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2.
atala

90
min

IDAZLANA 20 10 55  min.

ESALDIAK BERRIDAZTEA 10 – 25  min.

Egindakoa gainbegiratzeko 10  min.

Guztira 50 27 2h 30m

IRAKURMENA 10 – 45  min.

LEXIKOA 10 – 10  min.

Erantzun-orria betetzeko 5  min.

PROBA IDATZIA Puntuazioa
gehienez

Puntuazioa
gutxienez

Proposaturiko
denbora

1.
atala

60
min

▼

• Entzutezkoaren ulermena ariketa burutu ondoren, EGAren Proba Idatzia hasten da.

• LEHENENGO ATAL HAU egiteko denbora: ordubete.

• Barruan erantzun-orria daukazu. Orri hori zuzenduko da irakurgailu optiko bidez.
(Erantzun-orria bete                                      tzea rekin era horretako zuzenketari berariazko onespena ematen diozu)

• Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora banaketa:
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1. Aurkezlearen arabera, Mikel Irizar

A denontzat ezagunak diren lanak
egindakoa da.

B komunikazio alorrean aritu da, batik
bat.

C besteak beste, mahastizain, komu-
nikatzaile eta bankaria da.

2. Mikel Irizarrek, berriz, blogean bere
burua aurkezteko,
A dio ezen klinikan egon zela gaixorik.

B Ormaiztegin jaiotako banketxeko
isatsa dela dio.

C leku askotan lan egin duela dio.

3. 2005eko martxotik blogari ari da,

A eta, gainera, azken boladan blogari
lanek gaina hartu diete beste lan
batzuei.

B nahiz eta azkenaldi honetan nahiko
utzia duen.

C eta saltsa guztietako iritziak ematen
ditu.

4. Elkarrizketatuak

A espezialista izan baino nahiago du
gai ugaritan aritu.

B zenbait espezialistaren aurkako
jarrera du.

C sakonduz maisutasuna lortuko duela
uste du.

5. Ikasle garaian, Mikel Irizarrek

A ez zuen ikasketa askorik egin.

B batetik bestera jo zuen, garbi ez
zuelako zer egin.

C batez ere, aitaren semea izaten
ikasi zuen.

6. Mikelen aitak

A enpresan oinordeko izateko prestatu
nahi zuen Mikel.

B ahalegin handia egin zuen Mikelek
ikasketak bertan behera utz zitzan.

C Irizar kooperatiban gerente lanak
egin zituen.

7. Zazpi urte zituela

A Donostian ematen zuen aste osoa
Mikelek bakarrik.

B trenez bakarrik ibiltzen zen batetik
bestera.

C Mikelek nahastu egiten zituen
marianistak eta maristak.

8. Donibane Lohizunen, Mikelek

A urtebete eman zuen eskolan.

B frantsesa ikasi zuen osabaren
laguntzaz.

C gerran ari zen osaba ezagutu zuen.

9. Mikelen ikasketen ibilbidean

A hizkuntzek baino ez zuten lekurik.

B aita izan zuen beti hizkuntza ikaske-
tetan gidari.

C aitak eragin handia izan zuen.

10. Zergatik joan zen Madrilera?

A Aita bertara joan zelako lanera.

B Aita bertara joan zelako, familia
hemen utzita.

C Aitak Mikel Irizarreko enpresaburu
izatea nahi zuelako.

ENTZUTEZKOAREN ULERMENA AHOZKO PROBA | LEHENENGO ATALA

• Ariketa honetan bi grabazio zati entzungo dituzu. Behin entzungo duzu zati bakoitza.
• Ariketetan, erantzun egokiena edo zuzena aukeratu behar duzu. Bakarra.
• Erantzun okerrengatik ez da pun tu  rik kenduko.
• Atal honek 10 puntuko balioa du.

ENTZUTEZKOAREN  ULERMENA  I
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11. Mikelen familia urte askoan

A amaren jaiotetxera joaten zen ikas-
turtea igarotzera.

B barnetegietan bizi izan zen.

C bi gelako etxe batean bizi izan zen.

12. Beraren ustez, garrantzitsua da

A sustraiak beti leku berean izatea,
inora joan gabe.

B batetik bestera ibiltzea, baina sus-
traiak galdu gabe.

C bertan jaiotzea, bizitzea eta lan egi-
tea.

13. Soldatapeko lehenengo lana

A Beasaingo klinika batean egin zuen,
lagun batek eskainita.

B Beasaingo klinikan izan zuen egun
osoz.

C presaka aurkitu behar izan zuen.

14. Soldatapeko lehendabiziko lana
egin zuen garaian

A asteburuetan Bilbora joaten zen
neskalaguna ikustera.

B Bilbora joaten zen, ikasketak buka                               -
tzeko asmoz.

C ikasketak amaitu berritan ezagutu
zuen egungo bikotekidea.

15. Zein izan zen Goiena Komunikazio
proiektuaren hasiera?

A Joxe Arantzabalek bultzatutako
Arrasate Press egitasmoa.

B Arrasate Press, 1988an.

C Musika baino jorratzen ez zuen
aldizkari bat.

16. Lehen artikuluak, non idatzi zituen? 

A Arrasate Press-en, musikari buruzko
artikuluak.

B Zeruko Argia aldizkarian.

C Madrilera bidali zuen Zeruko Argia-n.

17. Arrasate Telebistan 

A besteak beste, aurkezle eta saio
arduradun lanak egin zituen.

B musika saio bat aurkeztu baino ez
zuen egin.

C komunikabidea handitzea lortu
zuen.

18. Toki hedabideen egitasmoa

A sendotuz joan zen Arrasaten eta
inguruko herrietan.

B handitu egin zen inguruan beste
telebista batzuk sortu zirelako.

C sendotzen ari zen, Arrasaten baino
gehiago inguruko herrietan.

19. Debagoienako egitasmo berria
aurrera eramateko,

A Mikelek Kutxan baino soldata askoz
handiagoa jaso zuen.

B ez zuten diru arazorik izan.

C Mikel aukeratu zuten eta euskalgin                                 tzan
ohi baino gehiago ordaindu zioten.

20. Debagoienako Goienak

A Euskal Herri osora zabaldu den egi-
tasmoa sortu du.

B ibar horretako komunikabideak batu
zituen.

C Mikel izan du zuzendari urte
askoan.

ENTZUTEZKOAREN  ULERMENA  II

Entzun ahala, markatu aukeratzen dituzun erantzunak.  

Amaieran, grabazio guztiak entzundakoan, erantzun-orrian markatu
behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari dagokion laukitxoa.

Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak. ▼
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lkarrizketa luzean ari ginen, egun-

kari aleman baterako; hizketan pare

bat ordu generamatzanean, pape-

rean zituen galderei muzin egin, eta

kazetari alemanak begien sakonera

begiratuz galdera bota zidan: «Baina, zuek,

zuek euskaldunak, zertan zarete ezberdinak?

Zer duzue Europako beste edozein herrik ez

duena?».

Egun hauetan gogora etorri zait orduan

eman nion erantzuna, erantzun espontaneoa:

«Badakigu bizirauten; kontrako haizetea dato-

rrenean, geure baitara bildu eta, ekaitza pasatu-

takoan, burua agertzen dugu berriro; agintean

edonor dagoela ere, guk badakigu aurretik ber-

tan egon ginela, eta berton segituko dugula

alde egiten dutenean. DNAn zizelkaturik dugu

biziraupen-sena».

Ez dut esango, halere, eustea irabaztea

denik. Eutsiz ez zara hilko, baina ez zara bizi.

Maileguzko bizitza daramazu, zurea ez dena,

aldi baterako bakarrik balio duena. Bizirau -

tearen alde ona da bizirik egoteari eutsiko dio-

zula. Alde txarra da ezin duzula bizi-proiektu-

rik eraiki, den-dena airean duzulako: eraba-

kitze ahalmena, geroko egitasmoak, plan

berriak egiteko askatasuna.

Denbora ia infinitua da, eta pazientzia ezin

da erlojuari begira egon, baina higadurak badu

ordaina, eta hausnarketa zintzoa eginez gero,

onartu behar dugu ekaitzaren ostean ez garela

lehengoak. Bidean gelditu dira ilusioak, irriak,

adiskideekiko bizipenak. Bizirik bai, baina

nola!

Zazpi hilabete joan dira «aldaketa politiko-

tik», eta «gutartasuna» bildurik dago haitzulo-

etan, eguzkiaren zain. Hibernazioa, baina, ez

litzateke garai pasiboa izan behar. Bizia elikatu

egin behar da, nola edo hala, garai berriak dato-

zenean lehengo berak, edo indartsuagoak, iza-

teko.

Laura Mintegi. Gara, 2009-12
(Moldatua)

E

21. Kazetari alemanari, zer erantzun eman zion idazleak?

A Sustrai sendoak ditugula eta bizirik irauteko gaitasun berezia.

B Kontrako egoeretan badakigula egokitzen, agintarien jokabideak onartzen ditugularik.

C Gure DNA desberdina dela, eta horrek bizirik irauteko adorea eman izan digula beti.

22. Zer gogoeta eragin zion idazleari?

A Egoera txarrei ezin zaiela luzaroan aurre egin, denbora baten ondoren pazientzia agortu
egiten baita.

B Egia esateko, ekaitza denean bizirik irautea zerbait badela, baina askoz gehiago direla
jarrera horren alde negatiboak.

C Eusteak higatu eta aldatu egin gaitzakeela, baina ekimena beharrezkoa dugula etorkizu-
nean geu izaten jarraitzeko.

EUSKALDUNEN DNA 

IRAKURMENA

Irakurri hurrengo hiru testuak eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Erantzun-orrian markatu behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari
dagokion laukitxoa. Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak.▼

EUSKALDUNEN DNA
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23. Zer dela-eta artikuluaren titulu hori?

A Idazleak dio ezen ustekabean aurkitu duela eta oso deigarria iruditu zaiola.

B Irakurleak erakartzeko aproposa izan daitekeelako jarri du, oso ezaguna baita izen hori.

C Arriskutsua izan arren, horrela uztea erabaki du, pentsatua zuen moduan.

24. Ortiz eta Bruniren arteko topaketa, nola agertu zen hedabideetan Madrilen?

A Batez ere pornografia alorreko kazetaritzan nabarmendu zen albistea.

B Hango egunkari ezagun baten azaleko irudia benetan matxista izan zen.

C Desberdin jaso zuten internautek eta prentsa idatziko irakurleek.

25. Albisteari emandako tratamendutik, zer ondorio ateratzen du?

A Saltzearren, ustezko prentsa serioak ere alde batera uzten duela jokabide txukuna.

B Krisiak eraginda, egunkariak ere azkenean ohartu direla irudiak direla garrantzitsuena, te-
lebistan bezala.

C Arinagoa denez, Internet bidezko kazetaritza irakurleak bereganatzen ari dela, baina te-
lebista dela erreferentzia nagusia.

LETIZIA BRUNI 

LETIZIA BRUNI

arka, internauta pornografia zaleok.

Bilatzailean Letizia Bruni deitura

sakaturik Italiako zinema pornoko

izar distiratsuaren irudi pizgarriak

aurkitzea espero zenuten, eta hara

non egin duzuen topo libidoari doakionez bro-

muroa bezain motelgarria den ene artikulu

honekin. Titulua pentsatu dudanean ez nekien

Letizia Bruni izeneko porno star-a existitzen

zenik. Azken unean, testua taxutzeko Interneten

datu baten bila nenbilelarik jabetu naiz horre-

taz. Baina, halere, izenburuari eustea erabaki

dut, zehar kalteak zehar kalte, Letizia Ortiz eta

Carla Bruniri buruz idazteko aproposa iruditzen

baitzait, baita –azken unean ezaguturiko koin                               -

 tzidentzia onomastiko horren karietara– haien

arteko topaketaren kontura Madrilgo prentsan

gailendu den kazetaritza-pornografiaz jardu-

teko ere. Esan bezala, barka, mi scusi, sorry.

Milaka internauta pornografia zaleei azalpenak

eman eta gero, segi dezadan aurrera argia.com-

en zein Argia-ren paperezko edizioaren ohiko

jarraitzaileentzat. Kontua da zur eta lur utzi nin-

duela apirilaren 28ko Madrileko egunkari baten

azaleko irudiak. Carla Bruniren eta Letizia

Ortizen ipurdiak, Sarkozyk eta haren emazteak

Espainiara egindako bisita ofiziala ilustratzeko.

Argazkian zehazki bi emakumeok Zarzuela jau-

regiko eskailerak igotzen ikus zitezkeen, tutu-

soinekoak jantzita eta takoidun zapatekin, atze-

tik harturiko irudian. Nabarmenena, beraz,

ipurdiak. Ipurdiak eta zolda. Zolda arrosa eta

kazetaritza horia, ustez Espainian erreferen                             -

 tziazkoa den kazetan, ustez aurrerakoia den

berripaperean –ikusitakoak ikusita, sozialde-

mokrata bainoago matxista-leninista–. Haren

ipurdia bistan. Eta bistan da paperezko prentsa

krisian dela. Denok bezala, krisi ekonomikoan.

Baina, horretaz gain, eredu krisian. Internetek

irakurleak kentzen dizkio eta telebistak agenda

markatzen. Eta telebistan irudia da garrantzi                               -

 tsuena. Soilik ikusgarria dena azaltzen da tele-

bistan. Eta soilik telebistan azaltzen dena da

albiste. Hala, egunkarietan ere irudia nagusi.

Eta Sarkozy jada ez da agintari autoritario atze-

rakoia baizik eta Carla Bruni ederraren senarra.

Eta Felipe printzea jada ez da monarkia beza-

lako erakunde artritiko eta antidemokratiko

baten ordezkaria baizik eta Letizia printzesa

dotorearen senarra. Eta aipaturikoa ez da egun-

kari serioa baizik eta aleak saltze aldera edozer

argazki ikusgarri azaleratzeko prest dagoen

kazeta. Eta gero zuzendariak esanen du

Interneteko kazetaritza ez dela serioa. Ez dakit

zer bide segitu behar duen prentsa tradizionalak

ataka estua gainditu ahal izateko. Argi dudan

bakarra da bidea ez dela hori.

Juan Kruz Lakasta. Argia, 2009-02
(Moldatua)

B
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BILUZIK 

skanerrak aireportuetan, bermatu

ezinezkoa bermatzeko: erabateko

segurtasuna. Eguberri eguneko

hegazkinaren kontrako atentatu

saioaren ondorioz jarriko dituzte,

adituek beraiek segurtasun handiagoa eka-

rriko ote duten duda egin arren.

Herbehereetako Barne ministro Guusje Ter

Horstek esan duenez, ez dago bermatuta eska-

nerrek AEBetarako hegazkinean sartutako

lehergai kantitate bera atzemateko balioko ote

duten. Antzekoa esan dio Ben Wallace dipu-

tatu kontserbadore britainiarrak BBCri.

Wallace QinetiQ defentsa eta segurtasun

enpresako arduradun ohia da. 

Oraindik ezin da jakin mota horietako

izpiek osasunari kalte egiten dioten edo ez,

baina, hori alde batera utzita, neurria ez dago

hain txarto. Helburua bidaiari guztiak kontro-

latzea bada, ongi etorria izan dadila herrita-

rren kriminalizazioaren demokratizazioa.

Merezi dugu. Orain arte susmagarriak besteak

ziren, haien kolore, itxura edo erlijioagatik,

eta ez ginen kexatzen. Orain denok gara sus-

magarriak, eta kexatzen hasi gara, beste

horien pare jarri baikaituzte. Bertolt Brechten

hitzak datozkit burura. Gugana etorri dira,

baina berandu da protestatzeko. 

Herritar kontsumitzaileak izatetik herritar

susmagarri kontsumitzaileak izatera pasatu

gara. Laster susmagarri kontsumitzaile hutsak

izango gara. Ahaztu herritarrak. 

Duela sei urte, Osloko aireportuan, poli-

ziak gela batera eraman ninduen maletak eta

arropak miatzeko. Han azal iluneko jendea

baizik ez zegoen; ilehoriak arazo barik pasa                                 -

tzen ziren kontrolean. Poliziari esan nion.

«Norvegiako Polizia arrazista dela esaten ari

zara?», erantzun zidan. Kontrolak ausazkoak

zirela esan zuen, aleatorioak. Barajasen

bidaiari bati entzunikoa gogoratu nuen:

«Ausazkoak izango dira, baina niri tokatzen

zaizkit beti». 

Orain denok izango ditugu ausazko mia-

ketak. Biluzik ikusiko gaituzte. Intimitatearen

kontrako erasoa omen da, baina intimitate-

saltzaile edo intimitate-ikusle bihurtu gara

denok. Geure laztanak, musuak, barreak eta

negarrak saldu dizkiegu edo, bestela, bestee-

nak ikusi ditugu oso gustura. Ez da denbora

luzerik beharko hurkoenen hilzoria ere tele-

bistei saltzeko, ikuskizun eta diruaren izenean.

Azken batean, denak merkantzia bagara, zer-

gatik ez atera etekinik amaren azken arnasari

ere, ezinbestean hilko bada? Milioika bizila-

gunek zuzenean ikusiko dute ama gajoa nola

itzaltzen den. Eta seme-alabok diru polita

poltsikoratuko dugu. Gero, buelta etorriko

zaigu. «Aita, bost egun geratzen zaizkizu.

Utziko diguzu zeure heriotza zuzenean ema-

ten?». Eta guk utzi egingo diegu, horrela

Landetan apartamentu bat eros dezaten. Edo

gure hilzoria primerakoa bada, benetan ikus-

garria, txalet bat Urdaibain. Guggenheim

ondoan. 

Geure duintasuna saldu diegu. Zer ardura

du orain biluztasuna ere saltzeak? 

Intimitatea aspaldi prostituitu genuen; ez

ditzagun orain birjina garbiaren itxurak egin,

milaka kilometrora dagoen eta ezagutzen ez

gaituen poliziak gure mitxelinak eta gure bio-

linak ikusiko dituelako. Intimitate eza XXI.

mendearen ezaugarri nagusia izango da.

Haiek inposatu digute eta guk onartu.

Oraintxe dator ordaina, ustezko segurtasuna-

ren izenean. Marco Mancassolak halaxe

azaldu du Il Manifesto egunkarian: gure gor-

putz babesgabearen irudia «orainaldiaren

irudi sinbolikoa» da. Gizakia makinaren

aurrean biluzik. Gizakia, susmagarri kontsu-

mitzaile biluzia. Babesgabea, ezinezko babe-

saren bila.

Jose Mari Pastor
Berria, 2010-01

(Moldatua)

E
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26. Aireportuetan eskanerrak jartzeko asmoa agertu dute agintariek.

A Adituen iritziz, eskanerrekin ere ezin da ziurtatu lehergai batzuk detektatuko direnik.

B Segurtasun enpresetakoek zalantzak dituzte AEBetarako hegazkineko lehergaia zergatik
ez zen bermatu.

C Iragan Eguberrietan eskanerrak atentatu saio bat antzemateko balio izan zuen Herbereetako
hegazkin batean.

D Politikari batzuek adierazi dutenez, eskaner barik aireportuetan segurtasuna ez da egokia.

27. Idazleak zer deritzo neurri horri?

A Uste du makinen aurrean denok berdinak izango garela, gutxi batzuk kexatu egingo diren arren.

B Dio ezen neurria ez dela txarra, demokratizazioak denoi mesede egingo digulako.

C Kontzeptuetan aldaketa eragingo duela dio, kontsumitzaileen segurtasuna nagusituko baita.

D Besteei gertatutakoak ez digunez ardura izan, orain guganaino iritsi direla ondorioak.

28. Aireportu batean, zer gertatu zitzaion berari?

A Bera ere beste susmagarri batzuekin nahastu zuten eta miaketa egin zioten.

B Ohartu zen aireportuetan denak ez direla maila bereko susmagarriak.

C Poliziei esatera ausartu zen jokabide arrazista zutela, baina haiek erantzun noizbehinka ba-
karrik egiten zituztela horrelakoak.

D Bati entzun zion esaten miaketak lantzean behin izan arren, bera ez dela inoiz libratzen.

29. Zer ondorio ekar lezake eskanerren kontu horrek?

A Aitzakia moduan aipatzen da intimitatearena baina, egia esateko, aspalditik ari gara hori
geure probetxurako baliatzen.

B Baliteke bide horrek gizartea hondamendira eramatea, heriotzak eraginez-eta, gero tele-
bistei saldu eta etekina ateratzeko.

C Denok dugun voyeur sena azaleratuko du, eta intimitatearen konplexua gainditzeko ba-
lioko digu.

D Askoz praktikoagoak bihurtuko garenez, heriotza ere naturaltasunez onartzera iritsiko gara.

30. Idazleari, gai horrek zelako gogoeta eragin dio?

A Norbaitek gure lotsariak ikusiko dituelako arduratzea ez dela jarrera modernoa.

B Egunkari bateko erreferentzia bere eginez, biluztasuna modernitatearen ezaugarri bilaka-
tuko dela.

C Kontu hau azkenean gu definitzeko aproposa gertatu dela, zer bihurtu garen argi eta garbi
erakusten duena.

D Duinak izateko adorerik izan bagenu orain ez ginatekeela intimitatea defendatzeko itxu-
rak egiten ibili beharko.

BILUZIK

Irakurri aurreko testua eta aukeratu erantzun zuzenak. 

Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.

Erantzun-orrian markatu behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari
dagokion laukitxoa. Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak.▼
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LEXIKOA

31
32
33
34
35

36
37
38
39
40

kikildu harritu kezkatu suspertu
ausarta deigarria erakargarria sendoa
halaber apika guztiz gaingiroki
gakoa aitzakia era abagunea

harridurazko ustekeriazko ezinbesteko ustekabeko
gibelera maiz osterantzean berriro

kasa gogoz asmoz irrikaz
deitoratuz bideratuz baztertuz ukatuz
eragotzi ikaratu zanpatu urduritu
anker tentel ezindu ergel

A B C D

Testuinguruan duten esanahia kontuan harturik, markatuta dauden hitz horien
baliokidea aukeratu behar duzu.  

Erantzun-orrian markatu behar dituzu erantzunak: zenbakiaren arabera, aukerari
dagokion laukitxoa. Erantzun-orri hori zuzenduko da, ez orrialdeotako markak.▼

▼

Amaitzen duzunean: 

• Konprobatu ariketetan aukeratu dituzunak erantzun-orrian markatu
dituzula. Guztira, 40 item dira: 1-40.

• Sartu erantzun-orria koadernotxo honen barruan eta jaso eskua.
Gelako arduradunek azterketaren 2. atala emango dizute.

delaren ideien sendotasunak txun-

ditu (31) egiten ninduen, ikusten

bainuen haren nortasun eme eta ez-

tiaren azpian zerbait tinkoa (32) eta

biziki (33) zorrotza zegoela gordeta. 

Gero eta hobeto zegoela ikusten nuen, eta

pentsatu nuen ezen azkenean Albertorekin

topatua zuela bere nahasmenari irtenbidea

emateko modua, giltzarria (34), batzuetan bi-

zitzaren bihurgune batean agertzen zaigun

ezusteko (35) irtenbide horietakoa.

Dena den, berehala damutu nintzen esan-

dakoaz, baina ezin hitzak atzera (36)  xurgatu

eta irentsi. Bizitzan lehenengo aldiz esaten

nion norbaiti ez nintzela neure kabuz (37) erori.

Nori buruz ari ote nintzen jakin nahi zuen; nik,

ordea, beste leku batetik eraman nuen hizketa,

betiere izena ematea saihestuz (38), ez nin-

duela bultzatu, izutu (39) besterik ez, eta, gai-

nera, nahikoa ondo atera nintzela, askoz

ondorio okerragoa ere izan baitzezakeen ha-

lako istripu batek, elbarri (40) geratzea edo.

Juan Kruz Igerabide
Hauts bihurtu zineten 

(Zatia)

HAUTS BIHURTU ZINETEN
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