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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. 

ON CAMILLO 

Testuingurua. Gabonetako jaiak prestatzeko lanetan, jaiotzako irudiak 
atontzen ari dira On Camillo apaiza eta Peppone alkatea. Atentatu 
batetik atera berri da apaiza. 

 

n Camillo apaizak kaxatxoaren hondoan bilatu eta gauza txiki 
arrosa bat atera zuen, txorikume baten tamainakoa: Jesus 
Haurtxoa zen. 

Peppone alkateak, _______1_______, eskuan aurkitu zuen 
iruditxo hura, eta orduan pintzel bat hartu eta lana txukun-txukun egiten 
hasi zen. Bera mahaiaren alde batean eta On Camillo bestean, elkarri 
aurpegia ikusi ezin ziotela, kriseiluaren argitasuna zegoelako bien 
tartean. 

– _________2___________ – esan zuen Pepponek–.  Ezin da inortaz 
fidatu zerbait esan nahi denean. ____________3____________  

On Camillo buru-belarri ari zen bere lanean: osorik berregin zitzaion 
aurpegia Amabirjinari. Lan ederrra. 

– Eta nitaz fidatzen al haiz? –galdetu zuen On Camillok, 
_________4___________ 

– Ez dakit. 

– Saiatu zerbait esaten, _______5_______ 

Haurtxoaren begiak bukatu zituen Pepponek: gauzarik zailena. Gero, 
ezpain txikien _______6_______ zuen. 

– Pikutara bota nahi nuke dena –esan zuen Pepponek–. Baina ezin da. 

– _______7_______ 

– Eragotzi? Erregimentu oso bat txiki dezaket nik, burdinazko makina 
bat hartuz gero. 

– Beldurra al duk? 

– Beldurrik __________8____________   

– Nik bai, Peppone. Noizbait, beldurra izaten diat. 

Pepponek pintzela busti zuen pinturan. 

– Beno, baita neuk ere batzuetan –esan zuen Pepponek. Baina ozta-ozta 
entzun zen. 

On Camillok ere egin zuen hasperen. 

– Bala kopetatik _______9_______ pasatu zitzaidaan –kontatu zuen On 
Camillok–. Justu orduantxe burua atzeratu ez banu, _______10_______ 
Mirari bat izan zuan 

1 A mespretxu handiz 

 B jakin gabe nola 

 C itsumustuan eta presaka 
   

2 A Mundu zikina da hau, gero! 

 B Ene, neuri gertatu behar halakoa! 

 C Zenbat halako, alajaina! 
   

3 A Lanak izango ditut ingurukoez 
fidatzeko! 

 B Neure buruaz ere ez naiz fidatzen! 

 C Esan banion esan nion fidatzeko! 
   

4 A ezaxolaz bezala. 

 B di-da batean. 

 C bere onetik aterata. 
   

5 A heure baitarako, noski. 

 B horrela ikusiko duk. 

 C hi isilik egotea zaila duk, baina. 
   

6 A barrunbea bete 

 B ertza bihurritu 

 C gorria berritu 
   

7 A Hori eragotzita zegok, ordea! 

 B Nork eragozten dik? 

 C Tira! Eragotzi beharko diagu hori! 
   

8 A izango ez dut, ba! 

 B inork ez dik nik adina izango! 

 C ez dut nik sekula santan izan! 
   

9 A bi hazbetera 

 B ingurumaritik 

 C bi legoatara 
   

10 A zerraldo eroriko zuan. 

 B ez nindukek jaikiko. 

 C seko utziko nindian. 

O 

G. Guareschi 

On Camillo, Ibaizabal, 2001  
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A eredua  

Lexikoa 

IPUIN BATEAN BEZALA 

Aukeratu hitz horien baliokidea, testuinguruko esanahia kontuan harturik. 

 

Markatu aukeratutakoak erantzun-orrian: zenbaki bakoitzean, dagokion laukitxoa (A-B-C-

D). 

armele eta Sarari entzundakoaren 
arabera, aiurri (11) bortitzeko emakume 
zorrotza zen haien ama Pantxike, mihian 
eztena (12) noiznahi erabiltzen zuena, 
aurrez aurre jartzen zitzaionaren kontra, 

baina bazirudien emakume eskuzabala zela aldi 
berean, bere aldekoen artean. «Behin  berekotzat 
(13) bazaitu, guztia emango dizu. Eta oilalokak 
txitoa bezala defendatuko zaitu», esan zidan 
Karmelek behin batean. Erantsi zuen: «Baina 
bestela…». 

Arestian (14) poeta despistatuaren topikoaz 
mintzatu naiz, eta Sara eta Karmeleren amaren 
nortasuna         mugatzeko (15) ez letorke gaizki 
beste topiko bat erabiltzea. Beste esparru (16) 
baten barnean, jakina. Izan ere, emakume hura 
Donibanekoa zen eta, beraz, herri arrantzari 
bateko alaba, topikoaren baldintza guztiak 
betetzen zituena. Eta ez zituen medikuak 
famatzen (17). Hartaz loriatzen baitzen, hain 
zuzen ere: bizitza osoan medikutara joan ez 
izanaz. Berbena-belarrekin eta pasmo-belarrekin 
konpondu izan baitzituen, antza, ordu arteko 

gaitz guztiak. Guztia nuen, beraz, aurka. Baina ni 
ere ez naiz, buruan sartzen zaidanean, atzera egiten 
duten horietakoa.  

Eta, hala, goiz batean premiazko bisita bat egin 
behar nuela profitaturik (18), haren etxera joan 
nintzen. Berak ireki zidan atea. Ene garaiera zuen 
arren, emakume zabala zen. Mardula. Betea. 
Noizbait ikusi izan nuen, baina ez zidan horrelako 
inpresiorik eragin:     bertatik bertara (19) ikusi ez 
nuelako, beharbada, orduan bezala. Izan ere, hura 
zen, hura, emakume puska! (20) Ehun kilo inguru 
izango zituen. Deblauki, arrain txiki bat bezala 
sentitu nintzen, kabuxa bat besterik ez, balearen 
aurrean. 

J.M. Irigoien 

Ipuin batean bezala. Elkar, 2002 (Moldatua) 

 A B C D 

11 ahalmen ezaguera adore izaera 

12 bultzada pozoia eztanda lardaska 

13 bere kidetzat berebizikotzat berekiko bere kasa 

14 Aspaldi Duela gutxi Areago Apur bat 

15 sortzeko moldatzeko murrizteko zehazteko 

 A B C D 

16 babesleku eremu ezpal hesi 

17 goraipatzen hobesten saritzen jasaten 

18 proposaturik antolaturik abiaturik baliaturik 

19 bat-batean bertan behera hurbil berehala 

20 purtzila baldresa tzarra maratza 

K 
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A eredua  

Irakurmena   |   Testu laburrak 

KLASISTAK ERE BAI 

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. 

skoletan aurre-matrikula egiteko 
kanpaina bukatu berria da. Jakina da 
gurasook onena nahi izaten dugula 

geure seme-alabentzat; hori dela eta, 
ikastetxe egokiena hautatzea xede dugu 
halako epe batean. Gurasoen asmo oneko 
aukeraketa, bistan denez, balore nagusi 
batzuen arabera egiten da eta, nola ez, seme-
alaben geroa presente dugula. 

Baloreak praktikan jartzeko ariketan, 
baina, lumatza ikusten zaigu: egun, 
ikastetxea hautatzeko baliatzen den irizpide 
funtzionaletako bat, dena delako ikastetxean 
zenbat etorkin dauden jakitean datza. 
Ondorioz, etorkin gutxien dituzten eskolak 
gero eta gehiago estimatzen dira bertan jaio 
garen aita-amon artean. 

Haatik, eskola publikoko ikasle etorkinak 
ez ditugu arrazagatik soilik saihesten; izan ere, 
etorkina ekonomikoki pobrea den atzerritarra 
dugu: kanpotik etorritako aberatsari ez 
deritzogu etorkin. Hortaz, etorkinei izkin 
egiteko estrategia estatus sozio-ekonomikoari 
ere badagokio, ohiko sosen aferari; kulturen 
arteko talkak lotura zuzena  baitu sakelen 
arteko talkarekin. Etxeko hezitzaileok 
arrazistak ez ezik, klasistak ere bagara. 

KLASISTAK ERE BAI 

21 Ikasle etorkinei dagokienez, zein da bertoko aita-amen irizpidea? 

 A Ikastetxe publikoak saihesten dituzte ikasle etorkin gehiegi dituztelako. 

 B Kanpotar pobreen ezberdintasuna izaten dute eragozpen nagusi. 

 C Gehiago axola zaie ikasleen arraza euren maila sozio-ekonomikoa baino. 

   

22 Oro har hartuta, zein esaldik laburbiltzen du testuaren mezu nagusia? 

 A Asmo onak gorabehera, ikasleen jatorria da gurasoen ardura bakarra. 

 B Etorkinak baztertu egiten ditu eskolak, arrazagatik nahiz maila sozio-ekonomikoagatik. 

 C Aurre-matrikulako hautaketak azaleratzen ditu gurasoen sakoneko balioak. 

E 

E. Zabaleta, Argia 
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HEMEN ZER 

uskal kooperatibagintzak baditu ikasketa 
batzuk pilatuak, zenbait arrazoi 
berezirengatik, une honetan munduko gune 
askotan erabilgarriak direnak. Esperientziak 
trukatzeko intuizioari forma ematen hasi 

ginen duela bost urte, eta bide erdi-amateur eta 
prekarioan hasi baginen ere, dagoeneko nonahitik 
dago eskaria. Eta gaitasun apur bat biltzen hasi 
gara, kooperatibista jubilatuak, ikasleak, 
Mundukide eta Lankiko langileok-eta osatzen hasi 
garen interkooperazio sistema koxkor honetan. 
Berde gaude, baina norabidea da egokia. 

GKE-ek, Gobernuz Kanpoko Erakundeek, epe 
laburreko proiektuak kudeatzen badakite, baina 
enpresa egonkorrak sortzen laguntzeko –eta hori da 
berez eutsiko den zerbait sortzen laguntzea– inor 
gutxi da gai. Gure ildoari begira jarri dira hainbat 
tokitan, GKE-etan eta gobernuan, Arrasateko 
kooperatibagintzak duen sona dela eta (azkarregi, 
egokitze honetan dugun esperientzia urrirako). 

Gaitasun koxkorra, eta eskari zabala. Norekin lan 
egin, baina? Mozambiken, Zimbabwen, Ginean, 
Ekuadorren, Kolonbian, Brasilen, hariak sortzen 
hasi gara. Hasierako ikasketan gaude, nolanahi ere. 
Pobretuenak ukitu, ala eraldatzaileenak? Non 
aterako diote ondoen etekin, gurekiko fluxuan, 
autoeraketaren ikasketa konpartituari? Eta non ikas 
dezakegu guk ere gehiago? 

Galdera hauen erdian, Kubak jakin-mina eta 
zalantza sortzen dit. Ez atera ondorioak azkarregi. 
Ikusi, busti. Estatu-kontrolak abonatutako 
lurzoruak, baliteke azukre gehiegi izatea, eta 
autoeraketak behar duen gatza gutxitua izatea. 
Parametroak desberdinak dira hemen, eta badira 
arrazoiak beharbada, hau bakean utzita, munduko 

bazter zapaldu eta borrokalariagoetara joateko. 
Bestetik, ordea, aukera txikia izan arren, baliteke 
maniobra-marjina egotea estatuaren esku dagoenak 
kapitalaren menpera trantsizioa egin beharrean, arlo 
batzuetan jendearen eskura bidetxoa egiteko. 
Autoeratzen ikasi behar horretarako. Ministerioetatik 
halako ideiak tanteatzen ari direla dirudi, baina 
beldur handiegia dago. Estatu-kontrola eta 
autoeraketa nahasian? Leninistak anarkisten ideiak 
probatzen…? Boleto gehiago ditu liberalismoaren 
besoetan etsitzeak. Baina batek daki, aukera gutxi 
izan arren, baliteke autoeraketari ere bideak irekitzea. 
Nolanahi ere, denbora gutxi daukatela esango nuke. 

Autoeraketarena beste diziplina bat da, ordea. Gure 
mezua, hemengo ministerioko jendearekiko 
eztabaidan, ezin da erdipurdikoa izan. Fin argudiatu 
behar da. Baina argumentazio guztiak baino inpaktu 
gehiago sortzen du aipatzeak behin diskurtso batean 
Fidelek Arrasateko kooperatibak goraipatu zituela. 
Txarto goaz. 

Brasiletik nator eta Brasilera noa. Kuba miresten 
dute MSTko militante gazteek. Arnas politikoa 
hartzeko mitoak behar, nonbait. Ez, Brasileko lurrik 
gabekoetan gertatzen ari denaren ederrak ez du ez 
Karibeko irlara eta ez beste edonora begira egon 
beharrik. XX. menderako esperimentua izan da 
Kubako iraultza. Brasileko lurrik gabekoena XXI. 
mendeko galderekin dabil.  

E 

HEMEN ZER 

23 Zer dio testuak GKE-ez eta euskal kooperatibagintzaz? 

 A Epe laburrera begirako proiektuak kudeatzeko gai ez izatea dela GKE-en hutsunea. 

 B Hemengoen esperientzian arreta jarri dutela munduko hainbat tokitan, gobernutan eta GKEtan. 

 C Mundukide eta Lankiren norabidea ohiko GKE-ena baino egokiagoa dela. 

   

24 Kubak zer gogoeta eginarazi dio idazleari?  

 A Kuba egoera onean dagoenez, beste herrialde batzuetan zer eskaini gehiago dutela uste du. 

 B Estatuaren kontrola indartsuegia da han, eta jendeak itzalia du autoeraketarako indarra. 

 C Anarkismoaren ideietan oinarritu denez, bide zaila izan arren, zabalik du autoeraketarako atea. 

   

25 Brasileko egoeraz, idazleak dio... 

 A Brasileko MST mugimenduak Kuban duela eredua eta gazteon galderek irla hartan erantzuna. 

 B Brasilera itzultzeko beharra sumatu duela, han egoera kezkagarriagoa delako. 

 C Lurrik Gabekoen Mugimenduari txalogarria deritzola: ez du beste inoren miraz egoteko beharrik. 

J. Sarasua 

Ertzeko zatiak, 2010 (Moldatua) 
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A eredua  

Irakurmena   |   Testu luzea 

VODKA BOTILATXOA 

gunkarietan irakurri dut hotelek jada ez 
dutela lehen hainbat jenero jartzen 
logelatako hozkailu txiki horietan. Jendeak 
jan-edan eta ordaindu gabe alde egiten 

omen zuen hurrengo goizean; batzuek, gainera, 
tranparako behar den zorroztasuna ongi garatua, 
botilatxoak hustu ondoren urez berriz beteta. 
Horregatik, pattarra edo whiskia oraindik ere 
aurkitu ahal izango dituzu horrelako tokietan, 
baina ez ginebra edo vodkarik. 

Neuri horrelakorik otu ez izanaren damua 

sentitu nuen berria irakurtzean. Eta erabaki nuen 

gutxi bidaiatu dudalako ez zaidala horrelakorik 

bururatu, asko ibilia banintz, ibilian-ibilian ideia 

sortuko litzaidakeelako. 

Hoteletako hozkailuak, tranpak eta bidaiak 

gogoan nituela, Amerikako Estatu Batuetako 

(AEBko) ekialdea astindu duen urakana ere etorri 

zait gogora, eta ate-joka dituzten hauteskundeak, 

eta behin hara egin nuen atzera-aurrera, ez turista, 

ez bidaiari, bisitari soil baino, han bizi baitziren 

senitarteko batzuk. Gure belaunaldiak yanki-ei 

zien begirasuna leuntzeko balio izan zidan hango 

egonaldiak. Egia da bisitatu genuen lekua ez zela 

Estatu Batuetako eremurik atzerakoiena, 

Massachussteko herrixka unibertsitario bat baizik. 

Halere, harritu egin ninduen etxe gehienen 

sarreran zeukaten karteltxoak: «Gerra ez da 

bidea». Eta harridura bertsua sortu zidaten atari 

bereetan zeuden bandera marra eta izartxodun 

ugariek. 

Harridura handiagoa sortu zidan, ordea, hemen 
inoiz ezagutu ez dudan esperientzia komunitarioa 
han ezagutzeak. Banakako etxe solteetan bizi 
ziren, gure senitartekoak batean noski, baina 
hogei bat etxeko komunitatearen barne. Erdian 
bazuten guztientzako etxe bat, liburutegi, 
haurrentzako jolas-gela, sukalde eta jangela 
zituena. Bakoitzak hara eramaten zituen eskura 
behar ez zituen liburuak, erabilitako jostailuak eta 
gainerakoak. Eta derrigorrezkoa zuten astean 
behin egiten zen afari komunitariora joatea. 
Sukaldean, berriz, txandaka egiten zuten. 
Amerikar indibidualista, bakartu eta egoisten 
herrian ikusi eta ikasi nuen hori. Sei edo zazpi 
urte igaro dira geroztik eta damu dut zaborraren 
kudeaketa nola egiten zuten erreparatu ez izana. 

Eta gutxi edo gehiago beti hasten zara 
kanpoan ikusitakoa eta gurea alderatzen. Han 

demokrata ez dena errepublikanoa da eta 
errepublikanoa ez dena demokrata. Bi alderdiren 
alternantziak politikan kalte baino ez duela egiten 
sinetsita nago. Espainiako kasua ere antzekoa da. 
Sozialista eta popularrak bakarrik eta buruz buru 
dauden aginte-gune asko izateak erraztu egin du 
tranpa eta iruzurra. Esango nuke Euskal Herrian 
elkarren kontrola handiagoa izan dela, erakunde 
bakoitzean lau, bost edo sei talde politiko egoteak 
murriztu egin duela agintariaren berezko tentazioa 
eta talde batetik bestera jauzi egin eta agintea 
aldatzean norbera aberasteko joera. Ez naiz fio 
batasuna hitza sakralizatzen dutenez. 

Harritu egin ninduen, halaber, dituzten legeak 
dituztela ere, legeari dioten begirune gorenak. 
Esaterako, hemen baino errespetu handiagoz 
gidatzen dute autoa, legea da izenburupeko txartel 
ugariei men eginez. Eta harritu, familia batean eta 
bestean barreiatua egotea zeinen naturaltzat 
daukaten jakiteak ere. Etxe komunitarioan egin 
genuen afaloste batean, bertako bizilagun batek 
kontatu zigun biharamunean New Yorkera joan 
behar zuela. Lauzpabost ordu dira autoz, baina 
anaiak ezkontzara gonbidatu zuen nonbait. Eta 
zalantzan egon zela joan ez joan, aitortu zigun, 
baina astelehenean New Yorken bertan epaiketa 
batera azaldu behar zuenez, ezkontzara ere joatea 
deliberatu zuela, bidaia baliatuz. Detaile ñimiñoa 
baino ez da, baina epaiketa ezkontzera zihoan 
anaia horren aurkakoa omen zuen. 

Etxe komunitarioak, alderdi biko txandakako 
agintaldiak, legearekiko errespetu neurri gabekoa, 
familiarekiko atxikimendu urria, epaitegietara guk 
azokara bezain maiz eta erraz jotzea nahastu ditut 
bidaia bat gogoan. Alderaketak beti dira zail eta 
egiten hastea merezi duen ere ez nago ziur. Ni, 
gurera etorriz, konformatuko nintzateke gure 
agintariek botilatxoa vodkaz hustu eta urez beteko 
ez baligute. Eta hala egitera, aitortzeko tenplea 
balute. Ura vodka baino osasungarriagoa dela 
sinestera iristeko ere prest nengoke.  

 

E 

A. Egaña 

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). 

VODKA BOTILATXOA 

26 Tranpa aipatzen du Egañak. Otu balitzaio, berak ere egingo al zukeen tranpa? 

 A Ez, kontzientziak ez lioke horretarako baimenik emango. 

 B Bai, horrelakorik bururatu ez izanaren damua baitu. 

 C Bai, bururatu zitzaion-eta ideia hori ibilian-ibilian. 

 D Ez, berari horrelakorik sekula ez zaio egokitu-eta hoteletan. 

   

27 AEBn eginiko egonaldiak iparramerikarrei buruz lehendik zuen aurreiritzia aldatzeko balio  

izan al zion egileari? 

 A Bai, iritzi hobea du harrezkero. 

 B Ez, lehendik ere ez baitzuen iritzi txarrik. 

 C Bai, baina ondorio gaiztoagoak atera ditu orain. 

 D Ez, Massachusettsekoak ez baitu AEBko bizimoduarekin zerikusirik. 

   

28 Egilearen ustez, politikan, tranpa eta iruzurra, oro har, ...  

 A handiagoa izaten da bi alderdi politiko txandakatzen badira beti. 

 B handiagoa izaten da Espainian AEBn baino. 

 C Euskal Herrian nekezago gertatzen da, alderdiak zintzoagoak direlako. 

 D berez ugaltzen dira; zenbat eta talde politiko gehiago, orduan eta errazago. 

   

29 Zer iritzi du egileak gure politikariei buruz? 

 A Ez du iritzi garbirik, politikaz erabat nazkatuta dago eta. 

 B Politikariak hobeto onartuko lituzkeela dio, sartutako ziriak patxadaz aitortuko balituzte. 

 C Tranpazaleak direla uste du, urari vodka deitzen diotelako beren eguneroko zereginean. 

 D Politikariak onartuko lituzkeela dio, egiatiak eta iruzurrak aitortzeko gai balira. 

  

30 Amerikarren jokaeren berri ematen du Egañak testuan zehar. Zein da egia? 

 A Bakezaleak dira, askotan beste iritzi bat izaten badugu ere. 

 B Familiarekiko atxikimendu handia dute, elkarrengandik urrun bizi diren arren. 

 C Hainbat amerikar komunitateetan bizi dira, eta etxebizitza eta beste zerbitzu asko konpartitzen 
dituzte. 

 D Legea, edozein dela ere, zintzo asko betetzen dute. 
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A eredua  

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. 


