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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. 

HIRU ABOKATU 

z da giro egunotan legelari, abokatu, auzi-epaile, fiskal eta 

abarren abarrak direla-eta. Nahi dutena egiten ez ote 

duten, nahi bezala, joko zikinean ez ote dabiltzan… Haiek 

emango dute epaia zorrotz, baina, ______1______ , gerta liteke 

kristorenak aditzea. Eta honen harira, Azpeitiako Epaitegian 

behin gertatu omen zena datorkit burura. Prozesu batean, 

abokatu akusatzaileak adin handiko andre bat lekuko gisa 

ekarrarazi, eta honela galdegin zion: 

—Aizu, Etxaniz anderea: zuk ba al dakizu ni nor naizen? 

—Bai, jauna –atsoaren erantzuna, zuhur bezain bare–. Ume 

koskorra zinenetik ______2______ , Juaristi jauna. Eta, egiaren 

izenean, gurasoek desilusio handia hartu zuten zurekin. Beti 

gezurretan, ______3______ zaude, mundua ahurraren barruan 

sartuta daramazulakoan zoaz, larderiatsua zara, emaztearen 

engainatzailea, eta, okerren okerrena, pertsonak erabili egiten 

dituzu zeure nahierara. Bai, jauna; ______4______  

Auzigelan isil osoa zabaldu zen, astun eta lodi… Abokatuak 

ardi ergelak bezala begiratzen zion, ahoa zabalik. Halako 

batean, ikara-ikara, hitza itzuli zitzaion eta: 

—Eta…, abokatu defentsaria ere ezagutzen al duzu? 

—Bai, horixe! –patxadatsu atsoak–. Txiki-txikitatik, gainera! 

Zure antzekoa da oso: alfer galanta, azeri ustela. Umetatik 

zetorren ahul geldo; baina orain, tragoxka batzuk hartuta, 

nabarmen agertzen zaio _____5_____ . Zurrutarekin badu 

nahiko arazo gizajoak… Zuek biok izango zarete, noski, 

inguruotako abokaturik eskasenak. Eta, ______6______ , 

horrek hiru emakumerekin engainatzen du bere andre zintzoa, 

hirurekin! Hiruretako bat ba al dakizu zein den? Ba…, zeure 

emaztea, horra. Larrañaga jauna ezagutu nik? 

________7________  

Abokatu defentsaria ia-ia erori zen mahai azpira min-min 

eginda… Orduan, epaileak abokatu biei deitu zien, bere aurrera 

joan zitezen deliberatzera. Baita biak joan ere, zutik nolabait, 

________8________. Hirurak epai-mahai gainera makurtu 

ziren, beren arteko _______9_______… Eta hala esan zien 

epaileak herriko bi abokatuei, ahopeka esan ere: 

—Zuotako batek atsoari niri buruzko ezer galdetzen badio, zin 

dagit Uzkiano erdi-erdira bidaliko zaituztedala betiko bi-biok. 

Hara, ba! _________10__________ Segi dezagun… 

E 

J. M. Mendizabal,  DV, 2017 (moldatua) 
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1 A uste osoan 

 B usterik okerrenean 

 C uste ez dela 
   

2 A ezagutzen haut 

 B ezagutu ere 

 C ezagutzerik izan dut 

   

3 A dena dakizulakoan 

 B jakinaren gainean 

 C dena dakizula pentsatzen 
   

4 A egon zaitez horretan! 

 B baietz ezagutzen zaitudala! 

 C ezagutuko ez zaitut, ba! 
   

5 A ttentte-pottenttearena 

 B mauka ederra 

 C lehengo lepotik burua 
   

6 A zirkinik egin gabe 

 B ez nago isiltzeko 

 C denaren beharrean 
   

7 A Bai ondo asko ere... 

 B Bai, leku ederrera zatoz! 

 C Bai, harrapa ezazu hori! 
   

8 A total eginda 

 B direnak eta ez direnak eginda 

 C lotsa eraman ezinda 
   

9 A abegi onera 

 B behar gorrira 

 C txutxu-mutxura 
   

10 A Zoazte antzarak ferratzera! 

 B Zeuek atera kontuak! 

 C Esan banuen esan nuen! 

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. 

PAUSOA NOLA LUZATU 

inez bizi garelako gabiltza korrika. Lanean 

lehertu arte diharduenak ezagutzen du ongien 

nolako oldez (11) hartzen diren atsedena eta 

jaia. Herren dabilenak baino ez daki zein 

miragarria den hanka-jokoari ekinda hodeirik hodei 

aitzineratzea (12). Egunotan, trumilka datozkio 

lagunak bidera bakarrik bizi denari neguaren 

gorrian. Adore deiek suspertzen dute etsita bizi 

dena. Ez da ez, hizkuntza egin bakardaderako. 

Egunerokoak eskaintzen ez diguna maite dugulako 

gabiltza antxintxika, arin-aringa, lasterka, galapan, 

saltaka, karran, arineketan gure errepideetan 

barrena, zigor bibliko batek xaxatuta (13) bezala, 

hamar gauez eta hamaika egunez, atsedenik hartu 

gabe. 

Mozkorraldi batean bezala gertatzen da dena. 

Ametsa entzun egiten da, gogoa ikusi, nahia ukitu. 

Eta ez da hor asmo makurrik (14), zabarkeriarik, 

utzikeriarik. Dena berez dator. Ez da hor isunik edo 

debekurik. Oinen bultak hautsi du langa oro. 

Eguneroko heroikotasun txikiak lurmendu (15) egin 

dira udaberriko eguzki izpitan. Dena dator 

primaderako ura legez, gozo, eder, berez. Geografia 

bera, alde dugu  behingoagatik. Nahiak josten ditu 

ezinezko  mapak,  eta   une  batez,  ametsa 

gauzagarri (16) ikusita, begiak betetzen zaizkigu.  

Bihartik aurrera dena itzuliko da lehenera. Pausoa 

luzatzea ariketa larria (17) bihurtuko da ostera (18) 

ere. Egunotako bidaide (19) askok oinak ahaztu eta 

mihia galduko du. Ilunduko dira egunotako zuritzeak 

eta aise itzuliko erdalduntzeak. Hemen dira atzera ere 

etsiak, suminak (20) eta diskurtso zaharkituak. 

Azagrak bere tokian jarraituko du, eta Bilbok, Bilbon. 

Korrika eginda ikasiko ahal dugu oinez. 

I. Aranbarri, Berria, 2017 (moldatua) 

O 

 A B C D 

11 beharraz bortxaz gogoz lehiaz 

12 ibiltzea lehengoratzea hegaldatzea aurreratzea 

13 jipoituta zirikatuta zaurituta zapuztuta 

14 makalik ezkuturik likitsik okerrik 

15 azaleratu hondoratu handiagotu finkatu 

 A B C D 

16 pizgarri bizigarri desiragarri egingarri 

17 beldurgarria laudagarria latza meharra 

18 bestela osterantzean berriro hala eta guztiz 

19 bidelagun bidaiari txango bidezidor 

20 suteak haserreak zauriak susmoak 
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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. 

KAFETERA 

oinua zoragarria du. Usaina zer esanik 

ez. Eta itxurak berak ere izugarri 

erakartzen nau, sasoi bateko art déco 

ederrenaren isla. Lanean ilusioz hasteko 

unea gogorarazten dit, eta atseden une bat 

hartzeko ordua. Jolasera ere lotzen nau, 

solasera, otordu oste propio luzaturiko 

horietara. Etxea dakarkit gogora, sukalde 

txokoa, huraxe baitu bizileku betiko eta 

bakar. 

Esku-baldarrak garenontzat ere ez du 

zailtasunik. Lau pieza beti berdin bete eta 

lotzen direnak. Iraupena, berriz, muga-

gabea du; goma noizbehinka aldatzea 

aski, eta horrexegatik gure paisaje 

emozionalaren zati bihurtzen da. Inolako 

gailuri hartzen ez zaion kariñoa hartzen 

zaio kafeterari.  

Orain, edalontzi amerikar plastikozko eta 

esku-berotzaile horiek kalea erabat 

harrapatu dutenean, eta etxeetara George 

Clooney-ren kapsula arimagabeak heldu 

direnean, kafetera italiarrak hondoa jotzeko 

arriskua omen du. Betikoa dirudi, baina ez 

da hain zaharra ere. 1933an asmatu zuten. 

Giza-emakumeon bizi-esperantzara ere ez 

da iritsi oraindik. Nahiago nuke bizia 

murriztuko ez baliote, ni, betikoen aldekoa 

zerbaitetan izatekotan kafeteratan bainaiz. 

 

A. Egaña,  Berria, 2018 (moldatua) 

Euskararen Gaitasun Agiria  

S 

21 Kafetera, Egañaren ustez,  

 A lanerako ilusioa, solasteko gogoa, jolastekoa eragiten duen tresna da.   

 B haurtzaroko oroitzapen kuttunenak biltzen dituen tresna da. 

 C baldarrenentzat ere tresna ezin egokiagoa da.  

  

22 Kafetera italiarra 

 A plastikozko edalontziek eta kapsulek ordezkatu dute dagoeneko. 

 B betiko izatea nahiko luke testuaren egileak. 

 C giza-emakumeon antzekoa da, bizi-itxaropenari dagokionez. 

KAFETERA 
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SMARTPHONE-AK DIABETIKOEN ALIATUAK 

unduko Osasun Erakundearen arabera, gaur 

egun 422 milioi pertsonak pairatzen dute 

diabetesa. Gaixo horiek hormona bat 

ekoizteko arazoak dituzte, intsulina hain zuzen ere, 

odoleko glukosa hartu eta gorputzeko zeluletara 

bideratzeaz arduratzen dena. Ondorioz, 

tratamendurik ezean, diabetikoen odoleko glukosa-

mailak behar baino altuagoak (hipergluzemia) 

izaten dira. Hori dela eta, diabetesak jota dauden 

pertsonek intsulina injektatu behar izaten dute 

gorputzean, egunean edo astean hainbat alditan. 

Duela urtebete eskas, ordea, ikertzaile talde 

txinatar batek smartphone gailuen bidez 

kontrolaturiko tresna iraultzaile bat asmatu zuen. 

Aparatu horri esker, etorkizunean, diabetikoek 

orratzekiko duten mendekotasuna desager liteke. 

Diabetikoen bizi-kalitatea nabarmen hobetu 

dezakeen tresna txanpon baten tamainako 

hidrogelezko kapsula da. Kapsularen barruan bi 

osagai nagusi daude. Alde batetik, LED argiak; 

bestetik, ingeniaritza genetikoaren bidez 

eraldatutako zelulak, argi infragorriarekin 

kitzikatuz gero, intsulina jariatzen dutenak. 

Momentuz, aparatu hori diabetesak jotako saguen 

larruazalaren azpian ezarri dute eta emaitza onak 

lortu dituzte. Saguen odoleko azukre-mailak gora 

egiten duenean, nahikoa da smartphoneko app berezi 

bateko botoi bat sakatzea, eta kapsula barruko LED 

argiak pizten dira. Horri esker, genetikoki 

eraldatutako zelulek intsulina jariatzen dute, eta 

ondorioz, sagu diabetikoen odoleko glukosa-mailak 

behera egiten du. Gainera, posible da prozesu hori 

guztia are gehiago automatizatzea. Glukosa 

neurtzeko tresnari, hots, glukometroari, bluetooth 

igorle bat atxikiz gero, horrek zuzenean 

smartphoneari jakinarazten dio odoleko glukosa-

mailak noiz diren behar baino altuagoak. Kasu 

horietan, smartphoneak berak automatikoki aktiba 

ditzake kapsula barruko zelulak, horiek intsulina 

modu kontrolatuan aska dezaten.  

SMARTPHONE-AK DIABETIKOEN ALIATUAK 

N. Osinalde, Berria,  2018 (moldatua)  

M 

Euskararen Gaitasun Agiria  

23 422 milioi pertsonak pairatzen du diabetesa.  

 A Intsulinak odoleko glukosa gorputz osoan barreiatzen duelako sortzen da.  

 B Gaixoek intsulina hartu behar izaten dute, hipergluzemiarik ez pairatzeko.  

 C Gaixoek odolean glukosa maila altua dute, zelula guztietara iritsi ez arren.   

   

24 Diabetikoen bizi-kalitatea hobetu dezakeen tresna asmatu dute txinatarrek.  

 A LED argiak eta kapsulak dituen ingeniaritza-tresna da txinatarrek asmatutakoa.  

 B Hidrogelezko kapsularen osagai garrantzitsuena barruan dauzkan LED argiak dira. 

 C Kapsularen LED argiek ingeniaritza genetikoaren bidez eraldatutako zelulei eragiten diete. 

  

 

25 Saguekin probatu dute diabetesa kontrolatzeko aparatu hori.  

 A App berezi bati esker, behar denean, eraldatutako zelulek intsulina jariatzen dute.  

 B App berezi bati esker, glukosa neurtzen da eta beharrezkoa jariatzen da. 

 C Smartphoneak automatikoki ematen dio  intsulina jariatzeko agindua bluetoothari.  
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

ADISKIDEAK 

 enbat eta zaharragoak izan, orduan eta 

zailtasun handiagoak adiskide berriak 

egiteko. Halako ondorioak atera ditu Oxfordeko 

Unibertsitatearen eta Aaltoko Unibertsitatearen 

artean eginiko ikerketak. Erresuma Batuko eta 

Finlandiako adituen lanean ageri denez, 25 urte 

arteko gazteek etengabe egiten dituzte lagunak. 

Lagunak egiteko gaitasuna galdu egiten da 40, 50 

edo 60 urteko gazteen artean. 

Gazteak esan dut, ez helduak. Heldurik ez, 

gaztarorik gabeko gaztetasun betikoaren aroan. 64 

urterekin gazteak ei gara oraindik. Erretiroak 

zahartzen gaitu ofizialki. Jubilazio adinera iritsi 

arte, ez gizonezkorik, ez emakumezkorik, ez 

bestelakorik. Denak “betigazte”. Badakizue: «58 

urteko mutilak 60 urte arteko neskatila ezagutu nahi 

du, Gorbeiara perretxikotan joateko». Ba, horixe! 

Lagunak egiteko gero eta zailtasun gehiago 

ekartzen dizkigu adinak. Badoa, joan, gaztetako 

malgutasuna. Zailduak gaude harremanetan; 

zorrotzagoak gara —selektiboagoak, oraingo 

Manhattan hizkeran—. Lehortu da gaztetan edozer 

eramateko genuen dohain agorrezina —batzuetan 

joera masokistatik oso urrun ez dagoena—. Adin 

bakoitzak badu onik eta txarrik. Bidearen erdia egin 

duenak zerbait ikasi du biziaren olatuak 

surfeatzeko, marea gorabeheratsuetan ez itotzeko. 

Itxaronaldia eramateko. Pazientzia handiagoa du 

kontroletik at dauden kontuekin. Eta gogorik ez 

inoren pitokeriak pairatzeko. Adiskidetasunaren 

izenean ere ez. 

Orokorrean, adiskidetasunari ez diogu behar 

beste garrantzirik ematen. Astirik ez. Zenbaitetan 

erlazio jakin bat hozten dugu, baina hiltzen utzi 

gabe: komenentzia. Besteetan, beste aldera egiten 

dugu jauzi. Apurtu, eta estimurik ez. Eta gero, 

axolarik ez. Don't play it again, Sam. Michel de 

Montaignek azaldu zigun: ez dago adiskidetasun 

handirik, harremana eta elkarrekikotasuna txikiak, 

eskasak badira. Gure burbuilan bizi gara. Familiak, 

lanak, gizarteak eskatzen dituzten betebeharrei 

erantzuten ematen dugu denbora. Horrela izan arren, 

adiskidetasuna sakralizatu egiten dugu. Maitasun-

harremanak baino areago, esango nuke. Nekez 

ulertzen dugu inork aspaldiko lagun min batekiko 

erlazioa haustea. Zergatik ote? Errazago 

justifikatzen dugu bikotekidearengandik bereiztea 

adiskide horrengandik baino. Latzak dira bi 

egoerak. Zergatik onartzen dugu aiseago dibortzioa 

adiskidetasuna amaitzea baino? Bikotekidea ez al 

genuen, bada, gure arnasa eta hauspoa, 

zoriontasunaren iturria, gure umeen ama edo aita? 

Ez al genuen mundua haren begiekin ikusten? 

Zergatik bereizi gara harengandik? Lagunekin ez 

dugu holako itxaropen edo apetarik. Alabaina, 

zailago ulertzen dugu adiskidetasuna etetea. 

Ez da erraza adiskidetasunari eustea. Denbora eta 

ahalegina eskatzen ditu prozesu horrek. Izan ere, 

adiskidetzea borondatezko ekintza da, bi aldeek 

onetsia. Zu pertsona batekin maitemin zaitezke, 

nahiz eta hura zutaz gustatu ez. Hala ere, ezin zara 

inoren adiskidea izan berak nahi izan gabe. 

Shasta Nelson adituaren ustez, adiskidetasun 

sendoak hiru zutabe ditu: positibotasuna, 

iraunkortasuna eta zaurgarritasuna. Adiskidetasuna 

landu, sakondu eta hobetzeko liburuak idatzi ditu 

Nelsonek. The New York Times egunkariaren 

kolaboratzailea da. Haren iritziz, positibotasuna 

aurrekoa ondo sentiaraziz lortzen da, barre, laguntza 

edo sentsazio onak dakarzkion edozein ekintzaren 

bidez. Hori ez da nahikoa, baina. Erlazioak segida 

izan beharko du aurrera begira, biziko bada. Azken 

oinarria geure burua biluztea da. Gure puntu ahulak 

agertzea. Gure bizitzaren alde onak eta ez horren 

onak azaltzea, partekatzea, agian informazio hori 

erabiliz inoiz minduko gaituzten arriskua badela 

jakin arren. Nelsonen iritziz, hiru osagai horiek ez 

dituen harremana ez da osasuntsua. 

Z 

J.M. Pastor, Berria, 2018 (moldatua)  

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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. 

ADISKIDEAK 

26 Lagunak egitea 

 A errazagoa da adinean aurrera egin ahala.  

 B gazte malguen kezka baino ez da.  

 C zailagoa da erretiratu ondoren. 

 D joera masokistekin lotzen du testuak. 

   

27 Testuaren arabera,  

 A gazteek lagun gehiago egin eta zehatzago aukeratzen dituzte.  

 B urteek aurrera egin ahala, selektiboago bihurtzen gara. 

 C bizitzaren erdia igaro duenak edozein pitokeria onar dezake. 

 D adiskidetasunaren izenean edozer barkatzen da, adina gorabehera.  

   

28 Benetako adiskideak gorde nahi baditugu 

 A nahikoa da elkarrekikotasun eskasak mantentzea.  

 B komenentzien arabera jokatzea da egokiena.  

 C sentimendu hori sakralizatu egin behar da.  

 D denbora eta esfortzua eskaini behar dizkiegu.  

   

29 Lagunekin dugun harremana etetea 

 A bikotekidearengandik bereiztea baino zailagoa egiten zaigu. 

 B denbora eta ahalegina eskatzen dituen prozesua da.  

 C bi aldeek onetsi behar duten ekintza korapilatsua da.  

 D erraz sakralizatzen den ekintza latza da.  

  

30 Nelsonen ustez, zer behar du harreman sendoak osasuntsua izateko? 

 A Besteak beste, garen bezalakoak agertzea eskatzen du. 

 B Aski da baikorra izatea eta lagun hurkoa ondo sentiaraztea. 

 C Geure buruaren alderdi guztiak biluztea minduko ez gaituztenen aurrean. 

 D Lagunari berari buruz pentsatzen dugun guztia esatea.   

   

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 
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Erantzun-orria betetzeko 

Egindakoa gainbegiratzeko 

Guztira 

 Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora-banaketa: 

Euskararen Gaitasun Agiria  


