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>  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: ordubete. 

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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Tibetarrak altuerara nola egokitzen diren 

argiago dago 

 

Science aldizkariaren uztailaren 4ko zenbakian 

tibetarrek altuerarekiko duten egokitzapen 

mekanismoari buruzko arrasto sendoak eman 

zituzten. Munduan bi populazio bizi dira 4.000 

metrotik gora, tibetarrak eta andetarrak. Azken 

horien altuerarekiko egokitzapen mekanismoa 

ezaguna da: euren odolak gainerako gizakionak 

baino askoz hemoglobina gehiago ekoizten du; 

horrela, nahiz eta bizi diren altueran itsas mailan 

baino %40 oxigeno gutxiago izan, beraiek oxigeno 

gehiago garraia dezakete gorputzeko zeluletaraino. 

Baina hemoglobina ekoizpen horrek oso ondorio 

kaltegarriak ditu andetarrentzat. Odola loditu egiten 

da, eta horrek zaildu egiten du ehunen oxigenazioa. 

Horregatik, emakume haurdunek ume asko galtzen 

dituzte, eta jaiotzen direnak oso txikiak dira. 

Tibetarren hemoglobina kopurua, berriz, normala 

da; haien kasuan, geneetan dago gakoa, eta batez ere 

EPAS1 izena duen eta goi mailako kirolean ondo 

ezaguna den genean. Antza, egungo tibetarrengan 

EPAS1 genea mutatu egin da, eta oxigeno eskasiara 

moldarazi ditu gorputzak. 

___________________________________________ 
Joxerra Aizpurua (Argia) 

 

1.  Zenbait giza talde errazago egokitzen dira 

altuera handietara. Horiek... 

A kasu guztietan hemoglobina kopurua handiagoa 

dute. 

B odolean nahiz geneetan zenbait aldaketa izan 

dituzte. 

C gorputzean oxigeno kantitate handiagoa dute, 

berez. 

D odol lodiagoa dute eta horrek asko laguntzen 

die. 

 

2.  Zer ikasi dugu andetarren eta tibetarren 

mekanismoak alderatuta? 

A Tibetarrek ondorio kaltegarriagoak jasaten 

dituztela. 

B Kirolaren ondorioz, tibetarrek mekanismo 

berezia garatu dutela. 

C Hemoglobina eskasiagatik, andetarrek oxigeno 

gutxiago dutela. 

D Tibetarrek ez dutela pairatzen andetarren 

ondorio kaltegarririk. 

 

Tsunamia 
 
 

Indonesiako tsunamiaren egunean itsasoa 

kostaldetik urrundu zen bat-batean, halako 

mareabehera bitxia gertatu zen; turistak, txundituta, 

kostaldera hurbildu eta hondartzara jaitsi ziren, 

gauza harrigarri hura ikustera. Gero itsasoa berriz 

ere etorri zen eta hamaika eta hamaika hil ziren 

hondartzetan… 

Jarawa indigenek, aldiz, tsunamiaren egunean 

itsasoa kostaldetik nola aldentzen ari zen ikusi 

zutenean arrisku handian zeudela jakin zuten 

segituan. Kontua da jarawa kultura 60.000 urtetan 

hantxe gorpuztu dela, eta esaldi zahar bat dute 

indigenek: “Itsasoa aldentzen denean, kontuz!, 

gero indar izugarriz itzuliko da eta!” Beraz, 

uhartearen barru aldera egin zuten, eta ez zen 

jarawarik hil egun hartan. 

Tsunamiak oso gutxitan gertatzen direla esango 

du baten batek. Bada, ez. Tsunamiak egunero 

arnasten ditugu, egunero eramaten ditugu ahora. 

___________________________________________ 
Nabarra (Moldatua) 

 

 

 

3.  Zer gertatu zen tsunamiaren egunean? 

A Itsasoaren bat-bateko aldaketak hainbat turista 

harrapatu zuen oharkabean. 

B Mareabehera garaian, ohi bezala, turistaz lepo 

zegoen hondartza. 

C Inoiz izan den hondamendi natural handiena 

izan zen Indonesian. 

D Turistek ez zieten bertako biztanleen oharrei 

arretarik eman. 

 

4.  Zer ondorio atera liteke berria irakurrita? 

A Naturak beti eskuratzen dituela hari kendutako 

lurrak. 

B Indonesia lurralde arriskutsua dela. 

C Itsasbehera guztiek dutela bere itsasgora. 

D Herri jakintzari jaramon egitea komeni dela. 
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5.  Zein dago zuzen? 

A Nik badaukat lagun bat Jon izena duela. 

B Gaur nire zorionak dira. 

C Zein polita zarela! 

D Iñakik eta biok egingo dugu aldizkarirako lana. 

 

6.  Zer esaten da ohikoa baino askoz ere loaldi 

luzeagoa egin duenaz? 

A Ondo beharrezkoa egongo zen! 

B Ondo beharrean egongo zen! 

C Beharrezkoan egongo zen! 

D Beharretakoa egongo zen! 

 

7.  Puntuazioari dagokionez, zein EZ da zuzena? 

A Benetan, Inaxio, mila esker denagatik, baina 

hobe bakoitza bere bidetik. 

B Hitzekin (nire hitzekin, alegia) jaso al dezaket 

errealitatearen berri? 

C Pentsatu nuen horixe dela, besteak beste, 

maitasuna: tranpa bat. 

D Inaxiok; dagoeneko kezkatzen hasita, besotik 

heltzen dio. 

 

8.  Seguru aski ez da etorriko.  

Hau da: 

A Nekez etorriko da. 

B Etortzekotan da. 

C Ez da ozta-ozta etorriko. 

D Ziurtasunik gabe etorriko da. 

 

9.  Hona etorri ginenean ez genekien ezer, baina ..... 

hainbat gauza ikasi dugu guk. 

A ibiltzen eta ibiltzen 

B ibilian-ibilian 

C ibiltzerakoan 

D ibili izanda 

 

10.  Lana zaila dela, nekeza dela ... 

Aukeratu segida egokia. 

A Utzi koplak alde batera eta hasi lanean! 

B Koplari hutsa zara lanean hasten zarenean! 

C Ez niri etorri halako kontuan! 

D Kontuak ekartzen dituzu zuk nolabaitekoak! 

 

11.  Gizatasunezko lokarriak edozein etsaikeria baino 

etengaitzagoak dira.  

 Alegia: 

A Sendoagoak dira giza bertuteak ezinikusia eta 

gorrotoa baino. 

B Gaitza izaten da elkarren etsai direnek 

gizatasunez jokatzea. 

C Etsaikeria gizakiak bere-berea duen ezaugarria da. 

D Indar handiagoa du gizakiongan etsaikeriak 

gizatasunak baino. 

12.  Beti lelo bera darabilzu, alegia, Reala beste talde 

guztiak baino hobea dela.  

 Aukeratu erantzun egokia. 

A Hori baita! 

B Izan ere, onena dela! 

C Horrela dela eta! 

D Hala da eta! 
 

13. - Gaur, behintzat, garaiz iritsi naiz asteroko bilerara. 

- ..... 

A Bai, ohi bezala. 

B Bai, aspaldiko partez. 

C Bai, gaur ez bezala. 

D Bai, beste guztien partez. 
 

14.  Kalte egingo al dit egunean zigarrotxo bat erretzeak? 

 Aukeratu erantzun egokia. 

A Hori baino gauza gaitzagorik ez dago! 

B Tira, bakarra izanda, beharbada, bai. 

C Berrogeik adina egingo dizu batek kalte! 

D Onik, behintzat, ez! 
 

15.  Zergatik ez zara gurekin zinemara etorri? 

Erantzun zuzena: 

A Zeren eta ez dut nahi! 

B Hargatik! 

C Zergatik ez! 

D Ezetz, ba! 
 

16.  Umeak pozarren etorriko lirateke afaltzera gurera. 

Beste era batera esanda: 

A Gu poztearren etorriko lirateke. 

B Nahiz eta gu poztu, etorriko lirateke. 

C Pozten bagara ere, etorriko lirateke. 

D Poz-pozik etorriko lirateke. 
 

17.  Asteburuan ondo ibili zarete edo?  

 Zein EZ da erantzun egokia. 

A Itzel. 

B Ederto. 

C Ederki asko. 

D Ezin ondo. 
 

18.  Garapen iraunkorrari eutsiko badiogu, ezinbestekoa 

da gizarteak zenbait jarrera errotik aldatzea.  

 Alegia: 

A Garapen iraunkorraren alde egin ezean, ez dago 

gizartearen zenbait jokamolde aldatzerik. 

B Gizartearen zenbait jokabidek bere horretan 

jarraitzekotan, garapen iraunkorra sustatzea 

beste biderik ez dago. 

C Gizartearen inplikaziorik gabe, ezin izango dugu 

garapen iraunkorra geldiarazi. 

D Nekez sustatuko dugu garapen iraunkorra, 

gizartearen zenbait jokabidek bere horretan 

jarraituz gero. 
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19.  Aukeratu zuzena: 

A Ene!... Hori da astakeria esan dutela. 

B Ene!... Hori da astakeria esan dutena. 

C Ene!... Hori da astakeria esan duten. 

D Ene!... Hori zer astakeria esan dutena. 

 

20.  Euria dakarrelakoan nago. Eta zuk, zer uste duzu? 

 Aukeratu erantzun egokia. 

A Ezetz, eutsiko diola ateri. 

B Ez, atertuko duela ziur. 

C Ezetz, atertuko duela. 

D Ez, zaparradari eutsiko diola. 

 

21.  Eta..., noiz ikusiko zaitugu berriro, ba? 

 Aukeratu erantzun egokia. 

A Norbaitek daki! 

B Jakingo ahal dut! 

C Jakina da! 

D Batek daki! 

 

22.  Bilera bukatu ondoren, han esandakoarekin ados 

garela adierazi nahi dugu. 

A Lepo egin dugu bileran hartutako erabakiarekin. 

B Geure egin dugu bileran hartutako erabakia. 

C Demagun bat gatozela bileran hartutako 

erabakiarekin. 

D Bileran hartutako erabakia adostu egin dugu. 

 

23.  Egun hartako irudi hark ez du galdu orduan 

eragin zidan zirrara, ..... 

A gertatuak gertatu. 

B gertaturik gertatuak. 

C gertatu direnak gertatu. 

D gertatutakoak badira ere. 

 

24.  Ikasle guztiek gainditu dute azterketa. Nola 

jokatu du irakasleak? 

A Esku luzez. 

B Eskuzabal. 

C Eskuak zabalik. 

D Eskuak zabalduta. 

 

25.  Agindutako lana amaitu barik laga du. 

 Zein EZ da egokia? 

A Alde batera utzi du.  

B Bertan behera utzi du.  

C Baztertu egin du. 

D Lanaren alde egin du.  

 

26.  Hori ez da horrela, zu ..... 

A okertuta zaude zeharo. 

B erabat oker zatoz. 

C oker zaude horretan. 

D okerturik zaude guztiz. 

 

27.  Norbaitek engainatu egin zaitu eta zera diozu: 

 Uste dut ..... 

A ziria sartu didatela. 

B adarra ukitu didatela. 

C ilea jo didatela. 

D ziria hartu didatela. 

 

28.  Zer esan dizute? Erantzuna: 

A Ezer. 

B Ez didate ezer ere ez esan. 

C Ezer ere ez. 

D Ez didate ezer ez esan. 

 

29.  Hainbatek aipatzen dute kontu hori. Entzungo 

zenuen, ba! 

 Erantzuna: 

A Bai, ahapeka dabil eta! 

B Bai, hitzetik hortzera dabil eta! 

C Noski, aho batez dabil eta! 

D Jakina, marmarka dabil eta! 

 

30.  Ezagutu ahala, nire nondik-norako guztiak jakin 

nahi izan zituen.  

 Zer adierazi nahi du? 

A Nire bizitza zehatz-mehatz ezagutu nahi izan 

zuela. 

B Zein lekutan ibilia nintzen jakin nahi izan zuela. 

C Nire oporren berri jakin nahi izan zuela. 

D Nire ibilbidea jakin nahi izan zuela. 

 

31.  Gaitz erdi! Hemen geratu izan balitz,...  

 Zer esan nahi du? 

A Okerrago izango zela, geratu izan balitz. 

B Hobe zatekeela, geratu balitz.  

C Ez zuela asmatu alde eginda. 

D Gaitza zela geratzea.  

 

32.  Euskara batua. Zein dago zuzen? 

A Gai honek guztiak zer eragin izan lezake? 

B Non dago hau guztiaren oinarria? 

C Aldaketa horiek guztiekin, nork jakin erantzuna? 

D Nork eman irtenbidea arazo hau guztiari? 
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33.  Haurrak aurrera ateratzea zaila dela 

adierazteko, zein esaera erabiliko duzu? 

A Umeen zentzuna, etxean entzuna.  

B Umeak umeengana.  

C Haurrak hazi, nekeak hasi. 

D Gurasoek egin, umeak desegin. 

 

34.  Hori bai laguna! 

 Zer azpimarratu nahi da? 

A Hori laguna dela, baina besteak ez. 

B Baietz, gure laguna dela. 

C Benetako laguna dela. 

D Hori ere laguntzat dugula. 

 

35.  Ardura edo erantzukizun handiagoa duten 

neurrian, nabarmenago azaltzen da zenbaiten 

gaitasun eza. 

Zein esaerak biltzen du ideia hori?  

A Eskale ona, emaile txarra.  

B Tximinoa gorago, ipurdia ageriago. 

C Dena nahi, dena gal.  

D Usoak joan, sareak heda.  

 

36.  Seme-alabek aldatu egiten dute bikote-harremana. 

Halere, horrek ez du okerrerako izan behar.  

 Bestela esanda: 

A Seme-alabek bikote-harremana aldatuz gero, ez 

luke zertan okerrerako izan. 

B Seme-alabek bikote-harremana aldatzeagatik, ez 

du okerrerako izan beharrik. 

C Seme-alabek bikote-harremana aldatuagatik, ez 

du zertan okerrerako izan. 

D Seme-alabek bikote-harremana aldatzearren, ez 

du zertan okerrerako izan. 

 

37.  Ume hori ez da segundo bakar batean ere geldi 

egoten, eta gaur ere izerdi ..... etorriko da. 

A bustita 

B hotzetan 

C patsetan 

D kutsutan 

 

38.  Gauza guztiak ondo ezin direla egin adierazteko 

zein da esaera egokiena? 

A Asto joan eta mando etorri. 

B Zozoak beleari, ipurbeltz. 

C Azkar eta ondo, usoak hegan. 

D Ahuntzaren umea, antxumea. 
 

39.  Zein esamolde da zuzena? 

A Tirriki-tarraka ibili. 

B Tirriki-tarraka sendatu. 

C Tirriki-tarraka ulertu. 

D Tirriki-tarraka bidaiatu. 

40.  Bi aukeraren artean edo gehiagoren artean 

erabakiak hartu behar ditugunean, ..... egin behar 

izaten dugu. 

A zirt edo zart 

B purra-purra 

C tipi edo tapa 

D honela edo hala 
 

41.  Ederki dago hori; ez, ....., zuk uste bezain ondo. 

A behintzat 

B baino 

C ordea 

D hain zuzen 
 

42.  Ondoko zerrenda batean hitz guztiak dira 

baliokide. Zeinetan? 

A Baldarra, moldakaitza, traketsa. 

B Guria, malgua, zurruna. 

C Artega, barea, urduria. 

D Bakana, joria, oparoa. 
 

43.  Honako bide hau itxita egongo da aldi batean, eta 

Zumalakarregi kaletik egokitu dugu ..... bidea. 

A ordaineko 

B txandakako 

C aldizkako 

D ordezko 
 

44.  Bihar berriro aztertu beharko dugu, gaiaren ..... 

guztiak kontuan izanik.  

 Zein EZ da egokia? 

A alderdi 

B ezaugarri 

C zentzu 

D ñabardura 
 

45.  Egunean zenbat ..... egitea gomendatzen dute 

medikuek? 

A bazkari 

B otordu 

C janari 

D jan 
 

46.  Nork du erabaki hori hartzeko ....., Jaurlaritzak ala 

Aldundiak? 

A eskumena 

B zuzenbidea 

C gizalegea 

D araubidea 
 

47.  Zein hitz bikote EZ da egokia? 

A Soto umela. 

B Harri petrala. 

C Min arina. 

D Ume barrabasa. 
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48.  Beharrezko ditugu ezjakintasunaren zalantzak; ez, 

ordea, eguneroko ibilian sortzen zaizkigunak 

adina. 

A Ezjakintasunaren zalantzak bezain beharrezko 

ditugu eguneroko ibilian sortzen zaizkigunak. 

B Ezjakintasunaren zalantzak beharrezkoago 

ditugu eguneroko ibilian sortzen zaizkigunak 

baino. 

C Eguneroko ibilian sortzen zaizkigun zalantzak 

beharrezkoago ditugu ezjakintasunarenak baino. 

D Ezjakintasunaren zalantzak ditugu beharrezko; 

ez, aldiz, egunerokoak. 

 

49.  Bazkariak kalte egin dit, ..... daukat. 

A tripa zorria 

B heste luzea 

C bihotzerrea 

D bihotz mina 

 

50.  Gaizki ulertuak ..... nahi izanez gero, ..... da biderik 

egokiena. 

A baretu artegatasuna 

B gaitzetsi oinazea 

C saihestu gardentasuna 

D behaztopatu zurbiltasuna 

 

51.  Zein da zuzena?   

A Zenbait pertsonek badute beti zalantzaren bat 

maisuari galdetzeko.  

B Zenbait pertsonak badute beti zalantzen bat 

maisuari galdetzeko.  

C Zenbait pertsonek badute beti zalantzen bat 

maisuari galdetzeko.  

D Zenbait pertsonak badute beti zalantzaren bat 

maisuari galdetzeko.  

 

52.  Zein da zuzena?   

A Zikinkeririk handienak festaz-festa ibiliz gero 

sumatuko dituzu.  

B Lasaigo egoten gara zalapartik gabeko egunetan.  

C Harritzekoa da hainbeste gauzaren azpitik nola 

atera den onik. 

D Arazo batzuek sortu zaizkigu, agindutakoa ez 

egiteagatik. 

 

53.  Iñakik autoa ezkerretik gidatzeko joera du; 

Ingalaterran pasatutako denboragatik, ..... . 

A osterantzean 

B halaber 

C nonbait 

D era berean 

 

54.  Zein da zuzena ? 

A Geure buruari galdetu beharko genioke zertan 

huts egin dugun. 

B Txapelketa amaitutakoan, galtzailea gizona 

portatu zen. 

C Uztailan, abuztuan eta irailan izaten dira jai 

gehienak. 

D Etxe eder hori familia aberatsaren batek eraiki 

du. 

 

55.  Ekologiaren aldeko asko ez da gai, berak ..... uste 

duen arren, ideia horren funtsa azaltzeko.  

A bestea 

B besterik 

C beste bat  

D besteren bat  

 

56.  Zein da zuzena?   

A Orain hilabete baten inguru gertatu zen istripu 

hura.  

B Txikitan nintzenean, orain ez bezala, ez nuen 

telebistaren premiarik.  

C Hainbat arazoren aurrean telefonotxoak mesede 

handia egin diezaguke.  

D Gobernuak esan zuen arabera, euroak 

berehalako arrakasta izan du.  

 

57.  Zein da puntuazio aldetik zuzena?   

A Ez du euririk egin eguraldi ederra izan dugu, 

benetan. 

B Zuk, hala esango duzu; bai, baina ez da horrela. 

C Lehen sagardotegietan ikasten zen bertsotan; 

orain, ordea, eskoletan.  

D Inoiz ikusi ez dudan arren; badakit nor den.  

 

58.  Zein da zuzena?   

A Ezetz nik baino gehiago jango!  

B Ezetz ni baino gehiago jan!  

C Ezetz jan nik baino gehiago!  

D Ezetz jaten nik baino gehiago!  
 

59.  Hainbat ..... galtzen dute bizia kotxean eta motoan.   

A gazte  

B gaztek  

C gazteek  

D gazteak  
 

60.  Horrek ..... kanpo jaten du. 

A neurrian 

B neurria 

C neurriz 

D neurri 
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61.  Demokrazia ez da perfektua; ....., ez da erregimen 

politiko hoberik asmatu. 

A halere 

B izan ere 

C halaber 

D beraz 
 

62.  Zeinetan daude marratxoak ondo erabilita?   

A neba-arreba /  behinik behin / ozta-ozta 

B neba-arreba /  behinik-behin / ozta ozta 

C neba arreba /  behinik behin / ozta-ozta 

D neba-arreba /  behinik-behin / ozta-ozta 
 

63.  Lan eskaintza bi izan ditu, eta azkenean ..... 

aukeratu du. 

A Bizkaiko Foru Aldundiakoa  

B Bizkaiko Foru Aldundikoa  

C Bizkaiako Foru Aldundikoa  

D Bizkaiako Foru Aldundiakoa  
 

64.  Aukeratu zuzena: 

A Lasai, hori Joxek bera egingo du eta. 

B Lasai, horrek Joxek berak egingo du eta. 

C Lasai, hori Joxe berak egingo du eta. 

D Lasai, hori Joxek berak egingo du eta. 
 

65.  Sortu nintzen herri eder eta jator hartako 

euskararenak egin du, tamalez. 

 Hau da: 

A Damu dut nire herriko euskara eder eta jatorra 

galdu izana. 

B Zoritxarrez, galdu egin da nire jaioterri eder eta 

jator hartako euskara. 

C Badirudi nire herrian ez dela jaio nintzen garaiko 

euskara eder eta jator hura egiten. 

D Argi dago egun nire herriko euskara  ez dela jaio 

nintzenekoa bezain eder eta jatorra. 

 

66.  Gerra arriskua gori-gorian dago leku askotan.  

 Zer esan nahi du? 

A Lehertzear dagoela.  

B Arriskurik ez dagoela.  

C Gerra betean daudela.  

D Odol asko isuri dela.  

 

67.  Gehiago ikasiko ..... erraz gaindituko ..... urtea. 

Aukeratu egokiena.   

A bagenuen genukeen  

B bagenu genuke  

C bagenu genuen  

D bagenuen genuen  

 

68.  Lehenengoz deitzen digunean joango ....., 

bigarrenean errazago deituko liguke.  

A bagatzaizkio  

B balitzaigu  

C bagintzaizkio  

D baginen  

 

69.  Zein da zuzena?   

A Ongi tratatzen badidazu, afaltzera gonbidatuko 

zaitut. 

B Bizirik aterako bada, operatu egin beharko diote.  

C Ezagutzen didanean, maiteko didala uste dut.  

D Etxera eramango baninduzu, pozik geratuko 

zinateke nirekin. 

 

70.  Nire ustez, gauden egoeran, tresna hori oso 

baliagarria gerta ..... . 

A ginateke 

B dakigun 

C genezake 

D lekiguke 

 

71.  Zein da zuzena?   

A Gurasoek Mikeli epe laburra jarri zioten karrera 

buka zedin.  

B Behingoagatik, telefonorik gabe ere molda 

gaitezke. 

C Huts eginez gero, zuzen dakidatela adituek. 

D Oraingo axolagabekeriak ez gaitzala gero 

ondorio larriak ekarri. 

 

72.  Zein EZ da zuzena? 

A Bateko lana, besteko umeak eta etxea, ziztu 

batean pasatzen zait eguna. 

B Bateko lana dela, besteko umeak eta etxea 

direla, ziztu batean pasatzen zait eguna. 

C Bateko lana delarik, besteko etxea eta umeak 

delarik, ziztu batean pasatzen zait eguna. 

D Batetik lana, bestetik umeak eta etxea, ziztu 

batean pasatzen zait eguna. 

 

73.  Gure adin bereko lagunak dira ..... 

A geuri uler gintezkeen bakarrak. 

B guri uler dezaketen bakarrak. 

C geu uler gintzakeen bakarrak. 

D gu uler gaitzaketen bakarrak. 

 

74.  Ez dakit nor izan den sukaldeko argiak apurtu 

dituena, baina Rakel bihurri hori ezagututa, ..... 

hura izan dela esango nuke. 

A inor izanik, 

B bat izan bada, 

C bat delarik, 

D inor izatekotan, 
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75.  Zein da zuzena ondoko esaldi hauen artean? 

A Kutxa arakatzen hasi zen, zer topatuko. 

B Han zebilen, ezer topatuko etxe hartan. 

C Gaur zer ote topatuko Andreak bere etxean? 

D Nik ez dakit zer topatuko inguru ezkutu hartan. 

 

76.  Lekeitiok eta Getariak, batak ..... besteak dute zer 

bisitatu eta zer dastatu. 

A beste  

B bezain  

C zein  

D ala  

 

77.  Ez dakit, ....., ez ..... den hori ere gezurra izango!   

A edo al 

B ordea ba  

C bada ote 

D ostera omen  

 

78.  ..... hemen izango dugu berriz ere zerbaiten eske 

edo zerbait galdetuz. 

A Bost minutu barru 

B Pixka bat barru 

C Pixka baten barru 

D Bost minuturen barru 

 

79.  Zein da zuzena? 

A Patata hauek motel antzak daude. 

B Patata hauek motel antzean daude. 

C Patata hauek motel antza daude. 

D Patata hauek motel antzekoan daude. 

 

80.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

A Bostgarren ihardunaldia 

B Testu higuingarria 

C Gustoko jentea 

D Larogei gaiso 

 

81.  Euskara batuan, zein da zuzena? 

 Zein ordutan etorriko dira? 

A Lauetan. 

B Arratsaldeko seiretan. 

C Hamabi t´erdietan. 

D Zazpietan. 

 

82.  Zein da zuzena?   

A Harritzen nau haiek gu baino azkarrago 

etortzeak.  

B Harritzen nau haiek gu baino azkarrago etortzea.  

C Harritzen dit haiek gu baino lehenago etortzeak.  

D Harritzen zait haiek gu baino lehenago etortzeak.  

 

83.  Nekez uler daiteke kirola beste batzuekiko edo 

norbere buruarekiko lehia legez ikusi ezean. 

A Kirolak berezkoa du norgehiagoka, bai nork bere 

buruarekin, bai beste kirolari batzuekin. 

B Lehiaketatzat bakarrik hartzen duenak ez du 

erraz ulertuko zer den kirola. 

C Kiroletan lehiaketarik ez balitz, berehala 

nekatuko ginateke kirola ikusteaz. 

D Beste batzuekin edo bere buruarekin lehiatu ez 

denak lanak izango ditu kirola zer den ulertzeko. 

 

84.  Nor bere garaiko ume denez, berrizale haiek ere 

iraganaldiari josiak zeuden, eta ez zuten lotura 

hori hautsiko, eredutzat hartu zituzten arrotzek 

besterik irakasten ez bazieten. 

 Hau da: 

A Iraganaldian kokatuta zeuden, eta eredu gisa ez 

zuten ezezagunen irakaspenik hartzen. 

B Berritsu haiek beste garai batean bizi ziren, eta 

arrotzek baino ez zizkieten irakasten eredu onak. 

C Berrizale haiek ere iraganaren morroi ziren, eta 

arrotzen irakaspenak beharrezko zituzten lotura 

hausteko. 

D Gure denborako umeak garenez, berrizaleen 

modura iragana hautsi behar dugu, eta 

ezezagunen ereduak aintzat hartu. 
 

85.  Mundua bere gisara atontzeko eta taxutzeko 

ametsak bihurtzen du gizakia beste izakiak ez 

bezalako.  

Bestela esanda: 

A Gizakia da mundua bere neurrira egokitu nahi 

duen izaki bakarra. 

B Amets egiteko gaitasunak bereizten du gizakia 

munduko gainontzeko izakiengandik. 

C Mundua ulertu nahi izatea da gizakiaren 

bereizgarri nagusia. 

D Munduaren aldaketetara egokitzeko gogoak 

egiten du gizakia gizaki. 

 

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. 


