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HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA 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. 

MUNDUA KONPONTZEN 

 
ientzialari batek, munduaren atarramentu txarrarekin kezkaz 
beterik, zerbait egin beharra zegoela agindu zion bere 

buruari, _______1_______, arazoak konpontze aldera. Eta 
bere laborategian orduak eta orduak igarotzen zituen 

________2_______ .  

Egunetako batean, behin, zazpi urteko bere semea sartu zitzaion 
ikerketa-gelara, lanean laguntzeko prest. Ez zion graziarik egin 
umeak jarduna etetea, eta jolas egitera alde egiteko, beste bazterren 
batera handik, egin zion erregu. Ez alferrik: umeak ez zuela alde 
egingo. Aita, orduan, pentsatzen jarri zen umemoko hari nola 
demontre jolas eragingo ote zion bake-bakean. 

__________3_________ bistaratzen duen aldizkari batean mundu 

osoko mapa bat. Horratx, __________4_________! 

Guraizeak hartuta, mapa puska txikitan moztu eta, erroilu bat 
zinta gardenarekin batera, semeari emanik: «Puzzleak gustukoak 
dituanez hik –esan zion–, hemen duk mundua txiki-txiki eginda, 

inortxoren laguntzarik gabe __________5_________ ». 

Aitaren irudikoz, mutikoak hamar bat egun ere beharko zituen, 

noski, mapa konpontzen; _________6________! Handik ordu asko 
baino lehen, bere umea sumatu zuen lasai asko hoska: 

—Aita, aita! Kito: bukatu dut dena. 

Aitak nola sinistuko zion, bada? Ume mukizu hark nola arraio 
birmoldatuko zuen, bada, sekula lehenago ikusi gabeko mapa bat? 

Ezinezkoa zen! ________7_______, beraz, altxatu zituen begiak 

mahaiko lan-orrietatik, umegorri baten _________8_______ 
ikusiko zuelakoan. Bere harridurarako, ordea, osorik zegoen mapa; 
osorik eta zuzen. Puska guzti-guztiak bakoitza bere tokian zeuden, 
arraiopola. Nola zitekeen, baina, hori!  

Nola asmatu ote zuen mutikoak? Halaxe galdegin zion aitak 
semeari, harri eta zur: 

—__________9_________ mundua nolakoa zen, seme; nola 
kristo lortu duk? 

—Aita –erantzun mutil koxkorrak–, nik ez nekien mundua 
nolakoa zen. Baina, aldizkaritik mapa atera duzunean, orriaren 
atzeko aldean, gizon baten irudia ikusi dut. Beraz, 

_____10_________ eta gizona berrosatzeari ekin diot, gizona 
banekielako nolakoa zen. Gizona konpontzea lortu dudanean, 
orriari buelta eman, eta konturatu naiz mundua konpondu dudala.  

Z 

J.M. Mendizabal, Bizargorri,  Diario Vasco (Moldatua) 

1 A pittin bat bederen 

 B puska batean 

 C oraindik orain 
   

2 A bazterrak nahasten 

 B konponbideren baten bila 

 C zer esana asmatzen 
   

3 A Eta han, berehalaxe, nola 

 B Eta hala, ustekabean, nondik 

 C Eta hara, bat-batean, non 
   

4 A hori duk eta 

 B horrek egin du egitekoa 

 C horixe behar berak 
   

5 A heuk konpon dezaan 

 B heu konpontzen haizen 

 C heuk konpon dezakean 
   

6 A baina, bai zera 

 B eta esan eta egin 

 C eta zer uste, huraxe gertatu 
   

7 A Sineskor 

 B Sinesgaitz 

 C Aho betean 
   

8 A lan eskerga paregabea 

 B lan lardaskaren bat 

 C ezbehar txikiren bat 
   

9 A Hik ez hekien-eta 

 B Hik bai jakin 

 C Ba ote hekien hik 
   

10 A maparen zatiak osatu 

 B maparen korapiloa askatu 

 C maparen zatiei buelta eman 
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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. 

MARKOREN IRRIBARREA 

 
asaikiro flotatzen zuen itsasontziak ur 
baretan, marmoka etsi baten gisa. 
Intsektu amorratu baten (11) burrunba 

jasangaitza atereaz zebilen bueltaka hegazkin bat 
mendiek inguratutako zeru-tarte estuan. Udako 
arratsalde eder baten herena baino ez zen (12) 
artean igaroa, eta ezkutatua zen eguzkia zuhaitz 
argal      (13) bakanez estalitako Montenegroko 
Alpeen harroin  (14) idorren atzean. Itsasoak, 
goizean itsas zabalean hain urdin, tonu ilunak 
hartzen zituen orain Balkanen inguruetan modu 
bitxian kokatutako fiordo (15) makur eta luze 
haren barruan. Etxeen forma apal eta gotorrak, 
paisaiaren (16) lautasun osasungarria, 
eslaviarrak ziren jada, baina zeruaren harrotasun 
biluziak Ekialdea eta Islama gogorarazten zituen 
oraindik. Bidaiari gehienak lehorreratuak ziren, 
eta azalpenak ematen ziharduten, aduanazainen 
eta triangelu formako dagez hornitutako soldadu 
miresgarri bezain ederren artean.  

Arkeologo greziarra, pasha egiptoarra eta 
ingeniari frantsesa goiko zubian geratuak ziren. 
Ingeniariak garagardo bat eskatu zuen, pasha 
whiskya edaten ari zen, eta arkeologoak limonada 
zuen freskagarri. 

–Herrialde honek (17) kitzikatu egiten nau –esan 
zuen ingeniariak–. Kotor-ko kai hau eta Ragusa-
koa dira,  (18) inondik ere, herrialde eslaviar 
handi honek Mediterraneora dituen irtengune 
bakarrak; itsasoari ausarki bizkar ematen dion 
herrialdea baita, eta Dalmaziako kostaldeko 
itsasertz (19) malkartsuetan barrena baino ez 
baita hura bertan barneratzen. Eta, giza kontinente 
zabal horretan, arraza-ugaritasun mugarik gabeak 
ez du (20) deuseztatzen osotasunaren batasun 
misteriotsua, olatuen aniztasunak itsasoaren 
monotonia handiosa hausten ez duen moduan.  

 

M. Yourcenar, Ekialdeko Kontakizunak,  

(itzul. Imanol Zurutuza) (Moldatua) 

L 

 A B C D 

11 danbateko oihartzun zaratots oihu 

12 ordura arte bitartean garaiz dagoeneko 

13 zimelez iharrez meharrez urriz 

14 lehorren izugarrien tenteen zorrotzen 

15 sakon oker ilun arrotz 

 A B C D 

16 lausotasun baretasun hoztasun iluntasun 

17 bultzatu itsutu itzartu erakarri 

18 inolaz ere zalantzarik gabe izatekotan beharbada 

19 aldapatsuetan harritsuetan erraldoietan hondartsuetan 

20 estaltzen eteten ezerezten desbideratzen 
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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. 

ARRAZOIA 

rrazoia ez omen dago edukitzerik, dio Iñaki 

Segurolaren saio baten izenburuak, baina 

jendeak arrazoia eduki nahi izaten du; dirua 

bankuan gordetzen den bezalaxe, arrazoiaz jabetu 

eta pilatu. Askorentzat ondasun material bat 

bezalakoa da arrazoia izatea: arrazoi pertsonala 

zein historikoa, jabetza baten moduan 

kontsideratzen ditugu. Eta aski bagenu arrazoia 

izanda, gaitz erdi. Baina bestea konbentzitu behar 

izaten dugu: bestea gure arrazoira ekarrita, gure 

arrazoia ugaritzen baitugu eta pilatzen, eztabaidan 

hasten gara, misiolarien moduan jarduten dugu 

besteak garaitu nahian, erlijioak asmatu genituen, 

alderdi politikoak sortzen ditugu. 

Eta hara non demokraziak ekarri digun arrazoia 

irabazteko makinarik sibilinoena: legearen erabilera. 

Ez banator bat gizarteak pentsatzen eta praktikatzen 

duenarekin –segurtasuna, abortua, hezkuntza 

laikoa…– aukera dudan bezain laster legea aldatu eta 

arrazoiaren jabe egingo naiz.  

 

  

A 

A. Lertxundi, Berria (Moldatuta) 

ARRAZOIA 

21 Arrazoia izan nahiak badu besteengan eraginik. Izan ere,  

 A beharrezkoa izaten zaigu aldamenekoa geure iritzi berera ekartzea. 

 B politikoak eta misiolariak sortu ditugu jendea geureganatzeko. 

 C arrazoia izan zein ez, ingurukoak garaitzea dugu helburu nagusia. 

   

22 Artikuluaren arabera, zertarako erabiltzen du legea zenbaitek?  

 A Gizartearen ohiturak errotzeko. 

 B Norberak besteen arrazoiak mendean hartzeko. 

 C Gizartearen pentsamendua aldatzeko. 

   



5 

A eredua  

SAGARDOAREN GOZOA 

arrigarria iruditzen zait edozein ohitura tradizio 

sakratu bilakatzeko dugun joera. Ekimen edo 

gertakizun bat hiruzpalau aldiz errepikatzen 

dugunean, tradizio hitza eransten diogu eta handik 

gutxira betidanikoa dela esan eta entzungo dugu, sarritan 

betikotasun hori norberaren bizitzaren iraupenera 

mugatzen bada ere. Hots, betikotasuna ez da betikoa.  

Nekez aurkituko dugu gure inguru hurbilean tradizioari 

guk adina garrantzi emango dion gizarterik. Gutako 

askorentzat, gauza edo ekintza bat betikoa dela esaten 

denean, aldaezina da, are gehiago, aldaketa hori, nahi 

bezain ñimiño eta sotila izanda ere, guztiz emankorra 

izanda ere, bekatu da, asaba zaharrekiko traizioa. Noski, 

historiaren irakurketarik arinenak gezurtatzen du 

tradizioen betikotasuna. Apenas baitago betiko ezer gure 

artean eta horri esker iraun baitu bizirik gure espezieak, 

gure jendarteak. 

Joan den astean, sagardotegien kontua zela-eta, 

ugariak izan dira jatetxe eta edanetxe horien kutsu 

tradizionala aldarrikatu duten ahotsak. Baina gaurko 

sagardotegiek zerikusi gutxi dute duela mende batetik 

atzera gertatzen zenarekin. Sagardoak berak mendeak 

daramatza gure artean, historiagileen esanetan ardoa 

baino dezente zaharragoa da, sagarrondoa mahastia 

baino mende batzuk lehenago ezagutu genuelako. 

Mendetan ia baserri guztiek zuten dolarea eta bertan 

egiten zuten etxerako sagardoa. Bakar batzuek etxean 

edaten zena baino gehiago ekoizten zuten eta baserri 

horietan biltzen ziren inguruko biztanleak, sagardoa 

edatera eta suertatzen zena jatera. Liturgiarik gabe. 

Kobazulotik jatetxetik baino gehiago zuten leku horietan 

trebatzen ziren bertsolariak eta goxatzen ziren 

gainerakoak. 

Liturgiarik gabe. Ez derrigorrean zutik, baizik eta 

tokatzen ziren aulki eta jarlekuetan. Ez zuten bakailao 

tortilla jaten, edo agian bai. Txuletarik ere ez, seguruenik. 

Intxaurrak agian, gazta ahal zenetan. Eta batzuetan, sabela 

sagardoz bete ondoren, bertan egiten zuten lo, etxekoen 

konfiantzakoak izanik horretarako baimena izaten 

zutelako. Noski,  gizonezkoak ziren, salbuespenik gabe. 

Azken urteotan, ordea, liturgia oso bat landu da 

sagardotegien inguruan eta horrekin batera askoren 

bizibide bilakatu da eta inguruko askoren amesgaiztoa. 

Bertara eramaten ditugu lagun kanpotarrak, asmatu berria 

den betiko tradizioa ezagutu eta miretsi dezaten. Bertan 

amesten dugu katea ez dela eten eta ez dela etengo.  

On dagigula.  

SAGARDOAREN GOZOA 

23 Egilearen ustez, zer dugu euskaldunok tradiziotzat? 

 A Gure artean aspaldi-aspalditik, beti, izan den edozein ohitura edo ekimen. 

 B Gure bizialdian zenbait aldiz errepikatzen den gertakizuna. 

 C Aldatu arren, gure bizitzan irauten duen ohitura.  

24 Zer dio idazleak sagardoaren eta sagardotegien antzinatasunaz? 

 A Egungo sagardotegiek historia luzea dutela gurean, mahastiek baino luzeagoa. 

 B Zenbaiten ustez aspaldikoak direla, historiagileek besterik uste badute ere. 

 C Sagardoa antzinakoa izan arren, gaurko sagardotegien tankera berriagoa dela. 

25 Testuan azaltzen denaren arabera, zein zen sagardotegietako garai bateko bizimodua? 

 A Baserri guztiak ziren sagardotegi: bertan biltzen ziren herritarrak eta bertsolariak jan-edatera.  

 B Zutik edatea eta bakailao tortilla nahiz gazta jatea kontu berriak dira. 

 C Ez zen ohitura zurrunik; gaur egungoa baino xumeagoa zen jan-edanari dagokionez. 

26 Zein da idazlearen helburua? 

 A Antzinako sagardotegietako bizimodua aldarrikatzea eta gaurkoa salatzea. 

 B Euskal Herrian dagoen tradizioa mitifikatzeko joera salatzea. 

 C Sagardotegien ohitura goraipatzea eta defendatzea.  

H 

Arantza Urretabizkaia. Diario Vasco (Moldatua) 
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

ELIZAREN GARAIPENA 

 

iracusako katedrala kasu bakanetakoa da 
Europan, bitxikeria kultural aipagarria, erlijioen 

eta giro kultural ezberdinen arteko harremanaren 
adibide harrigarria. Gutxi izango dira gurtzarako 2.500 
urtez jarraian erabili diren eraikinak, eta gutxi historia 
luze horren arrastoa hain ondo kontserbatu dutenak. 

Luzanga da Duomoaren eraikina, txikia ere bai. 
Zerikusirik ez katedral gotiko edo barrokoen 
handinahikeriarekin. Aitzinaldea, XVIII. mendeko 
rokoko estiloko marmol zuriko murala, hanpatua 
baina, hala eta guztiz ere, neurrikoa eta atsegina, 
tranpa bat da bisitari despistatuarentzat, ez baita 
barruan gordetzen duenaren iragarle ona. Behin 
sarrerako atea zeharkatuta, eliza ustekabe etengabea 
da. 

Albo batetik begiratuz gero, lehen sorpresa 
paretetan dago: tenplu greziarraren zutabe handiak 
hor daude oraindik, eder eta handi. Ondo pentsatuz 
gero, eraikinaren lauki zuzena bat dator erromatarren 
aurreko ereduarekin. Azpimarragarriena da zutabeen 
artean eraikitako paretek ez dituztela jatorrizko 
tenpluaren oinarriak desegin, eta, batez ere, ez 
dituztela ezkutatu. Europa osoan baliatu izan dira jada 
eraikita zeuden tenpluetako harriak eta oinarriak haien 
gainean meskitak edo eliza berriak eraikitzeko, 
aurreko gehiena zapaldu eta ezkutatuta. Siracusan 
errespetuz egin dute, mendez mende. Greziarren 
ondoren, kartagotarrak, erromatarrak, bizantziarrak 
eta arabiarrak iritsi ziren Siziliako hirira. Ondoren, 
normandiarren txanda izan zen. Ia denek utzi zuten 
arrastoa tenpluaren arkitekturaren genealogian, baina 
inork ez zuen erabat bota aurrekoek egindakoa. Inork 
ez zuen desegin, eraikitzeko. Aurrekoen jainkoak 
haserretu nahi ez balituzte bezala joan ziren 
norberarena aldarean jartzen. 

Hain zuzen ere normandiarrek eraikitako nabea da 
Siracusako katedralaren alderik ederrena. Absideen 
mosaikoek eta barruko paretek Europako iparraldeko 

eraikinak iradokitzen dituzte. Apaindura eta 
apaingarriak eskasak dira, burdinazkoak, zatarrak. 
Leihorik ere gutxi. Orduko agintariek pareten 
irmotasunari eman nahi izan zioten garrantzia, 
gotorleku bat eraiki nahi izan balute bezala. Beldur 
baitziren: beldur inguruko herriei, beldur 
konkistatutako lurraldeei. Erdi Aroaren ezaugarria da 
segurtasunik eza, ziurgabetasuna eta beldurra. Eliza 
militantea deitu izan zaio garai hartakoari: indar ilunen 
aurka borrokatzearren osatutako antolamendu ia 
militarra. Horrela definitzen dira ondo Normandiako 
elizak: benetako harresiak. Orain aldamiorik gabe 
zabaldu duten Gasteizko Santa Maria Katedrala 
Siracusan normandiarrek eraiki zutenaren zordun da. 

Normandiarren arazo handienetako bat zen eraikin 
osoa nola estali. Egurra baztertuta zegoen: ez zitzaien 
nahikoa duin iruditzen, eta ez zen segurua, suteak 
zirela eta. Harrizkoa behar zuen, beraz, baina pisu 
horri guztiari nola eutsi asmatzeak erromatarren 
garaian existitu bai baina gero galdu zen jakinduria 
teknikoa eskatzen zuen. Arkitekto normandiarrek 
aurkitu zuten egiturari eusteko modurik onena zela 
arkuak zutabeen artean gurutzatzea, eta ondoren 
tarteko espazioak material arinagoekin betetzea. 
Katedral gotikoen handitasun eta ikusgarritasun guztia 
posible egin zuen aurkikuntza iraultzailea izan zen. 
Horri esker, beirate handiak zabaldu ahal izan zituzten 
paretetan, eta horri esker argia sartu zen eliza 
barruetan. Horri esker, kolorez apaindu ziren pareta 
sendoak. Horri esker, beldurra uxatu eta garaipenaren 
mezua zabaldu ahal izan zuen elizak: errenazimentua, 
jaioberritzea. 

Horrela idatzi dute artearen historia.  

S 

Alberto Barandiaran, Berria. (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. 

ELIZAREN GARAPENA 

27 Siracusako katedrala ezustekoa da bisitariarentzat. Izan ere,  

 A XVIII. mendeko eraikin rokoko hori aurreko hainbat estiloren museo bikaina da. 

 B atarian nahiz barruan, oso nabarmen du Europako azken 2.500 urteotako artearen arrastoa. 

 C ez da ohikoa eraikin batek erlijio eta kultura askoren ondarea hain ondo gorde izana. 

 D gotikoaren edo barrokoaren handitasunaz gainera, rokoko estiloa ere ikus liteke bertan.  

   

28 Historian zehar, nola eragin zioten eraikinari Siziliatik igaro ziren herriek? 

 A Mendez mende herri bakoitzak berea txertatu zuen, aurrekoarena suntsitu gabe. 

 B Guztiek izan zuten eragina, baina greziarren artea da nagusi.  

 C Europan ohikoa zen bezala, herri bakoitzak aurrekoa baliatu zuen eraikina garaiko erara eraikitzeko. 

 D Herri bakoitzak egindakoa errespetatu zuten, jainkoak haserre ez zitezen. 

   

29 Arkuak zutabeen artean gurutzatuta, arkitekto normandiarren helburua hau zen: 

 A Erromatarren garaiko teknikak berreskuratzea. 

 B Katedralak handiagoak eta argitsuagoak izatea. 

 C Eraikinetan material sendoagoak erabili ahal izatea. 

 D Harrizko katedralak eraikitzea eta estalkiaren zama arintzea. 

  

30 Artearen historiaren ikuspuntutik, zer erakusten du Siracusako katedralak? 

 A Artean, Errenazimentura iritsi arte, teknika berritzaileak izan zirela nagusi. 

 B Historiak bultzatuta, arte-eredu berriek ezabatu egiten dituztela zaharrak. 

 C Zenbait eraikinetan elkarren ondoan ageri direla artearen historian garatutako hainbat joera edo 
eredu.  

 D Arte-ereduak ez direla funtsean aldatzen, artista berriak antzinakoen teknikez baliatzen baitira 
etengabe. 
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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.                            

PROBA IDATZIA 
Puntuazioa 

gehienez 

Puntuazioa 

gutxienez 

Proposaturiko 

denbora 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

— 

— 

— 

— 

10 min 

10 min 

40 min 

  5 min 

50 min 

30 min 

25 min 

15 min 

3h 05 m 

65 

min 

120 

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: 


