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ATARIKO PROBA 
2019ko otsailaren 23a 

 
>  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.  Zer, joan egingo gara? 

 Aukeratu erantzun egokiena. 

A Gehiago geratu nahi dut. 

B Geratzea gehiago nahi dut. 

C Ez, geratzen gara. 

D Ez, nahiago dut geratu. 

 

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.  Non adieraziko zenuke dolumina? 

A Norbaiten bataioan. 

B Hileta batean. 

C Istripu batean. 

D Medikuarenean. 

 

4.  Konponduko ez diren arazo zenbaitek hor diraute. 

Hala ere, Aldundiak ez omen du kontu hori 

ezkutatu nahi.  

 Hau da: 

A Oztopo guztiak ez dira gainditu, baina 

Aldundiak, agidanez, ez du ezkutatu nahi. 

B Arazo gehienak konpondu badira ere, Aldundia 

ez dago bidean aurrera egiteko prest. 

C Oztopoek hortxe diraute eta Aldundiak guztiak 

bideratuko ditu. 

D Ezer ez da konpondu, Aldundiak berak aitortu 

duenez. 

5.  Zein da zuzena? 

A Autobus berdinean etorri gara denok. 

B Gauza bera azaldu digute denoi. 

C Garazik eta biok jertse bera daramagu jantzita. 

D Haiek 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.  Min galanta dut besoan. Izan ere, atzo egundoko 

kolpea ..... 

A eman nintzen. 

B hartu nuen. 

C jo nintzen. 

D eman nuen. 

 

8.  Zein da okerra? 

A Edonor onartuko luke gazte horrek adiskidetzat, 

lagunik ez du eta. 

B Argi dago egiten ez baduzula ez duzula aurrera 

egingo. 

C Taxia sasoiz hartu izan bagenu ez genukeen 

pelikula galduko. 

D Hemen denoi eragiten digu soldatak izoztuta 

egote horrek. 

 

9.  Aukeratu egokiena:  

Nahikoa da! Neuk esan dut, ..... 

A kito! 

B eutsi goiari! 

C eta utikan! 

D eta badago! 

 

10.  Ni zu baino hobea naiz ..... 

A esku pilotara jolasten. 

B esku pilotara. 

C esku pilotara jokatzen. 

D esku pilotan. 

 

11.  Ortografia. Zein hitz sorta da erabat zuzena? 

A Ospital, lehortu, horbel. 

B Orduan, orain, lehen. 

C Heurak, egotzi, jesarri. 

D Arro, hodei, hitz. 
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12.  Boterea norbaitek bere asmoak aurrera eroateko 

duen ahalmena den heinean, litezkeen kokapen bi 

daude: agintzen duenarena eta obeditzen 

duenarena. 

 Hau da: 

A Boterea asmoak betetzeko ahalmena da eta 

obeditu egin behar da. 

B Norbaitek boterea asmoetan oinarrituz eskuratu 

nahi badu, obeditu besterik ez dago. 

C Boterea eragile bik egituratzen dute: 

agintzailearenak eta obeditzailearenak. 

D Bai agintzen duena, bai obeditzen duena, biak 

dira boterearen jabe, nolabait. 

 

13.  Osatu: 

..... Hiru pizza baten prezioan denda horretan! 

A Holakorik! 

B Hala bedi! 

C Hobe bai! 

D Alafedea! 

 

14.  Zenbat diru tokatu zitzaien loterian? 

A Hamarna mila euro. 

B Hamar milana euro. 

C Hamar mila eurona. 

D Hamar mila euro bana. 

 

15.  Etengabe txor-txor ari da ..... 

A kontakatilu hori! 

B ipurterre hori! 

C nonzerberri hori! 

D begiluze hori! 

 

16.  Norbaitek puzkerra bota du. 

A Hemen kaka usaintzen du! 

B Nolako usain txarra! 

C Nola usaintzen duen! 

D Ze usain txarra! 

 

17.  Tira, mokadu bat hartuta, ..... 

A gosea amaitu dugu. 

B ederto berdindu gara. 

C barruko harra kendu dugu. 

D aho bete hortz egin dugu. 

 

18.  Maite ditugun pertsonekin bizi nahi dugu, 

babesturik sentitzen ..... horrela. 

A baigara 

B baikara 

C bait gara 

D baitgara 

 

19.  Sarri izaten dira halakoak, nola ez dakigula 

gertatu ..... dira. 

A omen 

B ote 

C ohi 

D al 

 

20.  Herriak herritarrengandik jasotzen dituen 

ondasunak: 

A ondamua 

B hondarra 

C hondamendia 

D ondarea 

 

21.  Zatoz ..... blai eginda zaude eta! 

A beroarengana 

B berora 

C lehortzera 

D eguzkira 

 

22.  Nork sendatzen ditu animaliak? 

A Erizainak 

B Albaitariak 

C Sorosleak 

D Osagileak 

 

23.  Ez dakit ..... zebilen mikrofonotik hitz egiten. 

A nor 

B nork 

C zeinek 

D norek 

 

24.  Laburpena ....., eskema ere aurkeztu behar diogu 

irakasleari. 

A izan ezik 

B ezik 

C ez ezik 

D barik 
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25.  Aldean ekar lezakeen aurrejuzgu oro ezetsi behar 

luke pentsalariak.  

Hau da: 

A Pentsalariek aurreiritzirik gabe jokatu behar 

lukete. 

B Pentsalariak aurretik ondo epaitu beharko luke 

bere pentsaera. 

C Aurreiritzi gabe, oso zaila da aldean pentsalari 

ona izatea. 

D Pentsalarien aldean aurreiritziek etsipena ekar 

dezakete. 

 

26.  Gazte itxura bai, baina nik zuk baino urte gehiago 

ditut; ..... 

A ezetz jakin zenbat ditudan? 

B ezetz asmatu zenbat ditudanentz? 

C ez dakizula zenbat ditudan? 

D ezetz jakin zenbat ditudanik? 

 

27.  Hitz erdia ere ez nion ulertzen esaten ari ..... . 

A zizkigunaz 

B zigunaz 

C zuenaz 

D zitzaigunaz 

 

28.  Ondoko multzoetako baten izen bat tokiz kanpo 

dago. 

A Oilaskoa, oinkaria, oilanda. 

B Euria, zirimiria, lanbroa. 

C Burkoa, maindirea, koltxoia. 

D Aulkia, kadira, eserlekua. 

 

29.  Etorriko al da Beñat igandeko ekitaldira? 

A Noski, alegia! 

B Noski etorriko da! 

C Ziur etortzen dela! 

D Bai, horixe! 

 

30.  Ia-ia jausi zara, ..... 

A ez egin lorik! 

B kontuz egon! 

C esna ibili! 

D tentuz ibili! 

 

31.  Zein da okerra? 

A uzta oparoa 

B amarru zitala 

C armairu ankerra 

D egoera lazgarria 

 

32.  Bakoitzak bere iritzia du. Badakizu, ..... 

A usteak erdia ustel. 

B zenbat buru hainbat aburu. 

C bakoitzari berea da zuzenbidea. 

D ulertzaile onari hitz gutxi. 

 

33.  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 erabiltzen 

dugun arren. 

 

34.  Ez genekien argi nondik edo nola ..... 

A aterako ginenik. 

B atera ginatekeen. 

C aterako ginen. 

D aterako ginelarik. 

 

35.  Lo txarto zer egin dut ba! Hara, ..... 

A esnarazita egon naiz! 

B erne egon naiz gau osoan! 

C ez dut betazalik itsatsi! 

D ez dut begirik batu! 

 

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.  Ortografia. Lasterketan, ..... geratu nintzen. 

A hamabostgarren 

B hamaboskarren 

C hamabosgarren 

D hamabostkarren 

 

38.  Zein da okerra? 

A Oso eguraldi txar bat iragarri dute biharko. 

B Naturarekiko harremana zaindu behar genuke. 

C Neurekiko pentsatu nuen okerra zela jokabide 

hura. 

D Irakaslearekiko begirune handia erakutsi zuten 

ikasleek. 

 

39.  Aitor kili-kolo dabilela entzun dugu.  

 Erantzun egokiena: 

A Bai, gozo-gozo epeletan. 

B Bai, atzamar puntatan. 

C Bai, danaren beharrean. 

D Bai, hari muturrean beti. 

 

40.  Zein da zuzena? 

A Edozeini gerta lekiokeen kontua dugu hori. 

B Edonori gertatu dezaiokeen kontua dugu hori. 

C Edonori gertatu liokeen kontua dugu hori. 

D Edozeini gerta lezakeen kontua dugu hori. 

 

41.  Mende erdia betea du 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 mugarri bat izan da, eta, 

orain, aurrera begiratu beharra dago. 

 

42.  Hotzaren eraginez eskuetan sortzen diren zauriak: 

A urratuak. 

B babak. 

C beltzuneak. 

D ospelak. 

 

43.  Oilaskoa labean daukat, ..... 

A kontu egiozu, mesedez! 

B kontuak atera, mesedez! 

C begiz jo, arren! 

D jarriozu begi bat, arren! 

 

44.  Gaur atzo baino gusturago ibili gara, ezta? 

Aukeratu erantzun egokia.   

A Bai, alde ederra! 

B Jakina ezetz!  

C Jakina, hala moduz.  

D Beno, kili-kolo.  

 

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.  Koherentzia ez dago ez naizen bezalakoa izaten 

segitzeko ahaleginean, ezta une jakin batean 

hartutako aldatzeko erabakian ere.  

 Hau da: 

A Beti toki berean jarraitzen duena ez da une jakin 

batean aldatzen dena bezain koherentea. 

B Koherentea da aldatzeko erabakia hartzea, une 

egokia aukeratzen bada. 

C Koherentziak bilakaera luze baten zentzuarekin 

du zerikusia, ez une jakin batean hartutako 

erabakiarekin. 

D Berez, koherentzia ez da norbera ez den 

bezalakoa izaten jarraitzea edota aldatzeko 

erabakia hartzea. 

 

48.  Ez dut sinesten, hori ezin ..... egin izan. 

A liteke 

B lezake 

C leike 

D du 
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49.  ..... Loreontzia apurtzen baduzu, amak txikitu 

egingo zaitu! 

A Argi daramazu! 

B Argi gero! 

C Zaude bere horretan! 

D Egon horretan! 

 

50.  Atsotitza. Zozoak beleari: ipurbeltz. 

 Aukeratu baliokidea: 

A Tximinoak hartzari: tripa handi. 

B Astoak mandoari: belarri luze. 

C Zorriak eltxoari: ipurdi gizena. 

D Karakolak baleari: gibel handi. 

 

51.  Peru lehendakari izendatu omen dute. 

 Harridura adierazteko: 

A Ez, alajaina! 

B Izango ez da, ba! 

C Marka da, gero!  

D Bai, alajaina! 

 

52.  Zein da zuzena? 

A Lagunak aipatu zizkiguten txokoetan ateratako 

bideoek izan ziren arrakastatsuenak. 

B Lagunek aipatu zizkiguten txokoetan ateratako 

bideoak izan ziren arrakastatsuenak. 

C Lagunak aipatu zizkiguten txokoetan ateratako 

bideoak izan ziren arrakastatsuenak. 

D Lagunek aipatu zizkiguten txokoetan ateratako 

bideoek izan ziren arrakastatsuenek. 

 

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 egokiena? 

A Goiz da oraindik, ezta? Berandutxoago joango 

gara? 

B Garaiz gabiltza; beranduago joango gara. 

C Denda aspaldi itxi dute. Berandu etorri zara. 

D Denda aspaldi itxi dute. Geroago etorri zara. 

 

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.  Bururik ez duenak ..... 

A ez du erremediorik. 

B hankak nekatu behar. 

C buztana labur. 

D burua bilatu behar. 

 

58.  Aukeratu egokiena. 

 Ikasle garaian, ..... 

A etxeko lan asko ematen dizkigute. 

B aldaketa eder asko jasaten ditugu. 

C gonbidapen asko luzatzen dizkigute. 

D ez gara beti ondo aurkitzen. 

 

59.  Orain denok isilik, ..... 

A tutik ere ez mugitu! 

B txintik ere ez atera! 

C zipitzik ere ez egin! 

D zirkinik ere ez esan! 

 

60.  Arazo bat izan genuen ..... 

A ezin konpon zitekeena. 

B ezin zela konpondu. 

C non ezin baitzitekeen konpon. 

D non ezin zen konpondu. 

 

61.  Berriak izan arren, gaur egun modan daude praka 

..... . 

A eralgiak 

B hautsiak 

C ahituak 

D urratuak 
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62.  Aizue, gaur ez da ondo atera, baina bihar 

asmatuko dugu. 

 Jarraipen egokia: 

A Bada gero e! 

B Bai, zuek egon horretan! 

C Baietz asmatuko dugula! 

D Eutsi goiari! 

 

63.  Oso-oso berandu ....., taberna zabalik aurkitu 

genuen. 

A iristearren ere 

B heldu izatearren 

C iritsita ere 

D heltzeagatik ere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: Hurrengo orrialdean jarraitzen du. 
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Pisako dorrea, gero eta zuzenago 

 

Oker egoteak egin du ospetsu Pisako (Italia) dorrea. Fama eman dion horrek, baina, arriskuan jarri du dorrea 

bera: gehiegi okertzen ari zela-eta dorrea jausteko arrisku handia zegoenez, 90eko hamarkadan lan handiak egin 

zituzten arazoa arintzeko. Hasieran, 40 zentimetro zuzendu zuten dorrea. Gerora ere, lanek emaitza ona izan 

dute, dorrea beste lau zentimetro zuzendu dela egiaztatu baitute. Alde ederra, dorrea behera etortzeko zorian 

zenetik; garai hartan, dorrearen goialdeko kanpandorrearen eta oinarriaren artean, 4 metro eta 47 zentimetroko 

aldea ere izan zuen. Lanak ikuskatzen dituen taldeak azaldu duenez, uste zutena baino emaitza hobeak eman 

dituzte zuzentze lanek: egun, urtean milimetro bat eta biren artekoa da dorrearen oszilazioa, eta kanpandorrearen 

egonkortasuna aurreikusitakoa baino hobea. Halere, ez pentsa inoiz Pisako dorrea erabat zuzen ikusiko dugunik: 

oraingo erritmoan, erabat zuzen geratzeko mendeak beharko lituzke. Gainera, ez dute inolako asmorik dorrea 

guztiz zuzen uzteko, horrela xarma eta erakargarritasuna zeharo galduko bailituzke. Eta turistek uzten duten 

dirua kontuan hartuta, nork nahiko du hil urrezko arrautzak erruten dituen oiloa? 

___________________________________________________________ 

Aizu! (2018ko abendua). Moldatua 

 

 

 

 

64.  Pisako dorrea 

A okertuta zegoela jabetu ziren lehenengoz 90eko 

hamarkadan. 

B erortzea saihesteko lanekin hasi ziren 90eko 

hamarkadan. 

C 44 zentimetro zuzendu dela baieztatu dute, lanak 

hasi zirenetik. 

D 4 metro eta 47 zentimetro zuzenagoa da, 

konpontzen hasi zirenetik. 

 

65.  Zuzentze lanen ondorioz, 

A emaitza bikainak lortu dituzte, baina oszilazio 

handia dauka oraindik dorreak. 

B turista gehiago erakartzea lortu dute, erabat 

zuzen ez dagoen arren. 

C dorrea egonkorragoa da orain, baina ez lehen 

bezain xarmangarria. 

D egonkorragoa da, baina ez dago erabat 

zuzentzeko helbururik. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

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. 


