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ATARIKO PROBA 
 

2015eko otsailaren 21a 
 

Azterketa-eredua:  A       

 

>  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 NA zenbakia: 
 

 NA 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. Asmaturiko erantzun 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. 
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1.  Loteria suertatu zait!  
 Erantzunik egokiena: 

A Zorionekoa zu! 
B Esker onekoa, alajaina! 
C Bai mauka duzula! 
D Gozoa jarriko zinen, ba! 

 
2.  Halako itsuskeria eginda, ..... 
 Jarraipenik egokiena: 

A okerra oker. 
B ez zen giro izango! 
C giro bai, giro! 
D uneko zori! 

 
3.  Parisera joatekoak zarete, eta ekarri al duzue 

pasaportea? 
 Erantzun EZETZ. 

A Zer pasaporte eta zer pasaporte ondo! 
B Falta zitzaiguna! 
C Alafede! 
D Zer gerta ere! 

 
4.  Atzeak erakusten du ..... 
 Zein da esaera honen jarraipena? 

A estimazioa egiten. 
B bizitakoa ahanzten. 
C gaizki esanak barkatzen. 
D aurrea nola dantzatu. 

 
5.  Asko saiatu da nahi zuena lortzeko. 
 Bestela esanda: Bere helburua lortzearren, ..... 

A kristorena aritu da. 
B egundokoan saiatu da. 
C ahalekoak hartu ditu. 
D inon direnak egin ditu. 

 
6.  Et, et, et! Heu ere ez haiz perfekzioaren isla. 
 Esamolde bidez esanda: 

A Gezurra esan Getarian, etxera orduko atarian. 
B Tximinoa zenbat eta gorago, ipurdia ageriago. 
C Astoak mandoari belarriluze. 
D Lan lasterra, lan alferra. 

 

7.  Oso nekez amaitu genuen atzoko zeregina eta 

biharkoa egiteko ere ..... 

A lanak izango ditugu. 
B bapo egingo dugu. 
C di-da konponduko gara. 
D kosta ahala kosta egingo dugu. 

 
8.  Jarraipenik egokiena: 
 Zazpitik sei ikasgai dituala gainditu gabe? 

A Hori duk marka hori! Zertan aritu haiz, ba? 
B Tira, lan dexentea egin duk eta gaitz erdi! 
C Bejondeiala! Behingoagatik ez duk lan makala 

egin gero! 
D Hori duk eta kuxidadea! Inurritxoak bezalakoa 

haiz hi! 

 
9.  Funtsean, izena jartzen duena izanaz jabetzen dela 

uste dutelako tematzen dira horrenbeste izenak 

mendean hartzen.  

 Hau da: 

A Izanak berez dagokion izena baitu, oso temosoak 

dira izanaren funtsa izen egokien bidez 

azaleratzen. 
B Izenean dago koxka, eta, hortaz, eginahalak 

egiten dituzte errealitatea izenen bidez 

azaleratzen. 
C Izenak euren esku nahi dituzte izenaren bidez 

izana ere bereganatzen dutelakoan. 
D Erabat sinetsita daude izena datorrela aurretik, 

eta izanak, ondoren, men egiten diola hari. 

 
10.  Zauria ..... egin zaio ez duelako behar bezala 

garbitu. 

A pozoitu 
B herdoildu 
C gaiztotu 
D hondatu 

 
11.  Adurra zeriela entzun zuten txapeldunaren azken 

bertsoa. 
 Azpimarratutako hitzaren baliokidea. 

A Mukia 
B Lerdea 
C Urina 
D Bozkarioa 
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12.  Gerta liteke gerora begira egiten dugun 

aurreikuspena iraganaren zamak eragindakoa 

baino eraginkorragoa izatea.  

 Hau da: 

A Geroari begira egindako aurreikuspena nekez 

izango da iraganari begira egindakoa bezain 

eraginkorra. 
B Gerta liteke iraganari begira egindako 

hausnarketa geroari begira egindakoa baino 

eraginkorragoa izatea. 
C Litekeena da iraganaren eskarmentuan 

oinarritzea gure geroaren eragina. 
D Litekeena da iraganeko ereduak baino eragin 

handiagoa izatea etorkizunerako aurreikuspenak. 

 
13.  Krisi garaia latza izaten da edozein .....  . 

A enpresentzat 
B enpresarentzat 
C enpresarentzako 
D enpresentzako 

 
14.  Zein da zuzena? 
 Jate kontuan, alde handia izaten da ..... 

A lagun batetatik beste batetara. 
B herrialde batengandik bestearengana. 
C etxetik etxera. 
D herrialderik herrialde. 

 
15.  Zein da okerra? 

A Bulegoa egokitu zidatenetik lan gehiago egiten 

dut. 
B Omenaldi hartan egokitu ginenoi ileak laztu egin 

zitzaizkigun. 
C Egokitu zitzaienarekin gustura gelditu ziren. 
D Beharrari egokitu zion lau orduan. 

 
16.  Zer esan ordenagailuari buruz? 
 Erantzun zuzena: 

A Hainbat ohitura irauli dizkigu. 
B Ez zaigu soilik lanerako balio. 
C Sarritan denbora galarazten gaitu. 
D Asko dira eman gaitzakeen abantailak. 

 

17.  Zein da zuzena? 

A Badira hiru urte gurekin bizi direnez. 
B Bada herririk autobusik ez duela. 
C Badira leku ederrak inondik ere turistikoak ez 

direnak. 
D Mikelek badaki non bizi da Arantxaren ahizpa. 

 

18.  Zein da zuzena? 

A Hainbat liburu irakurtzen ikasi ditu teoria horiek 

guztiak. 
B Hizlariei ongi etorria eginez eman zioten hasiera 

jardunaldiari. 
C Sekulako haizea izan zen atzo, arbolak zainetik 

erauziz. 
D Hainbeste egunetan entrenatzen, irabazten ditu 

horrek lasterketak. 

 
19.  Ez dago inor aitorpena nola egin behar den ez .....  . 

A dakienik. 
B dakitenik  
C dakien 
D dakielarik 

 
20.  Adituen arabera, gidaria izaten da auto-istripu 

gehienen sortzailea. ....., gehienbat haren esku 

dago auto-istripuen kopurua gutxitzea. 

A Bidenabar 
B Halaber 
C Izan ere 
D Beraz 

 
21.  Gosea, ....., egunero ahora zer eramanik ez izatea, 

da munduaren erdiak baino gehiagok duen egoera. 

A alegia 
B izan ere 
C horrenbestez 
D berriz 

 
22.  Zein da zuzena? 

A Kultur zinegotzia herri-aldizkarien garrantziaz 

mintzatu zen batipat. 
B Kultura zinegotzia herri aldizkarien garrantziaz 

mintzatu zen batipat. 
C Kultur-zinegotzia herri aldizkarien garrantziaz 

mintzatu zen batik-bat. 
D Kultura-zinegotzia herri-aldizkarien garrantziaz 

mintzatu zen batik bat. 
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23.  Zein da zuzena euskara batuan? 

A Ez du merezi txikikeria horri garrantziarik 

emateak. 
B Ez dut uste astirik izango dudanik galdera horiei 

guztiei erantzuteko. 
C Bileran, besteak-beste, langileon lan-baldintzetaz 

eztabaidatu genuen. 
D Laguntzik behar izan ezkero, eskatzea besterik 

ez duzu. 

 

24.  Gu geure txoko berezi honetatik mintzo ..... 

hurbiltzen zaigunari. 

A genezake 
B zatzaizkigu 
C gatzaizkio 
D genitzake 

 
25.  Zein da zuzena? 

A Oraindik ere txukun samar egin leikezu 

agindutako lana. 
B Landare hauei urik botako ez banie, zimeldu 

egingo dira. 
C Denborarik galdu ezean, lan guztiak gaur bertan 

buka ditzazkegu. 
D Lanera gindoazela, aldean generaman diru 

guztia lapurtu ziguten. 

 
26.  Esaera zaharra: Ogi gogorrari, ..... 

A sabela poz. 
B hagin zorrotza. 
C salda bero. 
D goseak kosk. 

 
27.  Guk geure erara egingo dugu, ..... egon gabe. 

A besteak esaten duenari zain 
B norbaitek zer esaten duenari begira 
C norbaitek zer esaten begira 
D inork zer esango zain 

 
28.  Erantzun hori garaiz eman ....., ez ..... ibiliko 

batean eta bestean galdezka. 

A bagintuzke ginatekeen 
B bagenuen gintezkeen 
C bazidaten nindukeen 
D balidate nintzen 

 

29.  Zein da zuzena? 

A Seguru asko zuk esandakoak markatu egingo dio 

ume horri. 
B Irakasle horrekin kontuz ibili beharko duzu 

identifikatzen dizunean. 
C Talde-lana zein garrantzitsua den azaltzen ari 

nintzaizun une hartan. 
D Aprobetxa dezagun momentu guzti-guztiak. 

 

30.  Aukeran nahiago dut beti-betikoa errepikatuz 

barregarri geratu, izugarrikeria zentzugabeetan 

jardunda negargarri geratu baino.  

 Hau da: 

A Betikoa errepikatzea bezain gogoko dut 

zentzugabekeriatan jardunda barregarri geratzea. 
B Betikoa zentzugabe errepikatzeko eskatuko 

balidate, nahiago nuke barregarri gelditu. 
C Aukera hobea iruditzen zait ezer ez egitea 

jarduera ezezagunen batean zentzugabe aritzea 

baino. 
D Hobe dut aukeran ohikoa errepikatu 

zentzugabekeriatan arituz barregarri geratu 

baino. 

 
31.  Elkarrizketak nori hitz egina izatea eta hitz egiteko 

borondatea izatea ditu baldintza ezinbesteko.  

 Hau da: 

A Elkarrizketan hizketa laguna eta hizketan 

jarduteko gogoa dira beharrezkoak. 
B Elkarrizketa beharrezko baldintza dugu hartu-

emanak eratzeko nahiz hitzarmen sendoak 

egiteko. 
C Elkarrizketa egon dadin, solaskideari eta hartu-

emanari baldintzarik ez jartzea dugu 

ezinbestekoa. 
D Biak behar ditugu denok ezinbestean, alegia, 

hizketa lagunen bat, eta kontuak elkarri esateko 

gogoa.  
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32.  Bata bestea bezain ezinkizun dira bi oroitzapen 

horiek, hala jaiotzearena nola heriotzarena, nork 

berak han egoterik ez du eta. 

 Hau da: 

A Halabeharrekoa dugu jaiotzaz eta heriotzaz 

oroitzea, horiek uzten baitute gugan arrastorik 

sakonena. 
B Hala jaiotza nola heriotza dira giza mugarri 

nagusiak, hasierakoa eta bukaerakoa dira eta. 
C Inor ere ez da norberaren jaiotzaren eta 

heriotzaren berri emateko gai. 
D Nork berak eragindakoak ez izan arren, jaiotza 

eta heriotza dira bizitzako gertakari 

funtsezkoenak. 

 
33.  Oso azalpen kaxkarra egin dut, guztiz nahasia; 

izan ere, ideiak burura ..... etorri zaizkit. 

A trumilka 
B lerroz lerro 
C aldez edo moldez 
D bekoz beko 

 

34.  Zein urduria den Markel! 
 Erantzunik egokiena: 

A Bai, egunetik egunera apalago dago. 
B Bai, begiratze hutsarekin hasten da dardarka. 
C Bai; izan ere, gauzak patxada handiz hartzen 

ditu. 
D Bai, aspaldian ez du ezerk bere onetik ateratzen. 

 
35.  Hainbat balioren arteko hautua egitean, kazetariak 

irakurleen informazio eskubidea ..... behar du beti. 

A laudatu 
B lehenetsi 
C deitoratu 
D helarazi 

 
36.  Nagusiak laguntzaileak hartu zituen, lantxo horiek 

berehala egin .....  . 

A ziezazkioten 
B zitzaizkioten 
C zekizkion 
D zintzaizkion 

 

37.  Lasai, azkarra da Jone! Egoerarik bihurrienean 

ere ..... 

A horrenak egin du! 
B etsi-etsian egingo du! 
C horrek amore emango du! 
D hori ez da galduko! 

 
38.  Zer, bazatozte ala?  

Erantzunik egokiena: 

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

 
39.  Apustu-kontu ilunetan dabil beti ..... 

A bazterrak noiz arakatuko. 
B non zer galduko. 
C etekin erraza nondik aterako. 
D ziria nork sartuko. 

 
40.  Entzun dut konortea galdu duela. Orain zelan 

dago?  
 Erantzunik egokiena: 

A Bere onera etorri da. 
B Hobetu beharrean. 
C Onez onean. 
D Egon barik! 

 

41.  Kalte egin badizuet sentitzen dut, baina ..... egin 

dut. 

A jakinaren gainean 
B apropos 
C on beharrez 
D berariaz 

 
42.  Zeharo gogaitu nau horrek! Banoa beragana 

eta ..... 

A amore emango diot. 
B bereak eta bi entzungo ditu. 
C ez diot zirkinik egingo. 
D lepo egingo du. 
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43.  Haserre bizian jarriko da.  
 Zein EZ da esanahi berekoa? 

A Gozoa jarriko da. 
B Sutan jarriko da. 
C Ederra jarriko da. 
D Gorri-gorri jarriko da. 

 
44.  Hara, zuk ez dakizu eta Larrun mendia non 

dagoen! ..... 
 Baietz erantzuteko: 

A Ez, jakin barik! 
B Baietz dakidala! 
C Nik jakin bai! 
D Larrun bai dakidala! 

 
45.  Gaur egun oso zaila da sakelako telefonoa ..... 

A ez darabilen inor aurkitzea. 
B erabiltzen ez duen inori aurkitzea. 
C erabiltzen ez duen inor aurkitzeak. 
D ez darabilen inork aurkitzea. 

 
46.  Badira egunkariak saltzetik bizi direnak.  
 Hau da: 

A Badago egunkariak saltzetik bizi direnik. 
B Badaude egunkariak saltzetik bizi direna.  
C Bada egunkariak saltzetik bizi denik. 
D Badira egunkariak saltzetik bizi direla.  

 

47.  Egingo nuke sua dela gizateriaren teknologietan 

lehenetarikoa, baina oraindik bizirik diraute suak 

ez ezik, suarekiko gure lilurak ere. 

 Hau da: 

A Teknologia guztiak baino lehenagokoa da sua, 

baina haren garrak berotu egiten gaitu gaur egun 

ere. 
B Giza teknologietan lehena izateak ematen dio 

suari gero etorri direnek ekarri duten ez bezalako 

lilura. 
C Suak eragiten dion lilura sakon eta iraunkorrari 

jaramon egin gabe, teknologia berriak 

lehenesten ditu gizakiak. 

D Egun ere, beste teknologiak baino antzinagokoa 

izan arren, sua baliotsua eta liluragarria zaio 

gizakiari. 

 

48.  Orain hau eskatu, gero hura eskatu ..... 

 Jarraipen egokiena: 

A betiko moduan! 
B baita orain ere! 
C baleki zer nahi duen! 
D zer ikusi hura ikasi! 

 
49.  Argibide eske datorkizunari, zuk gai horri buruz 

ezer EZ dakizula adierazteko: 

A Jakingo ez dut, ba! 
B Leku ederrera zatoz! 
C Joan eta jakin! 
D Ezta txintik ere ez! 

 
50.  Errioxan izan zinetenean, hango ardoa dastatuko 

zenuten, ezta? 
 Erantzun baietz. 

A Auskalo! 
B Ez, zera! 
C Zera dastatuko genuen! 
D Batek daki! 

 
51.  Oso larria da ..... 

A zalantza hauek argitzen dakien inor ez aurkitzea. 
B gure lagun batek jasaten ari den egoera. 
C jende askok gaztetxo inozoei engainatzeko gai 

direla ikustea. 
D astakeria horiek guk konturatu gabe gertatzea. 

 
52.  Ez horrenbeste ikasi, ez duzu gaindituko eta! 

Aukeratu erantzunik egokiena: 

A Badakit ez dudala gainditzen, baina berdin du. 
B Badakit ez dudan gainditzen, baina berdin dio. 
C Badakit gaindituko ez dudana, baina berdin zait. 
D Badakit gaindituko ez dudanik, baina berdin dit. 

 

53.  Segidako multzoetan zein dago lekuz kanpo? 

A Desioa, nahia, gutizia, irrika. 
B Sagua, trikua, satorra, azkonarra. 
C Laster, berehala, aurki, oraintxe. 
D Adatsa, garaia, sasoia, denbora. 
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54.  Lizunkeria hitza, zein esalditan kokatuko 

zenuke? 

A Lokatzetan dagoen ..... gustatzen zaie basurdeei. 
B ..... dario pareta zahar honi! 
C Zinean dena omen da ..... gaur egun. 
D Nork ez du atsegin arropa garbiaren .....? 

 
55.  Han zegoen etxea: inausi gabeko sagarrondo sail 

baten inguruan, eta erdi erorian. 
 Azpimarratutako hitzaren baliokidea: 

A Kimatu 
B Erori 
C Okertu 
D Lerdendu 

 
56.  Zein dago zuzen? 

A Zenbait urteetan euri asko egin du. 
B Messiren bezala izatea da mutiko askoren 

ametsa. 
C Bik beti ikusten dute batek baino gehiago.  
D Nire alabeei jantzi dotoreak oparitu dizkiet.  

 
57.  Autobusaren erruz heldu da berandu.  
 Hau da: Berandu heldu da; ..... 

A izan ere, autobusa matxuratu egin da. 
B hots, autobusa matxuratu egin da. 
C hain zuzen ere, autobusa matxuratu egin da. 
D zergatik autobusa matxuratu egin da. 

 
58.  Burugogorra eta alferra da Fermin. Baina, 

ezaugarri horiek ....., izugarri estimatzen dugu guk. 

A goitik 
B aitzitik 
C landa 
D gorabehera 

 

59.  Ortografia. Zein da erabat zuzena? 

A biribila, kamutsa, narrasa 
B izeka, krizketa, mazusta 
C eritzia, haizkora, onezpena 
D ipuina, horrialdea, textua 

 

60.  Nola esaten zaio bere iritziari gogor eta tinko 

eusten dionari?   

A Adeitsua 
B Kementsua 
C Setatsua 
D Petoa 

 
61.  Asteburuetan kanpoko jende asko etortzen da 

Oriora. Asko gustatzen zaio txoko hau kanpoko 

jendeari, .....  . 

A aitzitik 
B ez ezik 
C baizik 
D nonbait 

 
62.  Gogorrean ezin, eta azpijanean gailendu 

zitzaizkion etsaiak zaldunari.  
 Hau da: 

A Zaldunak ez bezala, etsaiek indarkeria erabili 

zuten garaipena lortzeko. 
B Zaldunak aurrez aurreko borrokan lortu zuen 

etsaiak menpean hartzea. 
C Azpijokoak erabilita ere, etsaiek ez zuten 

zalduna menperatzerik izan, adoretsua baitzen. 
D Amarruak baliatu behar izan zituzten etsaiek 

zalduna azpiratu ahal izateko. 

 
63.  Bai, egon hadi horretan! esango diozu 

solaskideari berak esandakoarekin ..... 

A ezadostasuna adierazteko. 
B bat zatozela adierazteko. 
C bat egin, eta lasaitasuna eskatzeko. 
D bat etorri, eta ardura guztiak zeure gain hartzeko. 
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 Tren-istripuen aurkako prebentzio-sistema berria 

 

Trenek errailetatik irteteko duten arriskua neurtzen eta kalkulatzen duen sistema garatu eta 

patentatu du Product & Process Developement enpresaren Arabako Parke Teknologikoko ingeniari-

taldeak. Tren-istripuen aurkako prebentzio-sistema da. "Helburua da kalkulatzea tren batek, 

martxan dabilela, zenbateko probabilitatea duen errailetatik irteteko", azaldu du Iker Arostegik, 

proiektu-arduradunak. "Horren arabera, erabakiak hartzeko aukerak ematen ditu sistemak". 

Sistemak bi osagai nagusi ditu, sentsore estentsometriko bat eta software espezializatu bat. 

Sentsorea pletina metalikoa  da; trenbidearen errailekin kontaktuan jartzen da, eta, trena pasatzean, 

errailaren deformazio bera jasaten du. Horren bitartez, errailean egon diren indarrak neurtzen dira, 

zehaztasun handiz. "Trenak egiten duen indar bertikala eta albo-indarra neurtzen ditugu batez ere; 

azken hori oso zaila da neurtzeko, eta horretan dago gure sistemaren gakoa", dio Arostegik. Bi indar 

horien arteko korrelazioak balio du trenak errailetatik irteteko duen probabilitatea kalkulatzeko. 

Horrelako prebentzio-metodoak ezinbestekoak dira, oso zaila baita trenak errailetatik ez 

irteteko sistema fisikoren bat instalatzea. Badaude batzuk, kontra-errailen bidezkoak; bi errailen 

artean gurpila harrapatzen duten zatiak dira. Baina kontra-errailak oso garestiak dira, eta ezinezkoa 

da trenbide osoan instalatzea. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Zientzia.net / Argia) 

 

 

 

64.  Zer egin du Arabako Parke Teknologikoko 

ingeniari-taldeak? 

A Trenak errailetatik zenbateko maiztasunez 

ateratzen diren kalkulatu du. 
B Trenek errailetatik irteteko duten arriskua 

aurreikusteko bidea asmatu du. 
C Trenbideen egoera hobetzeko sistema landu 

du. 
D Tren-istripuak saihesteko neurriak hartu ditu. 

 
65.  Nola kalkulatzen dute trenek errailetatik 

irteteko duten probabilitatea? 

A Errailek duten deformazioa aldez aurretik 

neurtuz. 
B Trenek errailetan eragiten dituzten indarren 

erlazioa aztertuz. 
C Trenaren gurpilek alboetara egiteko duten 

joera neurtuz. 
D Trenaren gurpiletan jartzen dituzten 

sentsoreen informazioa jasoz. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

OHARRA: 

Azterketa bukatzen duzunean, konproba itzazu hurrengoak: (1) erantzunak; (2) NA zenbakia eta eguna ongi 

markatu dituzula. Ez mugitu zure aulkitik arduradunak horretarako baimena eman arte. 


