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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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A eredua  

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. 

DOKTOREA ETA DOTOREA 

rte askoan medikuntzan ibili ondoren, jubilatu zen jaun 

doktorea. Jubilatu eta aspertu, dena bat-bera. Beraz, kontsulta 

pribatua zabaldu zuen, honako kartela atarian jarrita: “Ondo 

dakien doktore jubilatuak sendatuko zaituela apustu. (300 €). 

Bestela, zure patrika neure kontura zuk puztu! (500 €)”. Auzoan 

mediku gazte bat bizi zen, ____1_____. Kartelak grazia egin, eta, 

bere artean: «Adarra jo behar zioat mediku zaharkote horri!». 500 € 

ez baita txantxetakoa. ____2_____ goiz batez joan da dotore, atea jo 

du kax-kax eta sartu da barrenera… 

Behin biak despatxuan aurrez aurre, mediku gazteak zaharrari: 

«Hau zoritxarra! Dastamena erabat galdu dut: mingainak ez dit 

deusen gusturik hartzen.  ______3_______. Lagunduko al didazu, 

mesedez?». Eta doktore zaharrak: «Erizaina, ekar iezadazu 22. 

tiraderako botika, faborez… Erdiz  erdi  datorkio eta hiru tanta 

botako dizkiogu…». Baita tantak mingainera bota ere. Doktore 

gazteak, berehalakoan: «Aajj, hau nazka! Gasolina da eta!». Doktore 

zaharrak orduan: «Bejondeizula. Errekuperatu duzu dastamena.   

300 € zor didazu: bota, bota; ekatzu, ekatzu…». 

Burla-haizeak bare atera zen gaztea. Bi hilabetetara, berriz, kapela 

hegal-zabala jantzirik: «______4_____ horrek ez zidak niri adarrik 

joko» bere artean egin, joan da eta sartu da erabakimen handiz. 

«Egun on. Hauxe da abelera tristea: memoria galdu dut; deus ere 

ezin gogoratu, ai ene bada!». Eta doktore zaharrak: «Erizaina, ekar 

iezadazu, faborez, 22. tiraderako botika… Hiru tanta botako 

dizkiogu…». Eta: «Bai zera!? Ezta pentsatu ere: hori gasolina da!». 

«_____5_____, gazte! –doktore zaharrak–. Garbi dago memoria 

errekuperatu duzuna. 300 €: ekatzu, ekatzu…». 

Haserre, gaztea, 600 € ______6______ Baina, temati petrala izaki, 

hiru hilabetera, betaurreko beltzekin, makulu eta guzti, 500 € 

____7_____ patrikaratu nahian, joan da hirugarrenez ere. Atea jo eta 

sartu da, burumakur, despatxuan: «Hau da zorigaiztoa nirea: bista 

galdu dut; apenas ezer ondo ikusten dudan. Gaitz izugarri hau 

konponduko bazenit, mesedez…». Eta doktore zaharrak orduan: 

«Sentitzen dut, ba. Itsumenaren kontrako botikarik ez dut. Beraz, 

tori 500 €, _____8_______». Eta 10 €ko billete bat luzatu zion. 

Kexu agertu zen gazte dotorea agudo: «Baina…, horiek 10 € 

________9____________». «Bejondeizula! –doktore zaharrak–. 

Ikusmena ere errekuperatu duzu, hortaz. Sendatu zaitut berriro. 

Bota, bota 300 €, ekatzu…   

______10_______ joan zen gazte dotorea etxera, sekula atzera 

ez itzultzeko, noski.  

U 

J.M. Mendizabal, Diario Vasco (Moldatua) 

1 A zuhurra eta apala 

 B txoriburu galanta 

 C arlotea bezain fina 
   

2 A Zer gerta ere, 

 B Hitzak hizpidea ekarrita, 

 C Pagotxa irabaztekotan, 
   

3 A Zure premia larrian nauzu 

 B Pila bat behar zaitut 

 C Esku bat behar dut 
   

4 A Aitona xahar txotxolo 

 B Doktore jakintsu ospetsu 

 C Agure gizajo errukarri 
   

5 A Bejondeizula 

 B Azio polita egin didazu 

 C Zu zaude egotekoa 
   

6 A zorionean jaurtiak! 

 B banan-banan eta ttanttaka isuriak! 

 C inoxente galduak! 
   

7 A nola edo hala 

 B halabeharrez 

 C hala nola 
   

8 A ohitura dudanez 

 B aginduta daukadan bezala 

 C behin edo behin 
   

9 A besterik ez dira eta! 

 B txatxu dira, alajaina! 

 C baino ez dira, ai ene! 
   

10 A Pozez lehertu beharrean 

 B Erositako prezioan 

 C Ederki otzanduta 
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A eredua  

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. 

ITZALAK 

dinarekin batera doan gaitza da, edo 

bestela norberak berarekin dakarrena, 

asmaizu, toki orotan itzalak ikustea. 

Esan nahi dut, bazoaz kalean behera eta hor 

agertzen zaizu orain lurrin-denda zoragarri 

hori dagoen bebarru (11) berean umetako 

konfiteria, bere irin zuri, gurin gozo, opil bero 

eta paperean bildu gabeko goxoki koloretako 

haien usainekin. Nola ez, oroitzapen 

habitatuak dira gehienetan, eta hor dator 

lurrin (12) horiekin batera harakoren ama 

bere amantal zuriarekin, edo aldameneko 

bizargina, beti epeletan eserita agertzen 

zaidana, edota hango txokorrean (13) zapatak 

eta guardasolak konpontzen zituen zital iharra. 

Dagoeneko joan den mundua akordura 

txatalka (14) datorkigun hau, aplikazio 

praktiko handirik gabea egia esan, ez bada 

literaturarako, zinemarako edo horrelako 

huskeriaren (15) baterako. Lagun arteko     

hitz-asperturako (16) ere ez da txarra, aukera 

beti dagoelako orainak batu ez dezakeena 

iragan beti edertuan nola edo hala lotzeko. Nahi 

izatera, zikintzea ere badago: hemen hura hil 

zuten, danbateko (17) bat, odol arrastoa 

espaloi ilunean. Eta hain delako oinarrian 

norberarena eta trukaezina usainen, itzalen eta 

iragan idealizatuen amarauna (18), ez naute 

erabat asetzen memoria kolektiborako deiek. 

Ezar daiteke goitik behera, ezin bertikalago, 

baina zinez (19) zaila da behartuta bizitzea 

denboraren inarrak auskalo nora eraman duen 

hori guztia. Batbedera (20) eta batbederaren 

itzalak, hain parerik gabeak guztiak.  

Iñigo Aranbarri, Berria (Moldatua)  

A 

 A B C D 

11 solairu bidexka atari ganbara 

12 oroitzapen kolore sentipen usain 

13 dendatxoan bazterrean bordatxoan  ukuiluan 

14 puskaka bultzaka jarraika biraka 

15 hutsegitearen  xelebrekeriaren  kirtenkeriaren  txikikeriaren 

 A B C D 

16 berriketarako alferlanerako hizpiderako aisiarako 

17 zantzu kolpe-hots orro marru 

18 gunea amarrua sarea uhartea 

19 agian benetan nolabait ezinbestean 

20 Banaka Berbera Norbera Bat-batean 
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A eredua  

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. 

GAITZA 

urreko egunetan bezala goizegi esnatu 

delako, ordenagailua piztu eta lardaskan 

hasi da han-hemenka sarean, Facebookeko 

bere profila gizentzeko bazka arrantzatzeko 

asmoz bidenabar, lanera joan aurretik. Aspaldian 

ez baitu taxuzko ezer idatzi, adiskideek 

paratutako kontuak gogokotzat jo besterik ez du 

egin. 

Lerroburu bitxien artean, Gates senar-emazteen 

fundazioak diruz lagundutako ikerketa batek 

eman dio arreta —bejondeiela non xahutu ere ez 

daukaten aberatsei—, zeinaren arabera, 

munduan, gizaki guztien artean, %95,7 lagun 

gaitz kronikoren batek jota edo oker fisikoren 

batek ezinduta baitaude; zeinaren arabera, beraz, 

%4,3 besterik ez baitira erabat sanoak. 

Sareko berrien zale goiztiarrak, bere osasun 

beteari errepasoa emateaz batera, euforia sentitu 

du lehen-lehenik, gizakia salbatuko duen klubean 

hartu izan balute bezalatsu. Handik minutu batera 

baina, zalantzak hartu dio gaina, eta uzkurtzen hasi 

da, inoiz ez duelako zorterik izan berez, sekula ez 

zaiolako mordotik nabarmenduko duen 

ezaugarririk egokitu. Arrapaladan datozkio 

galderak: Eta loaren galera sintoma larriren bat 

balitz? Eta zergatik du nire umoreak halako 

aldaketa? Eta... 

Facebookeko leiho zurira jo eta bost hitzetan 

laburbildu du goizeko sentsazioa: «Gaixotzen ari 

naizela esango nuke».  

A 

Garbine Ubeda, Berria (Moldatua)  

GAITZA 

21 Ordenagailuaren aurrean, zerk harritu du testuaren egilea?  

 A Gates senar-emazteen fundazioak Facebooken emandako albiste bitxiak. 

 B Zenbait aberatsek dirua osasun ikerketak sustatzeko erabiltzen dutela ikusteak. 

 C Munduan osasun beteko oso pertsona gutxi direla jabetzeak. 

  

 

22 Albistea irakurri eta bere osasuna aztertzen hasita, 

 A ezkor, susmoz eta zalantzaz beteta abiatu da egilea Facebookera. 

 B berehala, egilea bera ere gaixorik dagoela ohartu da.  

 C egileari otu zaio gaitz larri bati dagozkion sintoma nabarmenak dituela. 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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ETA IBAIAK IHES EGIN ZUEN 

gunkari batean irakurri nuen izenburua 

izan zen nire arreta bereganatu zuen 

hasierakoa: «Egun batetik bestera 

desagertu da Atoyac ibaia». Mexikon izan 

da. Harrezkero, egunak daramatzat ibaiaren 

ingurukoak irakurtzen han eta hemen. Atoyac 

ibaia Veracruz inguruan dago, zegoen. 

Nekazaritza eta azukre industria ditu inguruan. 

Landare, animalia eta piztia asko ere bai. 

Badirudi garbi eta garden zen ibai joria kutsatuz 

joan garela, eta azken boladotan lohiak 

zeramatzala. Pare bat eguneko gauza izan ei da. 

Halako batean, ibaira joan eta desagertu dela 

jabetu dira. Bi egunean. Harriak, harri arteko 

landare ahitu batzuk eta basatza baino ez dira 

geratu. Arduratuta daude. Antza, 20 metroko 

sakonera duen arrakala bat agertu da eta bertatik 

joan da ura ihesi. Ez esan, gero, poetikoa ez 

denik. Inork ez du ulertzen nondik sortu den 

arrakala, zerk eragin duen. Albistean zenbat eta 

gehiago sakondu, orduan eta argiago dut: ibaiak 

ihes egin du. 

Pico de Orizaba sumendiaren inguruan 

jaiotzen ei da ibai hori. Mendietan. Mexikoko 

golkoan hiltzen da. Zen. Ibaiadarrak badirudi bere 

horretan jarraitzen duela. Alegia, okerrenean 

jatorriak eutsi egin diola. Ibaiak duen izenak, 

Atoyac-ek, esangura profetikoa dauka:  “gainezka 

egiten duen ura”. Uraren sorburuak berdin 

jarraitzen du, baina itsasora bidean, hiru kilometro 

behera, pitzadura handi batek irentsi egiten du 

ibaia. Hortaz, ibaia berez ez da desagertu; 

norabidea aldatu du. Ibaiaren ibilia zena urak 

aldatu du. 

Albistea irakurtzen ari nintzela, irudi bat 

zetorkidan etengabe: ibaiaren desagerpenaz jabetu 

zirenen aurpegiak. Etxe aurretik pasatzen den 

itsasadarra, batez ere egunotako euri-jasen ostean, 

ez dirudi desagertuko denik. Baina desagertuko 

balitz, egunen batean burrunba itzela entzun eta ur 

barik esnatuko bagina? 

Mundua akitzen ari gara, eta txunditu egiten 

gaitu naturak bere iheserako bideak aurkitzen 

dituenean. 

ETA IBAIAK IHES EGIN ZUEN 

23 Egilea harrituta dago. Izan ere, egunkari batean irakurri duenez, Mexikon,  

 A Atoyac ibaia desagertu egin da, ibaiadar eta guzti.  

 B ibaia irentsi egin du lurreko pitzadura batek.  

 C ibaia ahitu egin da inguruko kutsadurak eraginda.  

24 Gertaera poetikoa iruditzen zaio idazleari. Izan ere, 

 A gertaera bera oso misteriotsua eta profetikoa da.  

 B ibaiaren izen profetikoak zerbait iragartzen zuen.  

 C ibaiak bere patuari ihes egin diola iruditzen zaio.  

25 Hausnarketarako bidea eman dio albisteak egileari. Hauxe da pentsatu duena:   

 A ibaia desagertzen ikusi dutenen ikara aurpegiak nolakoak izango ziren.  

 B gertaera bitxiok harritu arren, geu garela natura agortzen ari garenak. 

 C zein txundigarriak eta kontrolagaitzak diren naturaren aldaketak. 

Goizalde Landabaso, Berria (Moldatua)  

E 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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IRAKURMENA   |   TESTU LUZEA 

ENPATIA ETA ALTRUISMOA 

rans de Waal primatologo holandarrak urte asko 

eman ditu tximinoen portaera aztertzen. 

Lehenago ere idatziak ditu haiei buruzko lan bikainak. 

«Barruan daramagun tximinoaz» hitz egin izan du.  

Frans de Waalek helarazten digun mezua ezin 

argiagoa da: enpatia tximinoen eta giza espeziearen 

berezko ezaugarria da, eta ez erlijioak irakatsitako 

zerbait. Moraltasuna ez datorkigu goitik ezarria. 

Erlijioak sortu aurretik ere gure arbasoek bazuten sen 

morala (behartsuei lagundu egiten zieten, tratu txarrez 

kexatu egiten ziren…). Primateen arteko etika 

frogatzeko datu eta arrazoi ugari ematen ditu 

ikertzaileak. 

Tximino handiengan ere badaude gizakien ezaugarri 

gehienak. Inork ez du dudan jartzen gure adimenaren 

nagusitasuna, baina guk ditugun premia eta irrika 

berak dituzte gure ahaide hurbilek ere. Guk bezalaxe 

tximinoek ere agintearen alde borroka egiten dute, 

sexuaz gozatzen dute, segurtasuna eta afektua nahi 

dituzte, lurraldeagatik hiltzen dute, konfiantza eta 

kooperazioa estimatzen dituzte. Gure jokaera 

psikologikoa primateenaren antzekoa da oso. 

Txinpantzeek elkar engainatzen dute, tranpak egin eta 

gezurrak esaten dizkiote elkarri, baina errukia eta 

nahitasuna sentitzeko gaitasuna ere badute. Gizon-

emakumeei dagokienez, beste horrenbeste gertatzen 

da. Etsaikeria eta gaiztotasuna ez ezik, elkartasuna eta 

enpatia bezalako joerak ere berezkoak zaizkio giza 

naturari. Tximinoak eta gizakiak ez dira ez erabat 

onak ez guztiz gaiztoak. Gauza biak dira batera. 

Zenbaiten ustez, eboluzioaren gurpiletik  kanpora 

dago altruismoa. Azalpen darwinista batzuen arabera, 

jokaera egoistak eragiten dituzten geneak hautatzen 

ditu eboluzioak. Kasu askotan, ordea, animaliek —

intsektu eta hegaztiek, batez ere— lagundu egiten 

diote elkarri. Animalien artean ere bada elkarri 

laguntzera bultzatzen dituen sentimendurik. 

Berekoikeria eta oldarkortasuna ez ezik, altruismoa 

eta enpatia ere geneetan daude. 

Giacomo Rizolatti italiar neurobiologoak urte asko 

darama ekintzen neuronak aztertzen. 1996an, ispilu-

neuronak aurkitu zituen «ustekabean». Horrela deitu 

zien enpatiaren neuronei. Pentsatu gabe, instintiboki, 

besteen larruan jartzen gaituzte ispilu-neuronek. 

Enpatiaren neuronak dira: besteen ekintzak eta 

sentimenduak islatzen dituzte, besteek zer sentitzen 

duten jakinarazten digute, gorputz batzuk besteekin 

lotzen dituzte. Elkar ulertzea eta errukia ahalbidetzen 

dituzten neuronak dira.  

Altruismoa —inoren ona bilatzea— jaiotzetiko 

gaitasuna da gizakiengan. Zalantzarik gabe, hautespen 

naturalak onginahizko jarrera orokor bat piztu du 

gugan. Interes berekoiak dituzten geneek 

kooperazioaren alde egin dezakete. «Agian, benetako 

altruismo desinteresatua da gizakiarena bakarrik den 

beste ezaugarri bat […]. Sortu gintuzten gene 

berekoiei aurre egiteko ahalmena dugu, eta, beharko 

balitz, doktrinatu gaituzten memeei aurka egitekoa ere 

bai» (R. Dawkins). 

Tximinoa, hala ere, ez da izaki morala. Gizakia 

morala da ongi dagoenaren eta gaizki dagoenaren 

arteko aldea zein den badakienean, eta horren arabera 

jokatzen duenean. Aldeko nahiz kontrako arrazoiak 

hausnartu eta eztabaidatu ondoren erabakia hartzeko 

ahalmenak ezaugarritzen du. 

Badugu sortzetiko sen moral bat, baina biologiak ez 

digu arau etiko zehatzik ematen. Biologiak informazio 

garrantzitsua eskaintzen digu, baina erabaki etikoa 

gure esku dago (homosexualitatearen gaitzespena da 

horren adibide bat). Arrazionalki eztabaida dezakegu 

geure zalantza eta dilema moralei buruz. Gure 

konbikzioa zergatik den baliozkoa frogatzeko 

arrazoiak eman ditzakegu. Arrazoitu egin dezakegu 

zergatik dauden gaizki tortura, hilketa eta bortxaketak, 

edo zergatik aurka egin behar diegun diskriminazioari 

edo injustiziari. 

F 

Jon Sudupe, Berria (Moldatua) 
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A eredua  

 

 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. 

ENPATIA ETA ALTRUISMOA 

26 Frans de Waal primatologoaren arabera,    

 A erlijioa baino lehenago sortu zen moraltasuna.  

 B enpatia erlijioarekin batera hedatu zen.  

 C gure barruko tximinoak ez du moralik.  

 D antzeko jatorria eta ezaugarriak dituzte sen moralak eta erlijioak.  

   

27 Gizakiak eta tximinoak alderatuta, testuak esaten du    

 A gizakiek eta tximinoek etika eta premia berberak dituztela.  

 B elkartasuna eta enpatia berezkoak dituztela primateek.  

 C adimena gorabehera, premia berberak ditugula gizakiok eta tximinoek.  

 D txinpantze batzuk gezurtiak direla eta beste batzuk, berriz, errukitsuak. 

   

28 Giacomo Rizolatti neurobiologoak aurkitu zituen ispilu-neuronak.   

 A Ekintzak eta sentimenduak konpartitzeko balio dute.  

 B Horri esker dakigu berekoikeria ere geneetan dagoela.  

 C Norberaren eta hurkoaren gorputzak lotzeko balio dute.  

 D Besteen ekintzak islatzen dituztelako deitu zien horrela.  

   

29 Altruismoa:   

 A geneek nekez izan dezakete interes berekoirik. 

 B gerta liteke geneek lankidetzaren alde egitea. 

 C kontuak kontu, ez da soilik gizakiena altruismo desinteresatua.  

 D sortu genituen gene berekoiei aurre egin diezaiekegu gizakiok.  

  

30 Izaki morala izateko, 

 A jokabideak baino axola handiagoa du ongi dagoena eta gaizki dagoena bereizten jakiteak.  

 B biologiaren berezko joerak baztertu eta jokabide etiko ziurrak izan behar ditugu. 

 C gure dilema moralak arrazoitu egin behar dira.  

 D ongiaren eta gaizkiaren artean bereizteko eta arrazoitzeko gaitasuna behar da.  

   

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.                            

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 

27 

Erantzun-orria betetzeko 

Egindakoa gainbegiratzeko 

Guztira 

 Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora-banaketa: 

Euskararen Gaitasun Agiria  


