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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. 
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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. 

ZILARREZKO KOILARARENA 

ker pisutxo batean bizi zen, Mirenekin batera, Gasteizen, biak 

ere ikasle; Gernikakoa neska eta Hondarribiakoa mutila. Bien 

familiak, zoriontsu: Ikerren etxekoentzat Miren ez zen 

pisukidea _____1_____; eta bien artean ez zegoen, noski, beste 

inolako harremanik. Inortxok ere ezin frogatu, behintzat, 

elkarbizitza arruntetik aparteko ezer. 

Behin, azterketa garai estuan, ikasi egin behar eta bakoitzak bere 

etxera ______2____, Ikerren ama gonbidatu zuten, asteburuan 

pisura etor ____3______ bisitan, nola bizi ziren biak bertatik 

bertara ikustera. (____4______, jakina, baita etxea jasotzera eta 

jatenak prantatzera ere). Eta han etorri zitzaien Ikerren ama 

Arabako kapitalera, ezin dotoreago. Hala larunbateko afarian nola 

igandeko bazkarian ere, ezin begirik gainetik kendu izan zien ama 

_____5_____ gazte bien keinu, begirada, hizketa-modu eta 

abarrei. Eta zer  ikusi zuen? Bada, Mirenen edertasunak eman zion 

atentzioa, atentzioa _____6_____! Lehendik ere bazeukan susmoa, 

baina gazteen elkarrekiko zera ikusita (semearen xaloa eta 

neskaren txera) areagotu egin zitzaion susmoa, baldinbaitere. 

Eta, despedidakoan, argi eta garbi adierazi zien: «Zuek ez 

zaudete hemen ikasteko bakarrik; zuen artean bada beste zerbait 

gehiago; _____7_____  nago». Eta semeak: «Ezetz ba, ama, ezetz! 

Ez duzu zertan kezkatu: gu biok hemen pisukide gaude, eta kito. 

Ez dago besterik ezer, ama; zoaz lasai…». Handik bospasei 

egunetara, Mirenek esan zion Ikerri ezen, ama bisitari izan 

zutenetik, zopa zerbitzatzeko zilarrezko koilara falta zitzaiela. 

Ikerrek erantzun zion ezen, bere ama ezagututa, harrigarria 

zitzaiola amak zilar-zalia hartu eta eramatea. ______8_____, 

badaezpada, jakinaren gainean ipiniko zuela lehenbailehen. 

______9____: ordenagailua piztu eta: «Amatxo maitea. Ez dut 

esaten gure zilarrezko koilara zuk hemendik eraman zenuenik; 

baina ez dut esaten eraman ez zenuenik ere… Izan ere, gauza da 

desagertu egin dela zu gurera etorri zinenetik, hain xuxen. 

Kasualitatea? Ez dakit, ba… Bihotz-bihotzez. Iker». 

Berehala jaso zuen amaren erantzuna: «Ene semetxo laztana. 

Nik ez dut esaten Mirenekin harreman sexualak dituzunik; baina 

ez dut esaten ez dituzuenik ere… Izan ere, Mirenek egunotan bere 

ohean lo egin izan balu, _____10______  aurkiturik izango zuen 

koilara handia, zein neuk, hain xuxen, utzi bainuen haren oheko 

izaren artean. Kasualitatea? Jakina, bada. Bihotzez. Amatxo». 

I 

J. M. Mendizabal, Diario Vasco, 2017 (Moldatua) 
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1 A batez beste 

 B gutxi gorabehera 

 C besterik 
   

2 A joatekotan 

 B joaterik ez 

 C joan ezean 

   

3 A zedila 

 B zedin 

 C ziezaiela 
   

4 A Behinik behin 

 B Arian-arian 

 C Bidenabar 
   

5 A eskarmentatuak 

 B uzkurrak 

 C zitalak 
   

6 A eman zionez 

 B ematea ere 

 C eman beharrean 
   

7 A uste gutxienean 

 B sineste osoan 

 C hobe beharrez 
   

8 A Hain zuzen ere 

 B Nolanahi ere 

 C Horrenbestez 
   

9 A Esanak esan 

 B Esan eta egin 

 C Hitz eta pitz 
   

10 A honezkero 

 B dagoeneko 

 C bat-batean 

http://blogs.diariovasco.com/bai-horixe-bizargorri/author/jmmendizabal/
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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. 

 

abai baxuko apartamentu ñimiño eta 

xarmangarri batean bizi ziren, leihoak 

lorategi batera begira. Eta aurreko 

teilatupeko gela gogoratuz —korridore ilun 

eta estu bat, beroegia, sunda (11) 

itsaskorrez betea—, hordialdi moduko 

batean bizi izan ziren hasieran, txorien 

txorrotxioek  goizero  berritzen zien 

eldarnio (12) batean. Leihoak ireki, eta, 

minutu luzez, patioari begira egoten ziren, 

zorion osoan (13). Etxea zaharra zen, ez zen 

oraindik etxe kalamastra bat, baina 

zaharkitua zegoen, arrakalatua (14). 

Korridore eta eskailerak estuak eta zikinak 

ziren, hezetasuna zerien, lurrun oliotsuz 

blaituta (15) zeuden.  

Baina baziren bi zuhaitz handi eta forma 

irregularreko bost lorategi ñimiño, eta 

gehienak zabartuak (16) egon arren, non-nahi 

bazeuden soropil (17) ederrak, loreak 

ontzietan,   zuhaixkak  eta  baita   estatua   

xalo (18) samar batzuk ere, eta tartean bazen  

bidexka  bat,  harlauza   handiz  zolatua (19), 

landa aire bat ematen ziona inguru osoari; 

Parisko txoko bakan (20) horietako bat zen, 

zeinetan gerta daitekeen, udazkeneko egun 

batzuetan, euria atertutakoan, lurretik goratzea 

basoaren, humusaren eta hosto ustelen usain ia 

sendoa. 

Gauzak, Georges Perec, 18. or. 

(Itziar Diez de Ultzurrunek euskaratua) 

S 

 A B C D 

11 kirats lurrin urrin giro 

12 atsegin lilura arrandia hantura 

13 latzean batean xarmangarrian betean 

14 apurtua pitzatua uzkurtua zatitua 

15 zipriztinduta ihinztatuta lohituta melatuta 

 A B C D 

16 utziak zahartuak hutsak zapuztuak 

17 paraje zelai baratze belar 

18 tente  erkin xume hauskor 

19 lauzatua apaindua hornitua konpondua 

20 xelebre bakar berezi hutsal 
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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. 

ABIZEN EFEKTUA 

ero eta nabarmenago ikusten dut 

Internetek eskaintzen duen informazio 

zabal eta mugagabe horren 

sinesgarritasunaren arriskua. Zer da egia eta 

zer erdi-egia edo gezurra? Zer da serioa eta zer 

txantxa? 

Kontsumismoari buruzko informazio bila, 

ustekabean kontsumitzaileen jokabidearen 

inguruko ikerketa baten ondorioak irakurri 

ditut. Aho bete hortz geratu naiz. Ikerketak dio 

z hizkiaz hasitako abizena dutenek a-z 

hasitakoek baino bizkor eta grinatsuago 

erosten dutela. Zer? R-tik z-rako abizenekoak 

zer edo zer erosteko aukeraren aurrean 

azkarrago ibiltzen direla? 

Ikertzaileek abizen efektu gisa aurkeztu 

duten aurkikuntza bitxiaren arabera, jokabide 

horren arrazoia haurtzaroan mundua 

antolatzeko moduan datza. Alegia, Zamora, 

Zozaia eta Zalakain, txikitan zerrenda eta ilara 

guztietako azkenak izanagatik, hau da, azken 

putzak, heldutakoan, ez dute atzean geratu nahi, 

eta besteak beste, ahalik eta azkarren erosten 

saiatuko dira. Agirrek eta Azurmendik, berriz, 

txikitako zerrendako liderrek, gutxiago erosteaz 

gain, erosketok lasaiago egingo dituzte.  

Sinetsi ala ez, oso ondorio interesgarria omen 

da saltzaileentzat. Izan ere, haientzat abantaila 

garrantzitsua baita datu-baseetan azken putzak 

bilatu eta zera, momentuko eskaintzak zuzenean 

Ruiz eta Zumetari bidaltzea, Ariztondo eta 

Beitia bakean utzita. Eta nik sinetsi egin behar? 

Agian, hobe nuke, ikerketaz barre egin ordez, 

benetan gertatzen ote den frogatzea. Horixe, 

bihar bertan Alkaini eta Sorondori deitu, eta 

muñoztar honekin batera Garberara joatea 

proposatuko diet. Ea zein den kontsumitzaile 

azkarrena. Tira, tira… 

Ane Muñoz,  Berria 
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21 Kontsumitzaileen jokabidearen inguruan, ikerketak dioenaren arabera  

 A umetan erabakitzen da heldutan izango den kontsumitzeko joera. 

 B liderrek gutxiago eta hobeto erosten dute gainerako hiritarrek baino. 

 C Zuazok Agirrek baino azkarrago hartuko ditu erabakiak erosteko orduan. 

  

22 Zer jarrera du idazleak berriaren aurrean? 

 A Ez du berria sinisten, ezta hurrik eman ere. 

 B Berriak harritu egin du, baina egia den ala ez frogatuko du. 

 C Uste du, bitxia izan arren, egia dela. 

ABIZEN EFEKTUA 
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HALLOWEEN 

xikitan kanposantura joaten ginen gaurko 

egunez. Etxekoen hilobiak bisitatzen 

genituen aurrena, eta hurbileko 

adiskideenak ondoren. Hildako herriko 

gaztearena ere bai, hunkidura bereziz, eta 

gurasoen despiste momentua baliatzen genuen 

ijitoen hilobi lorez, kandelaz eta distiraz 

betetakora kuxkuxera arrimatzeko.  Umeak 

ginen, baina ipuin gutxi entzuten bagenituen 

ere heriotzaren inguruan, gordin asko genekien 

han begi aurreko lauzaren azpian gorpu bat 

zegoela usteltzen, zomorroen bazka, hauts 

bihurtzen. 

 

 Edo, ez. Beharbada, arrek sarraskitutako 

hilotzaren ikuskizuna ipuinik handienarekin 

goxatzen zen, haur zein helduentzat: gorputz 

haragizko hartatik aske joana zen arima, eta 

zerutik zaintzen gintuen, esaterako, amona 

maiteak. Edo, ordurako, jada hasia zen ahoz 

aho ibiltzen ipuinaren beste aldaera bat: ez zen 

arimarik, baina oroitzapenean iltzatuta 

eramango genuen lauzapekoa; adibidez, izar 

berri edo gorri bat piztuko zuen hildako gazteak 

gure gogoetan. 

 

Nolanahi ere, kanposantua herri erdian 

zegoen, ume, gazte zein helduen bistara, 

heriotza bera ume, gazte zein helduen kezken 

artean bezala. Baina aspaldi desterratu genituen 

kanposantuak bazter ikusezinetara, heriotza 

bera legez. Orain, Halloween ospatzen dugu, 

hilezkorrez mozorrotuta. 

HALLOWEEN 

Idurre Eskisabel, Berria (Moldatua)  

T 
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23 Idazlea eta, txikitan, kanposantura joaten zirenean,  

 A kuxkuxean ibiltzen ziren, hilobirik ederrena zein ote zen.  

 B hildako gazteen hilobietan elkartzen zen jenderik gehien, penaren penaz.  

 C ijitoen hilobiek aparteko ikusmina eragiten zieten.  

   

24 Umeak izanagatik, 

 A heriotzaren inguruko ipuin asko entzuten zituzten. 

 B ipuin gordin askoak zekizkiten heriotzaren inguruan.  

 C primeran zekiten hildakoak usteltzen ari zirela lauza azpian. 

  

 

25 Fabulazioak ere bazuen tartea, hala ere; baina ez edozeinek.  Zeinek EZ? 

 A Amonaren arimak zerutik zaintzen gintuenekoak.  

 B Gure gogoetan izar berri bat piztuko zela zioenak.  

 C Noizbait lauzapekoaren berraragitzea gertatuko zelakoak. 
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

IDAZLEEK EZ DUTE ELKARRIZKETETAN SINESTEN 

eharbada elkarrizketak izango dira 

kazetaritza klasikoaren estandarrik gorena. 

Elkarrizketan parez pare jartzen dira kazetariaren 

jakin nahia eta iturriaren esan nahia, eta oreka 

joko sutil eta eusteko zaila sortzen da. 

Noski, elkarrizketa mota asko daude. 

Generoaren kalitatea neurtzeko modu 

fidagarrienetako bat da galderak arretaz 

irakurtzea. Askotan, erantzunek baino gehiago 

esaten dute. Badira elkarrizketatuak ezeroso jarri 

nahi dituzten elkarrizketatzaileak, ring batean 

balira bezala. Helburua dute kontrarioa izkinara 

bultzatu eta han ihesbiderik gabe uztea, haren 

diskurtsoaren zirrikituak topatu eta agerian 

uzteko. Politika sailetan asko erabiltzen dira. 

Beste elkarrizketatzaile batzuek nahiago izaten 

dute elkarrizketatua eroso sentiaraztea. 

Zirrikituak topatzeko beste estrategia bat da. 

Elkarrizketa batzuetan, elkarrizketatzailea oso 

protagonista da. Galderen bidez, konplizitatea 

sortzea izan ohi du asmoa, joko eta harreman 

hariak luzatzea elkarrizketatuarekin. Kultura 

orrietan usu erabiltzen da teknika hori. 

Elkarrizketa guztietan, arazorik handiena izaten 

da galdera erantzuna bera baino luzeagoa denean. 

Zerbait ez dabil ondo. 

Literaturan, The Paris Review aldizkari 

estatubatuarrak mundu osoko idazleei egindako 

elkarrizketak oso sonatuak dira. Esaten da 

mugarri bat direla kazetaritza literarioaren giroan. 

Baina ez da ahaztu behar oso erlatiboa dela 

elkarrizketa batean esaten denaren 

benetakotasuna. Enrique Vila Matas idazle 

katalanak esaten zuen idazleek ez dutela 

elkarrizketetan sinesten. «Elkarrizketetan inork ez 

du egia esaten, edo lehen elkarrizketan esaten da 

egia, eta gero ez da errepikatzen, oso nekagarria 

delako beti gauza berari erantzun behar izatea». 

«Norbera da fidagarritasun txikiena daukan 

iturria» esan zuen Italo Calvinok. «Norbere 

buruari buruz hitz egiten dutenek beti esaten dute 

gezurra». 

Beraz, zer geratzen zaio elkarrizketatzaileari? 

Gezur hori agerian uztea, edo gezurretan sinetsi 

eta literaturaren beraren gezurrarekin bat egiten 

saiatzea. Azken finean, zer da literatura, 

munduaren azalpen balizko bat baino? 

The Paris Review-ko elkarrizketa gogoangarri 

horietan, estilo bat sortu zen: elkarrizketatuarekin 

behin baino gehiagotan egotea, batzuetan 

elkarrizketatzaile bat baino gehiago egotea, eta 

elkarrizketa zuzentzeko aukera ematea 

elkarrizketatuari. Alegia, elkarrizketatuaren 

baimen osoarekin argitaratu dira, teoriaz, 

elkarrizketa guztiak. 

Horrek hautsi egiten du elkarrizketatzaile 

askoren ahalegin inoiz ez aitortu eta 

intimoenarekin: lortzea elkarrizketatuak esan 

dezala esan nahi duena baino gehiago. Areago, 

esan dezala esan nahi ez duen horixe. 

Alde horretatik, miresgarria da elkarrizketa 

hauen atzean dagoen ahalegina. Louis-Ferdinand 

Celineri hil baino hilabete lehenago galdetu zioten 

idazle handia sentitzen zen: «Idazle handia? 

Horretarako, lehendabizi, hilda egon behar duzu, 

gero etorriko dira sailkapenak». Jean Rhys 

Dominicako idazleak, berriz, zorigaitzarekin lotu 

zuen bere sormen lana. «Zoriontsu izan 

naizenean, ez dut idatzi, inoiz ez. Eta aukeratu 

beharko banu, idaztea edo zoriontsua izatea, 

azken hori aukeratuko nuke». 

B 

A. Barandiaran, Berria, 2014 (Moldatua)  
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 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. 

IDAZLEEK EZ DUTE ELKARRIZKETETAN SINESTEN 

26 Kazetaritza klasikoan, elkarrizketa da  

 A arlorik ohikoena, irakurriena eta zaharrena ere bai. 

 B informaziorik aberatsena eta kalitate handienekoa biltzen dituen atala. 

 C kazetariari eta iturriari antzeko protagonismoa eskaintzen dien saila. 

 D bataren jakin-mina eta bestearen esan nahia uztartzen dituen jokoa.  

   

27 Politika saileko elkarrizketatzaileek 

 A galdera luzeak erabiltzen dituzte, arretaz irakurri behar direnak. 

 B elkarrizketatuaren alderdi ahulak atera nahi dituzte azalera. 

 C elkarrizketatuarekin lehian jardutea maite dute, ikuskizunaren bila.  

 D elkarrizketatuaren diskurtsoa etetea beste helbururik ez dute. 

   

28 Elkarrizketa ona izateko, 

 A elkarrizketatuak protagonista sentitu behar du beti. 

 B elkarrizketatzailea da benetan protagonista eta arduraduna. 

 C galdera-erantzunak oso ondo neurtu behar dituzte bi protagonistek. 

 D galderak ezin du erantzuna baino luzeagoa izan.  

   

29 Elkarrizketa literarioen benetakotasunari dagokionez,  

 A hobe da norberari buruz beste batzuei galdetzea, idazle batzuen iritziz. 

 B nahikoa da pare bat elkarrizketatan egia esatea.        

 C onena elkarrizketatzaile asko egotea da, idazleak egia esan dezan. 

 D elkarrizketa asko egin behar zaizkio idazle bati egia esan dezan.       

  

30 Idazleei egindako elkarrizketetan, elkarrizketatzaileen asmoa 

 A elkarrizketatuari aukera guztiak eskaintzea da. 

 B elkarrizketatuari hitz eginaraztea da. 

 C elkarrizketatuari eroso sentiarazi eta zuzentzeko aukera ematea da. 

 D elkarrizketatua hil aurretik ezagun bihurtzea da. 

   

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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.                            

Gelako arduradunek azterketaren 2. atala emango dizute. 

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  


