biharko amaituko dugu lana. 
B Biderik bide, biharko amaituko dugu lana. 
C Ondo edo gaizki, biharko amaituko dugu lana. 
D Okerrik ez bada, biharko amaituko dugu lana. 

 
20.  Herri batek herritarrengandik jasotzen dituen 

ondasunak: 

A ondamua 
B hondarra 
C hondamendia 
D ondarea 

 
21.  Zaila izan arren, ..... 

A ekinaren ekinez lortuko dugu. 
B buru-belarri lortuko dugu. 
C dagoen-dagoenean lortuko dugu. 
D bekoz beko lortuko dugu. 

 
22.  Zein zerrendatan dago hitz bat tokiz kanpo? 

A haizetea / tximista / kazkabarra / ekaitza 
B zauria / beltzunea / hasperena / ubeldua 
C suhia / erraina / aitabitxia / neba 
D iturgina / igeltseroa / hargina / arotza 

 
23.  Gajo halakoa! Banketxeak dirua utziko dinala? 
 Jarraipena: 

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

 
24.  Mukiak kentzeari ..... esaten zaio. 

A kuku egitea 
B zintz egitea 
C doministiku egitea 
D marru egitea 
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25.  Zer esan dizute? 
 Erantzuna: 

A Ezer. 
B Ez didate ezer ere ez esan. 
C Ezer ere ez. 
D Ez didate ezer ez esan. 

 
26.  ..... hitz egingo dugu gaurko saioan. 

A Planeta berriaren aurkikuntzen buruz 
B Planeta berriaren aurkikuntzetaz 
C Planeta berriaren aurkikuntzaz 
D Planeta berria aurkitu dutelaz 

 
27.  Ingelesa ongi ....., gehiago .....  

A jakingo banu bidaiatuko nuke. 
B jakingo banu bidaiatuko nuen. 
C jakingo banuke bidaiatuko nuen. 
D jakingo banuke bidaiatuko nukeen. 

 
28.  Etxe honetan bizi izan zen gure aitona jaio zenetik 

hil arte. Horregatik, hortik igarotzean asko 

oroitzen naiz .....  

A gure aitona ohiaz. 
B gure aitona zenaz. 
C gure behialako aitonaz. 
D gure aitona zaharkituaz. 

 
29.  Etorriko al da Beñat igandeko ekitaldira? 

A Noski, alegia! 
B Noski etorriko da! 
C Ziur etortzen dela! 
D Bai, horixe! 

 
30.  Zenbat eta berriagoa erosi ..... 

A orduan eta garestiagoa izango da. 
B gero eta garestiagoa izango da. 
C ahalik eta garestiagoa izango da. 
D hainbat eta garestiagoa izango da. 

 
31.  Zein da okerra? 

A uzta oparoa 
B amarru zitala 
C armairu ankerra 
D egoera lazgarria 

 

32.  Ekaingo leizeetan, hainbat ..... aztarnak aurkitu 

dituzte. 

A hegaztien 
B hegaztiaren 
C hegaztiren 
D hegaztiko 

 
33.  Tabernak beti izaten du halako barealdi bat 

ilunabarra hurbiltzen ari delarik. 
 Hots: 

A Taberna lasaitu egiten da ilunabar aldera. 
B Iluntzen duenean, ematen du taberna lasaitu 

egiten dela, baina ez da hala. 
C Taberna gainezka egoten da iluntzen hasten 

duenetik aurrera. 
D Taberna lasaia den arren, jende asko biltzen da 

ilunabarrean. 

 
34.  Zein dira esanahi berekoak? 

A langa / muina 
B beharra / premia 
C alea / izpia 
D isuria / lurrina 

 
35.  Kirolean balio ez duenak, beste zerbaitetarako 

balio .....  

A luke. 
B liteke. 
C lezake. 
D litzateke. 

 
36.  Zein da zuzena? 

A Bada makina bat jende saltoki horiei esker bizi 

dena. 
B Ez daude datu askorik gertatutakoari buruz. 
C Antolatzaileak eurak dira gatazkarik handienak 

eragin dutenak. 
D Tabernarik izango ez balira, zer egingo genuke 

asteburuan? 
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37.  Bizia bere gorrian atzeman ezinik, zuri-beltzera 

jotzen dugu, etsi-etsian. 
 Hots: 

A Ez da erraza beti era berean bizitzea, dena zuri-

beltzetik urrun. 
B Bizia ulertu nahian, badugu joera dena zuria edo 

beltza dela pentsatzeko. 
C Bizia kolore askotakoa izan daiteke, ez soilik 

zuria edo beltza. 
D Etsita gaude, ez baikara gai biziaren kolorea zein 

den asmatzeko. 

 
38.  Zein da okerra? 

A Oso eguraldi txar bat iragarri dute biharko. 
B Naturarekiko harremana zaindu behar genuke. 
C Neurekiko pentsatu nuen okerra zuela jokabide 

hura. 
D Irakaslearekiko begirune handia erakutsi zuten 

ikasleek. 

 
39.  Kale-zurruta arazo larria da; ..... , alkoholaren 

erruz kaleak gero eta zikinago daude, eta 

asteburuetan askok ezin izaten dute begirik bildu. 

A beraz 
B izan ere 
C alabaina 
D zera da 

 
40.  Badugu dirua etxe handiagoa erosteko; ez dakit, 

....., merezi duen. 

A beraz 
B izan ere 
C ordea 
D aitzitik 

 
41.  Mende erdia bete zuen iaz Durangoko Azokak, eta, 

behin talaia hori gaindituta, etorkizunari begira 

jartzeko ordua heldu da orain. 

 Hots: 

A Mende erdia ez da ezer, zabala baita etorkizuna 

Durangoko Azokarentzat. 
B Talaiatik begiratuta, beste modu batera ikusten 

da etorkizuna Durango aldean. 
C Mende erdia bete izana aitzakia da Azokarentzat 

atzera ez begiratzeko. 
D Azokaren mendeurrena mugarria izan da, eta, 

orain, aurrera begiratu beharra dago. 

 

42.  Zein zerrenda da zuzena? 

A esnatuarazi, ikusiarazi, kantatuarazi, jarriarazi 
B esnarazi, ikusarazi, kantarazi, jarrarazi 
C esnatu arazi, ikusi arazi, kantatu arazi, jarri arazi 
D esnarazi, ikustarazi, kantatuarazi, jarrarazi 

 
43.  Ongi etorriko ..... medikuarenera ..... 

A lizkizuke joaterik. 
B lizuke joatea. 
C zizkizun joateko. 
D litzaizuke joatea. 

 
44.  Zein EZ da argitaratu aditzaren sinonimoa? 

A plazaratu 
B ekoitzi 
C kaleratu 
D publikatu 

 
45.  Zein dago gaizki?   

A Hau zorte ona eduki dudan!  
B Hau zorte ona eduki dudana!  
C Nik izan dut, nik, zortea!  
D Zer zorte ona eduki dudan!  

 
46.  Argaldu nahi izanez gero, kirola ..... kaloria 

gutxiko elikagaiak kontsumitu behar dira.  

A egiteaz gainera  
B egitea ez ezik  
C eginez gain  
D egin aparte  

 
47.  Salbuespenak salbuespen, Hendaian merkeagoak 

dira etxeak Hondarribian eta Irunen baino. 

 Hau da: 

A Hendaian, etxeak beti dira merkeagoak 

Hondarribian eta Irunen baino. 
B Salbuespenik gabe, Hendaian merkeagoak dira 

etxeak Hondarribian eta Irunen baino. 
C Oro har, etxeak merkeagoak dira Hendaian, 

Hondarribian eta Irunen baino, baina ez beti. 
D Hendaiako etxeak Hondarribikoak eta Irungoak 

baino merkeagoak izatea salbuespen hutsa da. 
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48.  Zein da okerra? 

A Hiruetatik zortzietara irekiko dugu saltokia. 
B Ordu bat eta erdietan iritsi ginen gailurrera. 
C Hamarrak hamar gutxiagotan ekingo diogu 

gaurko saioari. 
D Seiak eta bostean aterako da Pariserako trena. 

 
49.  Estimatuta dago!  
 Zeren erantzuna da? 

A Zer moduz duzue ama? 
B Aspaldiko! 
C Barkatu, nahi gabe izan da! 
D Zer, beste pintxo bat? 

 
50.  Krisiaren aitzakian aldaketak gertatzen ari dira .....  

A edozein arrazoiengatik. 
B hainbat gaietan. 
C zenbait herrialdeetan. 
D makina bat arlotan. 

 
51.  Ba, gai horretan medikuek ere izan behar dute ..... 

A zer esango. 
B zer esatea. 
C zer esana. 
D zer esaterik. 

 
52.  Bihar etorriko al zara gurekin?  
 Zein da erantzun egokia? 

A Gustura joan ere! 
B Nola ez nintzen joango, ba! 
C Alafede! 
D Galdetuta ere! 

 
53.  Ez, ez, betor haizeen borroka, bestela galduak 

gara! 
 Hau da: 

A Ez, ez dadila etor haizerik, bestela galduak gara! 
B Ez dugu nahi haizerik, bestela galduak gara! 
C Ez, ez, altxa dadila haizea, bestela galduak gara! 
D Ez, ez, haizea mugituz gero, galduak gara! 

 

54.  Zein da zuzena?   

A Neure artera esan nuen egoera gero eta argiagoa 

litzatekeela.  
B Segi horrela, zuzen jokatzen ari zareten seinale 

baita.  
C Zerbait gertatuko zitzaielaren beldurrez, alde 

egin zuten bertatik.  
D Orduak eta orduak eman zituzten zer eginik ez 

zekitela.  

 
55.  Badakizu datorren urtean zergak igoko dituztela?  

Erantzun egokiena: 

A Gaitz erdi!  
B Ez da izango!  
C Faltatzen zitzaiguna!  
D Ez, igo barik!  

 
56.  Ez dakit etorri .....; nik, behintzat, ..... esan nion. 

A zen etortzeko 
B bazen etortzea 
C zenik etortzea 
D zela etortzeko 

 
57.  Atzera ere isuna jarri zidatek, azkarregi 

gidatzeagatik. 
 Erantzuna: 

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! 

 
58.  Ortografia. Zein da zuzena? 

A Ohartu al zarete zenbait jaki osasungarri ez 

direla dastatzeko errazak? 
B Izun gogorrak ezarriko dizkiete heuren 

zikinkeriak garbitzen ez dituzten 

kontsumitsaileei. 
C Ahusnarketa sakonagoa behar dute gertatzen 

hari diren izkanbilek. 
D Gu zihur gaude arazo batzuk ezin izango 

dituztela sahiestu. 
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59.  Nik ez dut batere gogorik hara joateko, baina 

joango nintzela agindu nizuen eta ..... 

A agindutakoa atera behar! 
B agindutakoa bete egin behar! 
C kale egin behar! 
D neure hitza jan behar! 

 
60.  Kendu paretik! esan dizute. Zer egin behar duzu? 

A Pasatzen utzi. 
B Iritzia aldatu. 
C Erditik joan. 
D Hormatik aldendu. 

 
61.  ..... non utzi dizkidan giltzak! 
 Zein EZ da hasiera egokia? 

A Jakizu 
B Batek daki 
C Auskalo 
D Zoaz jakitera 

 

62.  Ez dago gizakirik joera zitalik ez duenik, eta bere 

jarrera zital horri etengabe kontra egitea da 

gizakiari eska dakiokeen duintasun bakarra. 

A Gizakiari norberaren joera gaiztoen kontrako 

borrokak eman liezaioke duintasuna. 
B Gizakia berez da zitala eta bere ahuldadea 

onartzeak egiten du, besterik gabe, gizaki. 
C Joera zitalei nagusitzen zaie etengabe gizakiaren 

duintasun berezkoa. 
D Joera zitalen eta gutxieneko duintasunaren 

arteko lehiatik garaile atera ohi da gizakia. 

 
63.  Zer, bazatozte ala?  
 Erantzunik egokiena: 

A Bai, goazela. 
B Bai, egon apur baten. 
C Bai, goaz orain. 
D Goaz berehalaxe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 
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Aztoratuta dabiltza fisikariak, zientzialariak oro har. Grabitazio-uhinak, Einsteinek teoria batean 

azaldu zituen haiek, badira izan, nonbait. Detektatu egin dituzte... harrapatu egin dituzte. Hor-hemen dira 

ikusgai, baita egunkarien azaletan ere, joan den mendeko zientzialariaren aurpegi ezaguna eta oraingo 

aurkikuntza irudikatzen duten infografia deigarriak. 

Kontu honek guztiak niri San Agustin ekarri dit gogora. Ikusten ez diren gauzei buruzko fedea lana 

da Aljeriako filosofo ezagunaren idatzietako bat. Eta han dio, besteak beste, ikusten ez direnak badirela eta 

horiek gidatzen dituztela gure urratsak. 

Adiskidearen borondate ona ez da ikusten, baina sinetsi egiten da, dio. Hau edo hura sinesteak 

mundua eraldatzeko eta unibertsoa ulertzeko tarteak irekitzen ditu, batzuetan totalitarismorik ankerrenak 

badakartza ere. Indartsua da fede delako hori. Zer pentsatua ematen du, filosofiaren kasuan izan, 

fisikarenean izan. 

___________________________________________________________ 

Jose Inazio Basterretxea Polo  

Hitzen Uberan (2016-02-12) 

 

 

 

 

64. Grabitazio-uhinak direla eta, zera dio 

artikuluak:  

A Einsteinek esan bezala, ikusgai jarri dituztela 

egunkarietan.  

B Detektagailuen bidez harrapatu dituztela.  

C San Agustinek zioenari jarraituta, fede kontua 

direla.  

D Ikusten ez direnak ere existitzen direla eta gidari 

ditugula.  

65. Fedeak zerbaitetan sendo sinestea eskatzen omen 

du. Hau da:  

A San Agustinek dio ikusten ez diren guztiak 

sinetsi behar direla.   

B Fedea indartsua izan omen daiteke eta 

arriskutsua ere bai.  

C Fedea adiskidearen borondatea bezalakoa da: 

beti ona. 

D Mundua ulertzeko baliabiderik onena omen da.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


