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IRAKUR ITZAZU OHARRAK 

 
1. Galdera-orri hauetatik atera ezazu solte dagoen erantzun-orria. 

2. Konproba ezazu azterketa honek 8 orrialde dituela eta ordena zuzenean daudela. 
3. Idatzi hemen zure izen-deiturak eta NA zenbakia. 
 

 NA zenbakia  Izena  
     

 1. deitura  2. deitura  
     

     

 

4. Gogoan izan azterketa honek ordubete iraungo duela, entzutezko ulermeneko galderei 

erantzun ondoren. 
5. Erantzuten hasi aurretik bete ezazu aparteko erantzun-orriko B atala. 

6. Ariketa bakoitzean erantzun egokiena edo zuzena aukeratu eta erantzun-orrian dagokion 
koadrotxoa arkatzez markatu: erantzun bakarra onartuko da. 

7. Erantzun zuzen bakoitzak puntu bat izango du. 
8. Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko. 

9. Aukera anitzeko test hau era automatizatuan zuzenduko da. Erantzun-orria betetzearekin 

azterketariak era honetako zuzenketari berariazko onespena ematen diola ulertzen da. 
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ENTZUTEZKO ULERMENA 

 

LEHEN ATALA 
 
1.  Zergatik dago Egaña bere buruarekin harrituta? 

A Beti bezain ondo sentitzen delako, nahiz eta 

astelehena izan. 

B Goizeko orduak gorroto dituelako. 

C Nahiz eta astelehena izan, ondo sentitzen delako. 

 

2.  Gogoan al ditu eskolako kontuak? 

A Bai, eta negar egiteko joera izaten zuela ere 

gogoratzen du. 

B Bai, eta Zarautzen orain ez dauden zenbait kale 

bazirela ere bai. 

C Bai, baina zeinekin joaten zen ez. 
 

3.  Zerk ematen dio pena pixka bat? 

A Arraunean geratu diren lekuan geratzeak. 

B Lehenengo hiru postuetan ez sailkatzeak. 

C Oriok Zarautzi irabazteak. 
 

4.  Zein dira Orioren zaleak? 

A Real Madrid zale direnak, bereziki. 

B Besteak beste, talde jakinik ez dutenak. 

C Batez ere, itsasotik urruti bizi direnak. 
 

5.  Andoni Egañak ba al du itsasorako joerarik? 

A Ez, nahiz eta Zarauzkoa izan, nahiago izan du 

mendia. 

B Arraunlaria izan ez arren, badu, bai, nolabaiteko 

joera. 

C Ez, gaztetan arraunlaria izan arren, mendirako 

joera izan du. 
 

BIGARREN ATALA 
 

6.  Zergatik utzi zion Egañak korrika egiteari? 

A Hasieran alferkeriaz eta gero min hartu zuelako. 

B Min hartu zuelako eta alferkeriak eraginda. 

C Gogorra egiten zitzaiolako. 
 

7.  Arbitroen jokaeren aurrean isilik egon ohi da? 

A Bera jokalaria zenean bai, baina orain ez. 

B Ez, bera jokalaria zenean, behintzat, ez. 

C Bere semearen partiduetan, ez. 
 

8.  Korrika egiten duen bitartean zertan pentsatzen 

du? 

A Gauza serioetan bereziki. 

B Kilometroa zenbat denboran egiten duen. 

C Bertsotan jarduteko patxadarik ba ote duen. 

9.  Zergatik gogoratzen du Egañak noiz hasi zen 

bertsotan? 

A Txapelketa bat egin zelako Zarautzen. 

B Euskal Astea ospatzen zelako Orion. 

C Urte hartan Lizardi Saria irabazi zuelako. 

 

10.  Bertso eskoletan noiz hasten dira gaur egun? 

A Hemezortzi urte betetzen dituztenean edo. 

B Espazio egokia aurkitzen dutenean bertsotan 

jarduteko. 

C Garai batean baino lehenago. 

 

HIRUGARREN ATALA 

 

11.  Egañaren ustez, zer behar da bertsolari izateko? 

A Lehenengo jaio eta gero dohainak landu. 

B Dohain berezi batzuk izanez gero, jaio beharrik 

ez dago. 

C Jaiotzea derrigorrezkoa da eta gero sen berezia 

izan behar da. 

 

12.  Hamasei urterekin Egañak bazekien... 

A zer izango zen gerora. 

B zer ez zen izango. 

C gero bertsolari izango zela. 

 

13.  Egañaren ustez, umetan jakin liteke zeinek duen 

bertsotarako joera? 

A Nekez, urteak joan ahala asko aldatzen baita 

pertsona. 

B Ez; futbolean bai, baina bertsotan ez. 

C Ez, umetan lotsagabea izan behar delako 

bertsotan jarduteko. 

 

14.  Zer dela eta izan da Egaña Miramar jauregian? 

A Bertsozale elkarteak hitzaldi interesgarri bat 

eman behar zuelako. 

B Berak ikastaro bat eman behar zuelako. 

C Ahozkotasunari buruzko hitzaldi bat entzuten. 

 

15.  Bertsolaritzan bide berriak jorratzea... 

A komeni da baldin eta nondik datorren kontuan 

hartzen bada. 

B ez da beharrezkoa oinarriak sendo izanez gero. 

C nahitaezkoa da inprobisatzeko modua gehiago 

lantzeko.

 

ENTZUTEZKO ULERMENAREN AMAIERA
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16.  Hainbat ..... naramate hori pentsatzera. 

A arrazoiek 

B arrazoik 

C arrazoi 

D arrazoiak 

 

17.  Bai etxekoandrea, bai laguntzailea, biak ere jator 

..... dira. 

A askoak 

B asko 

C izugarri 

D samar 

 

18.  Estimatuta dago! Zeren erantzuna da? 

A Zer moduz duzue ama? 

B Aspaldiko! 

C Barkatu, nahi gabe izan da! 

D Zer, beste ardotxo bat? 

 

19.  Biharko eguraldi bikaina ..... dute irratian. 

A susmatu 

B atzeman 

C asmatu 

D iragarri 

 

20.  Zer diozu, Ander ez dela ezkondua? Ba, ..... 

A okertuta nengoen, orduan. 

B erabat sinetsita nengoen. 

C halakoan nengoen ni. 

D ezkondu ez ezkondu nengoen ni. 

 

21.  Zein da zuzena? 

A Uste dut umeei kalte egiten diela 

ordenagailuaren aurrean egotea. 

B Badira batzuk irabazi dutela diru asko 

etxebizitzak salduz eta erosiz. 

C Ez da ohikoa lanean hasi berri direnak lan 

baldintza onak izatea. 

D Asko dira trafiko-istripuetan bizia galtzen duten 

gazteak. 

 

22.  Garaiz dei egin ....., neuk eramango ..... 

A bazenidan nizun. 

B baninduzu zintuzkedan. 

C bazenit zintudan. 

D baninduzun nizukeen. 

 

23.  Ortografiari dagokionez, zein da zuzena? 

A Honez gero, ez da etorriko. 

B Etzazu horrelakorik esan. 

C Berandu joanez gero, kanpoan geratuko zara. 

D Garaiz zabiltza, hemen bait dago idazkaria. 

 

24.  Zein dago GAIZKI? 

Botika hartu behar duzu ..... 

A bi orduro. 

B bi ordutik bi ordura. 

C bi orduz behin. 

D bi ordurik behin. 

 

25.  Lan eta lan eman genuen egun osoa.  

Beste era batean esanda: 

A Burutik eginda jardun genuen lanean. 

B Buruz buru egin genuen lan. 

C Buru-belarri aritu ginen lanean. 

D Burutik burura ibili ginen lanean. 

 

26.  Guk ez ditugu liburuak ekarriko, ..... dagokionak! 

A ekar ditzan 

B dakartzala 

C ekar beza 

D ekartzea 

 

27.  Zeinetan dago data zuzen idatzia? 

A Donezteben, 2008ko azaroaren 3n. 

B Doneztebe, 2008ko azaroak 3an. 

C Donezteben, 2008ko azaroaren 3an. 

D Donezteben, 2008.ko azaroaren 3a. 

 

28.  Ene! Giltzak etxean ez zaizkit, ba, ahaztu! 

Jarraipenik egokiena: 

A Nik egin dut nik egitekoa! 

B Egin dudanak ez du izena! 

C Nireak nire! 

D Nik egin dut, egin! 

 

29.  A zer afaria atzokoa, Mikel!  

Erantzunik egokiena: 

A Bai bapoa izan zela! 

B Bai, egundokoa! 

C Bai izan zela afari gozoa! 

D Bai, ze afari! 

 

30.  Gustura bazaudete, ez daukazue ..... 

A zertan joanik. 

B zertan joaterik. 

C zergatik joan beharrik. 

D ezertan joan beharrik. 

 

31.  Esan diozu noiz den ekitaldia?  

Erantzun zuzena: 

A Ziur bai! 

B Baietz esan diodala! 

C Bai esan diodala, noski! 

D Esango ez nion, ba! 
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32.  Nola irakurtzen da: 3 x 4 – 5 = 7? 

A Hiru lauren ken bost berdin zazpi. 

B Hiru bider lau ken bost, berdin zazpi. 

C Hiru lautan ken bost, berdin zazpi. 

D Hiru bider lau gutxi bost, berdin zazpi. 

 

33.  Sentitzen dut, ez dut astirik gela txukuntzeko. 

Erantzun zuzena: 

A Berdin dio, utzi dagoen-dagoenean! 

B Ez dauka ardura, utzi bere horretan! 

C Ez du inportatzen, dagoela dagoenean! 

D Ez da axola, utzi dagoela! 

 

34.  Aukeratu esaldi zuzena: 

A Ez du pena merezi saio hori ikusteak. 

B Ez du pena merezi saio hori ikustea. 

C Ez du merezi pena saio hori ikusteak. 

D Ez du merezi saio hori ikustea. 

 

35.  Zein dago zuzen idatzita? 

A Herriz-herriko ibilaldia. 

B Ezkon-berrien festa. 

C Etxerik-etxeko bisita. 

D Senar-emazteen egoera. 

 

36.  Lapurra etxean sartu eta zera diotsu: 

A Eman iezadazu zurekin duzun diru guztia! 

B Gainetik daramazuna eman! 

C Altxatu galtzarbeak! 

D Eman berehala aldean duzuna! 

 

37.  Pio Barojak gogoko izan zuen beti Euskal Herria, 

baina, ....., baserria. 

A batik bat 

B behinik behin 

C hain zuzen 

D bestela esanda 

 

38.  Ogi gogorrari, ..... 

A sabela poz. 

B hagin zorrotza. 

C salda bero. 

D goseak kosk. 

 

39.  Puntuazioari dagokionez, zein da zuzena? 

A Esanak, esan zuk ere beste askok bezala, amore 

eman beharko duzu. 

B Esanak esan, zuk ere, beste askok bezala, amore 

eman beharko duzu. 

C Esanak esan; zuk ere, beste askok bezala amore 

eman beharko duzu. 

D Esanak esan, zuk ere, beste askok bezala amore 

eman beharko duzu. 

40.  Nik, egia esan, nahiago nuke kale-garbitzaile edo 

zakar-biltzaile izan; baina, ....., ez naiz ez bata ez 

bestea. 

A zoritxarrez 

B bederen 

C alegia 

D izan ere 

 

41.  Zein hitz bikote EZ da egokia? 

A Mendi bihozbera 

B Harri astuna 

C Begirada lausoa 

D Zakur deslaia 

 

42.  Epaimahaikoek erabakiko dute zein ...... egin duten 

..... agindutakoa. 

A pertsonak hobe 

B pertsonek hobe 

C pertsonek hobetoen 

D pertsonak ongien 

 

43.  Idatziz, nola da zenbaki hau: 19.283.459? 

 Hemeretzi milioi ..... 

A berrehun eta laurogeita hiru mila laurehun eta 

berrogeita hemeretzi. 

B berrehun eta laurogei eta hiru mila laurehun eta 

berrogeita hemeretzi. 

C eta berrehun eta laurogeita hiru mila laurehun eta 

berrogeita hemeretzi. 

D berrehunda laurogeita hiru mila laurehunda 

berrogeita hemeretzi. 

 

44.  Zein dira sinonimoak? 

A gogaitu oroitu 

B hondoratu apurtu 

C agindu hitz eman 

D alderatu usatu 

 

45.  Gizon hori gutxienez bi metro eta erdi izango da! 

Horren gizon garairik sekula ez dut ikusi!  

 Jarraipen zuzena: 

A Erraldoia izango ez da, ba! 

B Hori duk eta gizon gangarra! 

C Kankailua edonola! 

D Hori gizon puska! 

 

46.  Zein dago GAIZKI? 

A A zer lana egin duzun! 

B Petrala zer zara, ba! 

C Nolako astakeria esan duzun! 

D Zein larri ibili dela! 
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47.  Euskara lantzeko gogoa duen jendea apuntatu da, 

....., euskaltzalea. 

A lehenik eta behin 

B hots 

C kasu 

D adibidez 

 

48.  Aho betean erabiltzen baditugu goresmenak, zer 

geldituko zaigu egiazki gogoangarri den obra bati 

buruzko iritzia eman behar dugunerako?  

Bestela esanda: 

A Obra bati buruzko laudorioak barra-barra bota 

beharrean, hobe neurrian. 

B Obra, bikaina izanagatik, ez dugu gehiegi 

goraipatu behar. 

C Alferrikakoa da gogoangarria ez den obra bati 

buruzko iritzia ematea. 

D Ez du merezi denon iritziz gogoangarriak diren 

obrak goraipatzea. 

 

49.  Zein da zuzena? 

A Gu eta haien arteko harremana ezin hautsizkoa 

dirudi. 

B Ikasleen eta irakasleen betebeharrak zehaztu 

behar dira orain. 

C Umeek ez dute non jolasterik. 

D Afrikara joateko gogoekin nabil. 

 

50.  Zein da zuzena? 

A Ikusiko ahal zezakeen utzi nion oharra! 

B Ikusiko bailuen utzi nion oharra! 

C Nahiago nuen utzi nion oharra ikusiko badu! 

D Ikusi izan balu utzi nion oharra! 

 

51.  Goiz dotorea izan dugu, baina ..... 

A kazkabarra egon daiteke bihar. 

B euria omen dakar arratsalderako. 

C bihar elurtuko omen da. 

D arratsalderako okerragoa jarriko ei da. 

 

52.  Zeinek adierazten du "lotsa" edo "beldurra"? 

A Arraioa! Hori ikustea ere! 

B Kontxo! Ikusten bazaitut, ikusi! 

C Ai, ene! Inork ikusita ere! 

D Halakorik! Ikusi bazintudan, ikusi zintudan! 

 

53.  Errepara diezaiogun errealitateari aurreiritzien 

gandurik gabeko begiradaz.  

Aukeratu hitz horren baliokidea: 

A susmorik 

B iruzurrik 

C aitzakiarik 

D lausorik 

54.  Eser zaitez, mesedez!  

Jarraipenik egokiena: 

A Banagoela eserita! 

B Eserita banago! 

C Eserita nago-eta! 

D Eseriko ez nintzen, ba! 

 

55.  Isiltzeko eskatzeko, zein da zuzena? 

A Zaudete isilduta! 

B Isiltzen zarete behingoz? 

C Isiltasuna, mesedez! 

D Isildu behingoz! 

 

56.  Inkestagile batek zera galdetu dizu: 

A Izen? 

B Izenik? 

C Izena? 

D Izenez? 

 

57.  Puntuazioari dagokionez, zein da zuzena? 

A Zu Jon: berandu etortzen bazara ere ez kezkatu, 

deitu lasai. 

B Zu, Jon, berandu etortzen bazara ere, ez kezkatu; 

deitu lasai. 

C Zu, Jon berandu etortzen bazara ere, ez kezkatu, 

deitu lasai. 

D Zu, Jon, berandu etortzen bazara ere, ez kezkatu 

deitu lasai. 

 

58.  Umeak direla, lana dela, Kepa beti arduratuta.  

Zer esan nahi du? 

A Bere onetik aterata ibiltzen dela. 

B Kexaka ibiltzen dela. 

C Kezkatuta ibiltzen dela. 

D Mehatxuka aritzen dela. 

 

59.  Borrokan ari diren umeei: 

A Kontuz, astakilook, mina hartuko duzuela! 

B Kontuz, astakiloak halakoak, min hartu gabe! 

C Kontuz, astakilo horiek, mina egingo duzue-eta! 

D Kontuz, astakiloak alajaina, min egingo duzue 

bestela! 

 

60.  Onenean ere, bospasei ordu egin beharko ditu 

oinez, eta maldan behera erortzen ez bada, gaitz 

erdi! 

A Onez onean joaten bada, bospasei orduan egingo 

du bidea. 

B Kostako zaio bospasei orduan egitea bidea. 

C Maldatik erortzen ez bada, denboraren erdian 

egitea lortuko du. 

D Bospasei ordu nahikoa izango ditu, maldan 

behera erorita ere. 
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61.  Kritikak baditu bere legeak, eta lege horiek ez dira 

beti gaizki esaka ibiltzea bezain atseginak. 

A Kritikaren legeak gaizki-esateak adinako mina 

egin lezake. 

B Kritikaren legea gaizki-esatearena baino 

mingarriagoa ere izan liteke. 

C Kritikaren legeak eta gaizki-esatearenak ez dute 

antzik ere. 

D Atseginago dira, nolanahi ere, kritikaren legeak 

gaizki-esatearenak baino. 
 

62.  Zein da zuzena? 

A Eguraldi txarra baino areago gogo falta izan zen 

etxean geratzeaz arrazoia. 

B Lan eskerga hori Mitxelenagatik egina da. 

C Lasterketa ederra izan zen, denak mugara 

ailegatuz. 

D Euri zaparrada ikaragarria ari zuen, eta blai egin 

ziren. 
 

63.  Zein zerrenda dago zuzen idatzita? 

A gustora bilete jeiki yoga 

B laster jeitsi ihardun alkondara 

C segundu errez sinestu nahitanahiez 

D bonbilla miretsi boluntario segundo 
 

64.  Gezurrak, ..... 

A hankak motz. 

B leku guztietan ortozik. 

C askoren erregarriak. 

D izanak gutxi. 
 

65.  Zein zerrenda dago zuzen idatzita? 

A Madril Barcelona Balentzia Murcia 

B Madril Bartzelona Valentzia Murtzia 

C Madrid Bartzelona Valentzia Murcia 

D Madrid Barcelona Balentzia Murtzia 
 

66.  Futbolari hori ezin hobea da, ..... onena. 

A mundutik 

B mundurik 

C munduko 

D munduaren 
 

67.  Aitzindariaren lana epaitzean, jarraitzailerik 

sutsuenek alderdi-setaz jokatzen dute burutik 

orporaino. 

A Aurrekoen lanari buruzko eztabaida sutsuak izan 

ohi dituzte jarraitzaileek. 

B Gidariaren jarduna balioesteko orduan, 

alderdikeriak kutsatzen ditu jarraitzaileak. 

C Hainbat urte igaro badira ere, alderdikiderik 

sutsuenek asko goratzen dute aitzindariaren lana. 

D Aitzindariaren lana goitik behera ezagutzen 

dutenek jarraitzaileek baino hobeto epai dezakete 

haren lana. 

68.  Besotik hel ....., amona, bestela erori egingo zara. 

A zakizkit 

B nazazu 

C zaitez 

D iezadazu 

 

69.  Joango zara larunbatean frontoira?  

Erantzun zuzena: 

A Frontoira ni? Horixe besterik ez nuen behar! 

B Ni frontoira joatea ere! 

C Ezta hurrik eman ere! 

D Noski ezetz! 

 

70.  Lagunak: "Ni egunean lautan dutxatzen naiz". 

Harrituta, zer galdetuko zenioke? 

A Noiz aldiz? 

B Noizero? 

C Zenbat bider? 

D Noizean? 

 

71.  Bizitza osoan kolpe zorririk jo ez duen horrek guri 

alferrak deitzea ere! Jarraipen egokia: 

A Azala behar da gero! 

B Ikusi zeinek esaten duen! 

C Hara bertan! 

D Horrek esanda ere! 

 

72.  Mikel, zuk zer uste duzu, jendea droga 

legeztatzearen alde dagoela? 

A Batzuek baietzean eta besteak ezetzean. 

B Batzuk, baliteke. Ni neu ez! 

C Nori galdetzen diozunaren arabera! 

D Auskalo nori galdetu! 

 

73.  Belarritakoak galdu ditut; ....., atzo bertan erosi 

nituenak. 

A haatik 

B hain zuzen ere 

C hala nola 

D orobat 

 

74.  Zein dago GAIZKI? 

A Zazpiak hamar gutxitan. 

B Zortzietan. 

C Seiak eta laurdenetan. 

D Lau t´erditan. 

 

75.  Zer moduz gabiltza? Erantzunik egokiena: 

A Hementxe, hor eta hemen! 

B Larri samar. 

C Ibiliaren ibiliaz! 

D Hementxe, ibiltzen. 
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76.  Zenbat aldiz esan behar dizuet nire ondora ez 

etortzeko? Jarraipen zuzena: 

A Utikan hortik! 

B Alde hemendik! 

C Esan badut, esan dut! 

D Hanka lekutara! 

 

77.  Horrek bai jo aho-soinua! Jarraipen zuzena: 

A Bai, gizona, hori da jotzea! 

B Tira! Nolako ondo jotzen duen! 

C Musikari on halakoa! 

D Ederki ematen du aho-soinuak, inondik ere! 

 

78.  Bi ..... daude: fisikoak eta psikologikoak. 

A motako tratu txarrak 

B motetako tratu txar 

C tratu txar motak 

D motetako tratu txarrak 

 

79.  Bere txikian, nornahiri eramango dio horrek 

gizontasunean. Bestela esanda: 

A Handiagoa izango balitz, edozeini irabaziko 

lioke horrek gizontasunean. 

B Txikitasuna gorabehera, gizona da hori. 

C Txikia izatera, nornahiri eramango dio horrek 

gizontasunean. 

D Txikia izate aldera, edozeini irabaziko lioke 

horrek gizontasunean. 

 

80.  Zein dago zuzen idatzita? 

A Bostgarren ihardunaldiak antolatu dituzte. 

B XX. mendeko asmakizun itzela da Internet. 

C Erizpide zehatzak euki behar dira textugintzan. 

D Zenbatna punto dituzte jokalariek? 

 

81.  Kezkatzen ..... arazoez idazten dute gazteek. 

A dituzten 

B zaizkien 

C dizkieten 

D dituen 

 

82.  Liburu horietatik guztietatik ..... irakurri dituzu zuk? 

A zeintzuek 

B zeinek 

C zein 

D zeinak 

 

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

egokiena. 

A baretu artegatasuna 

B gaitzetsi oinazea 

C saihestu gardentasuna 

D behaztopatu zurbiltasuna 

84.  Zein dira sinonimoak? 

A dohaina bertutea 

B behazuna damua 

C opila harlauza 

D samalda merkealdia 

 

85.  Zein da zuzena? 

A Etxetik atera gabe eman zuen eguna, zer jan 

nahikoa baitzuelako. 

B Zer esaterik ez zuenez, aldamenekoari galdetu 

zion. 

C Beste inola joaterik ez eta taxia hartu zuen. 

D Nori galdetzerik ez zuenez, hiztegian begiratu 

zuen. 

 

86.  Zuk uste duzu Ainhoak jakingo duela buruketa 

hau ebazten? EZETZ erantzuteko: 

A Ainhoak? Hobe ez! 

B Zera jakingo du! 

C Ainhoak? Auskalo! 

D Ainhoak? Bost daki horrek! 

 

87.  Zein da egokiena? 

A Zuk beste zenbait arazo ere izango dituzu. 

B Zuk beste arazo batzuk izango dituzu ere. 

C Zuk beste arazo batzuk izango dituzu ere bai. 

D Zuk ere bai beste arazo batzuk izango dituzu. 

 

88.  Zuen etxera bilduko nintzatekeen kalera irteterik 

izan banu edota ordezkorik aurkitu izan banu.  

 Hau da: 

A Zuen lagunak bilduko nituzkeen etxean kaleko 

ordezkaria izan banintz. 

B Ordezkoa aurkitu izan banu edo kalera irten ahal 

izan banintz, zuen etxera joango nintzatekeen. 

C Zuen lagunekin etxean biltzeko, ordezkari bat 

behar izan nuen. 

D Ez nuen ordezkorik aurkitu eta horrexegatik ez 

nintzen joan zuen etxera. 

 

89.  Literatura landuaren aitzindari dugu bera, idatzi 

zuenagatik baino gehiago eragin zuenagatik.  

 Hau da: 

A Literatura asko sustatu zuen eta obra handiak 

utzi zituen. 

B Literatura landuan gehien idatzi zuen idazlea 

izan zen. 

C Bere obrengatik baino garrantzitsuagoa da 

aitzindari eta eragile moduan. 

D Jende ugarik jarraitu zion bere literatura 

ereduari. 
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90.  Ezagun du horrek etorri handiko bertsolaria dela. 

Hau da: 

A Bertsolari handia eta ezaguna da. 

B Bertsotarako gaitasun handia du. 

C Antzematen zaio bertsotarako joera duela. 

D Gorputz handiko bertsolari ezaguna da. 

 

91.  Debatik Zumaiarainoko tartea bukatuko dute 

ekainerako eta, ....., Zarautzerainokoa ere laster 

bukatu beharko lukete. 

A onez onean 

B biderik bide 

C ondo bidean 

D bere onera 

 

92.  Txikitan buruz egiten genituen eragiketa guztiak. 

Kalkulagailua zer zen ere ez genekien ..... 

A artean. 

B oraindik orain. 

C honezkero. 

D dagoeneko. 

 

93.  Antzinako gertakari lazgarrien zamak estaltzen ..... 

etorkizuneko asmorik ederrenak. 

A dituzte 

B ditu 

C dute 

D ditzakete 

 

94.  Zein dira sinonimoak? 

A higitu finkatu 

B kimatu moztu 

C unatu elkartu 

D pitzatu orekatu 

 

95.  Ekonomiak laster hobera egingo ..... itxaropena 

dute aditu batzuek. 

A duelaren 

B duela 

C duelakoen 

D duen 

96.  ....., hainbat gidarik eskuko telefonoa erabiltzen 

dute. 

A Legerik lege 

B Legeak lege 

C Legez lege 

D Legearen legez 

 

97.  Mikel hitz jario errazeko gizona da. Hau da: 

A Mikelen jarioa ulergarria da edonorentzat. 

B Mikelek edonorekin hitz egiten du. 

C Mikelek berezko etorria du. 

D Mikelek erraz onartzen du edonoren jarduna. 

 

98.  ..... honetan erruduna aske gera daiteke, kontrako 

..... ez dago eta. 

A Legealdi aurrekaririk 

B Epaitegi esleipenik 

C Arautegi eskubiderik 

D Auzi lekukorik 

 

99.  Ez dago gizakirik joera zitalik ez duenik eta bere 

joera zital horri etengabe kontra egitea da gizakiari 

eska dakiokeen duintasun bakarra. 

A Gizakiari norberaren joera gaiztoen kontrako 

borrokak eman liezaioke duintasuna. 

B Gizakia berez da zitala eta bere ahuldadea 

onartzeak egiten du, besterik gabe, gizaki. 

C Joera zitalei nagusitzen zaie etengabe gizakiaren 

duintasun berezkoa. 

D Joera zitalen eta gutxieneko duintasunaren arteko 

lehiatik garaile atera ohi da gizakia. 

 

100.  Hegazkinen burrundarak suspertu egiten ninduen. 

Hots: 

A Hegazkinen urrumak gogaitu egiten ninduen. 

B Hegazkinen zaratak bizitasuna eragiten zidan. 

C Hegazkinen distirak itsutu egiten ninduen. 

D Hegazkinen harrabotsak kitzikatu egiten 

ninduen. 

 

 

 

 

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. 

 


