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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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1.  Heldu garaiz etxera, ume!  

Erantzuna: ..... sasoiz itzuliko naizela, ama. 

A Zin dihardut 
B Zin diotsut 
C Zin degizut 
D Zin deritzot 

 
2.  Anek ongi iritzi zion zure proposamenari. ....., 

Aitorrek ere begi onez ikusi zuen. 

A Hain zuzen ere 
B Ordea 
C Baita ere 
D Era berean 

 
3.  Zein da zuzena? 

A 2010-eko uztailan izan zen, goizeko 8-etan. 
B Ofizial zuriak zazpi ziren; subofizial beltzak, 

hogei; Ipar Kongoko tribukoak, berriz, ehun eta 

berrogeita hamar. 

C Ofizial zuriak, 7 ziren; subofizial beltzak, 20 

ziren; Ipar Kongoko tribukoak berriz, 150. 
D 2011an (alegia: "Bi mila hamaikan") hamahiru 

urte egingo ditu. 

 
4.  Zein dago zuzen? 

A 03:10etan 
B 15:00etan 
C 18:00ean 
D 12:40tan 

 
5.  Zein dago zuzen? 

A Gurasoak dira erabakitzen dutena zer egin. 
B Denon esku dago arazoei aurre egiteak. 
C Aspaldiko jokabide horrek itsusi samarra dirudi. 
D Lege hori aldaketa handia suposatzen du. 

 
6.  Liburu hau ..... argitaratu zen eta berriro, 

egilearen baimenik gabe, ....., baita ..... ere. 

A 1664an 1690ean 1691n 
B 1664ean 1690ean 1691an 
C 1664ean 1690an 1691n 
D 1664an 1690ean 1691an 

 
7.  Zein da zuzena? 

A Ez dakit zenbat balio duen tresna hori. 
B Zauri larriak zituen, txakur batengatik eginak. 
C Itsasoari begira egoteak lasaigarria izaten da. 
D Ezer ez egiteko aholkatu diote, atseden hartzeko. 

 

8.  Zein dago zuzen? 

A Holako jarrerak baztertuta geratzen ari dira 

Bizkaiako hainbat herrietan. 
B Grebak arazo ugari sortarazi zuen irailan. 
C Azpeitiatik Azkoitiara doan errepidean istripua 

gertatu omen dela esan dute. 
D Sekulako harrera egin zieten Lizarrako euskal 

olerkariei. 
 

9.  Zuri ..... beste guztiei ere aitortu nien egindako 

akatsa. 

A ezik 
B izan ezik 
C gabe 
D ez ezik 
 

10.  Ainhoak jada ..... erdiak irakurriak ditu. Laster 

amaituko ditu denak. 

A libururen 
B liburuetako 
C liburuen 
D liburutatik 
 

11.  Nork ireki dizu atea? 

A Atzoko andre berdinak ireki dit atea. 
B Atzoko andrea berak ireki dit atea. 
C Atzoko andreak berdinak ireki dit atea. 
D Atzoko andre berberak ireki dit atea. 
 

12.  Hiru bonba-auto ..... dituzte Iraken hauteskundeen 

egunean. 

A puskatu 
B birrindu 
C pitzarazi 
D zartarazi 
 

13.  Erretiroa hartzeko zegoela, ondoen bizi behar 

zuenean, bihotzekoa izan du gizagaixoak.  

 Jarraipen egokia: 

A Gaitz erdi! 
B Hori duk eta! 
C Bejondeiola! 
D Bizitza zer den! 
 

14.  Urte kaskar haren ondoren, ederki kostata atera 

genuen enpresa aurrera. 

Hau da: 

A Urte kaskar hartan egindako lanagatik atera egin 

genuen enpresa aurrera. 
B Urte kaskar haren ondoren lanak izan genituen 

enpresa aurrera ateratzen. 
C Urte kaskar haren ondoren lanak kostata atera 

genuen enpresa aurrera. 
D Urte kaskar haren ondoren gure lanak kostatu 

zitzaizkigun enpresa aurrera ateratzea. 
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15.  Hemen ....., gure alde jarriko ....., ziur. 

A egongo balirateke lirateke 
B baleude lirateke 
C egongo balira ziren 
D egon balira lirateke 

 
16.  Krisia dela-eta Europako herri garatuok larri 

gaude, eta afrikar gizajoak, .....! 

A hara bestea 
B banengoen, ba 
C ezer esaterik ez 
D atera kontuak 

 
17.  Nolako zura, ..... .  

Atsotitz horren amaiera: 

A halako ezpata 
B halako hazkura 
C halako ezpala 
D halako zuhaitza 

 
18.  Heldutasun handiagoa eskatzeko, gurasoek 

gaztetxo txoriburuari: 

A Zureak egin du! 
B Zentzatuko al zara behingoz? 
C Egon patxadaz, ipurterre hori! 
D Erdu hona, ganorabako hori! 

 
19.  Nago egun eguraldiarena gehiago dela kaletarron 

kezka nekazariena baino. 
 Bestela esanda: 

A Uste dut egun arduratuago gaudela 

eguraldiagatik nekazari ez garenok nekazariak 

eurak baino. 
B Ezagun da gaur egun eguraldia, nekazariena 

barik, kaletarron kezka baino ez dela. 
C Ziur nago egun eguraldiak ez digula kaletarroi 

baserritarrei adinako kezka eragiten. 
D Nekazari izan edo ez izan, gaur egun eguraldia 

guztion kezka omen da hein berean. 

 
20.  Neba-arrebak ..... urrun bizi dira orain. 

A elkarrengandik 
B elkarren 
C elkarretik 
D elkar 

 
21.  Aurten ere uda beroa eta lehorra izango ote dugu? 
 Erantzun egokiena: 

A Ba, larri ibili! 
B Badaki bereak egiten! 
C Ederrak ikusteko gaude! 
D Bai, gozoak gaude! 

 

22.  Zein dira sinonimo? 

A jazo / lausotu 
B azaldu / asaldatu 
C mugitu / higitu 
D erantzun / inarrosi 

 
23.  ..... honetan erruduna aske gera daiteke, ez baitago 

kontrako ..... . 

A Epaitegi esleipenik 
B Legealdi aurrekaririk 
C Auzi lekukorik 
D Arautegi eskubiderik 

 
24.  Baina, baina..., beste xerra bat jan behar al duzu? 

Baietz erantzuteko: 

A Jango ez dut, ba, ederra dago eta! 
B Bai horixe, ederki berdinduta nago-eta! 
C Bai, noski, lepo eginda nago-eta! 
D Jakina, aseta nago eta! 

 
25.  Hainbatek aipatzen dute kontu hori. Entzungo 

zenuen, ba! 
 Erantzuna: 

A Bai, hitzetik hortzera dabil eta! 
B Baita, ahapeka dabil eta! 
C Jakina, marmarka dabil eta! 
D Noski, aho batez dabil eta! 

 
26.  Hizkuntza bat ikastea ez da berriketa gero!  

Alegia: 

A Hizkuntza batean gai izateak ez du esan nahi 

hizkuntza horretan ondo mintzatzen garenik. 
B Hizkuntza batean berba egiteko, lehenik 

hizkuntza hori ikasi behar dugu. 
C Hizkuntza bat ikastea ez da lan samurra. 
D Hitz eginez soilik ez da ikasten hizkuntza bat. 

 
27.  Haserre jarriko da.  
 Zein EZ da esanahi berekoa? 

A Amorru bizian jarriko da. 
B Sutan jarriko da. 
C Ederra jarriko da. 
D Gorri-gorri jarriko da. 

 
28.  Zein dago zuzen? 

A Tximista haiek ikusteak zeharo beldurtu zidan. 
B Pellok astero idazlan bat egitera behartzen digu. 
C Bihar pozik joango nintzen zuekin afarira! 
D Ez al zenioten Mikeli harrera hobea egin? 
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29.  Ez dakizu zein azkar jan zuen; izan ere, ..... irentsi 

zuen. 

A zirt edo zart baten 
B aitaren baten 
C halakoren baten 
D aho batez 

 
30.  Txikitan buruz egiten genituen eragiketa guztiak. 

Kalkulagailua zer zen ere ez genekien ..... . 

A oraindik orain 
B artean 
C dagoeneko 
D honezkero 

 
31.  Asteburu honetan ere mendira joango gara? 

A Nola ez ginen joango, bada! 
B Bai eta gustura joan ere! 
C Ez dago zertan galdetu behar! 
D Galdetuta ere! 

 
32.  Banketxeak dirua utziko diala uste al duk? 

Jarraipena: 

A Bai, egon hadi horretan! 
B Bai, hoa antzarak ferratzera! 
C Sineskeriak sineskeria! 
D Hara, jaitsi hadi pikondotik! 

 
33.  Jatetxe ekologiko hartan denetik dasta dezakezu, 

adibidez, ..... . 

A baso bete ur mineral 
B ardo ekologiko kopa bat 
C fruitu lehorren katilu bat 
D barazki fresko plater bat 

 
34.  Denok nahi dugu agiria, baina horretarako 

azterketa gainditu egin behar. 

Jarraipena: 

A Badakizu, non gogoa, han zangoa! 
B Haren baitan gaude! 
C Hori da hori izatekoa! 
D Hor dago koska! 

 
35.  Nik neuk ez dakit askorik; Anek, ....., den-dena 

daki. 

A aitzitik 
B gainera 
C halaber 
D hala eta guztiz ere 

 

36.  Herriko aberatsik handienak, nori eta ezer ez 

daukanari txanpon batzuk eskatu!  
Jarraipena: 

A Izango ez da, ba! 
B Bazen garaia! 
C Marka da, gero! 
D Inork entzutea, gero! 

 
37.  ..... zein ..... emango dizute informazio hori. 

A H.A.B.E.n A.E.K.n 
B HABEn AEKn 
C HABEan AEKan 
D HABE-n AEK-n 

 
38.  Guri egin lasai euskaraz, neska, euskaldunak     

..... eta. 

A gaituk 
B gaitun 
C gintunan 
D gintuan 

 
39.  Hamaika ikusteko jaioak gara!  

Noiz erabiliko zenuke? 

A Irratian hirurogei urteko emakumea erditu dela 

entzutean. 
B Hildako senitarteko baten alargunari doluminak 

ematean. 
C Lanean egun txarra izan eta gero, trafiko isuna 

jarri dizutela ikustean. 
D Alabaren ezkontza egunean, pozarren, topa 

egitean. 

 
40.  Zuen aitak emandako aholkuei kasu egin ....., ez 

..... denen aurrean barregarri azalduko. 

A bazeniote zinateke 
B bazenie zintezkeen 
C bazenizkieten zinateketen 
D bazeniete zineten 

 
41.  Zein dira sinonimo? 

A gomutatu / oroitu 
B erantsi / kimatu 
C idoro / ostendu 
D amildu / jaso 

 
42.  Zer, oso lanpeturik zabiltza ala?  

Erantzuna: 

A Bai, sakela bete lan. 
B Bai, zorroa bete lan. 
C Bai, burua bete lan. 
D Bai, galtzak bete lan. 
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43.  Kontu horrek eman dit, bai, zer ..... . 

A pentsatuz 
B pentsatzeko 
C pentsatua 
D pentsatzen 

 
44.  Atzera ere isuna jarri zidatek azkarregi 

gidatzeagatik!  

Erantzuna: 

A Nori eta hiri? Handia duk gero, zoro baten 

moduan gidatzen duk-eta! 
B Berriro ere? Izorra hadi! Hamaika aldiz esan diat 

zoroen pare ez gidatzeko! 
C Hori duk eta, motel! Ez duk horrenbesterako. 
D Gaitz erdi! Horixe besterik ez genian behar! 

 
45.  Hara, saiatuz gero, lortuko duzu!  

Atsotitz batekin adierazita: 

A Ezina ekinez egina. 
B Dagoenean bonbon, eta ez dagoenean egon. 
C Haizea nora, zapiak hara. 
D Zozoak beleari ipurbeltz. 

 
46.  Hori hizketan hasten denean, bazter guztiak 

aztoratzen ditu. 
 Hau da: 

A Denak hunkitzen ditu. 
B Denak lasaitzen ditu. 
C Denak liluratzen ditu. 
D Denak asaldatzen ditu. 

 
47.  Norbait izugarriak edo ikaragarriak ikusia dela 

esateko: 

A Nireak eta bereak ikusitakoa da. 
B Bereak eta bi ikusitakoa da. 
C Bereak eta kristorenak ikusitakoa da. 
D Bereak eta hamaika ikusitakoa da. 

 
48.  Biharko, eguraldi bikaina ..... dute irratian. 

A atzeman 
B susmatu 
C iragarri 
D asmatu 

 
49.  Iñakik autoa ezkerretik gidatzeko joera du; 

Ingalaterran pasatutako denboragatik, ..... . 

A halaber 
B osterantzean 
C era berean 
D nonbait 

 

50.  Idazkera. Zein dago gaizki? 

A Erori ezkero 
B Hartuz gero 
C Honezkero 
D Ordu biak ezkero 

 
51.  Bizitzaren funtsak ulertzen ez duguna du osagai 

nagusi.  

Hots: 

A Bizitzan zehar ez dakigunetik dakigunera jo 

behar dugu. 
B Bizitzan, ulertzen ez duguna ulertzen duguna 

baino gehiago da. 
C Bizitzaren ikasgai nagusia ulertzen ez dugunari 

men egitea da. 
D Gauzarik funtsezkoenak, barru-barruan eragiten 

digutenak, ulertzea ez dago gure esku. 

 
52.  Ohar bat jarri diet, bihar etorri behar dutela 

esanez. Beraz, ..... . 

A kontuan hartuta daude 
B jakinaren gainean daude 
C oharkabean daude 
D hitz emanda daude 

 
53.  Autoko tresna: 

A galga edo balazta. 
B gantza edo koipea. 
C gandua edo lausoa. 
D gandorra edo gangarra. 

 
54.  Gogorrean ezin, eta azpijanean gailendu 

zitzaizkion etsaiak zaldunari. 
 Alegia: 

A Zaldunak aurrez aurreko borrokan lortu zuen 

etsaiak menpean hartzea. 
B Zaldunak ez bezala, etsaiek indarkeria erabili 

zuten garaipena lortzeko. 
C Amarruak baliatu behar izan zituzten etsaiek 

zalduna azpiratu ahal izateko. 
D Azpijokoak erabilita ere, etsaiek ez zuten 

zalduna menperatzerik izan, adoretsua baitzen. 

 
55.  Estimatuta dago!  

Zeren erantzuna da? 

A Zer moduz duzue ama? 
B Zer, beste ardotxo bat? 
C Barkatu, nahi gabe izan da! 
D Aspaldiko! 
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56.  Uda aldera eguraldiak onera egingo ..... 

itxaropenik badugu oraindik. 

A duela 
B duelakoaren 
C duen 
D duenik 
 

57.  Halakoa bide zen orduko zientzialarien ustea. 

Hots: 

A Halakoa zen, antza. 
B Halakoa zen segurtasun osoz. 
C Halakoa ezin zitekeen izan. 
D Halakoa izango ahal zen! 
 

58.  Jai guztiek beren biharamuna. 
Atsotitz horren baliokidea: 

A Gaur egin ahal dena biharko ez utzi. 
B Ibiltari gauean, logura goizean. 
C Jaia jai, asteguna ere hala nahi. 
D Geroa, alferraren leloa. 
 

59.  Gidaria izaten omen da istripu gehienen sortzailea. 

....., batez ere haren esku dago istripu kopurua 

gutxitzea. 

A Apika 
B Zeren 
C Nolanahi ere 
D Beraz 
 

60.  Idazkera. Zein zerrenda dago gaizki? 

A hamahiru / halabeharrez / hilerria / behartsua / 

urkatu 
B auzoa / ibaia / zihurra / arbela / arroa 
C iaz / ostu / ilargia / zuhurra / gehiago 
D ohorea / oihala / zihoan / historia / atzamarra 
 

61.  Zein dago zuzen? 

A Ala ez zen inor gelan ala denak ezkutatutak 

zeuden. 
B Edo ez zen inor gelan edo denak ezkutatutak 

zeuden. 
C Edo ez zen inor gelan edo denek ezkutatua 

zeuden. 
D Edo ez zen inor gelan edo denak ezkutatuta 

zeuden. 
 

62.  Maite ditut eguneko argiak; ez, ordea, gauekoak 

adina. 
 Hau da: 

A Eguneko argiak gogokoago ditut gauekoak 

baino. 
B Eguneko argiak bezain atsegin ditut gauekoak. 
C Gaueko argiak baino ez ditut atsegin. 
D Eguneko argiak baino gogokoago ditut 

gauekoak. 

63.  Zergatik ez zara gurekin zinemara etorri?  
 Erantzun zuzena: 

A Zeren eta ez dut nahi! 
B Hargatik! 
C Zergatik ez! 
D Ezetz, ba! 
 

64.  Gaizki ulertuak ..... nahi izanez gero, ..... da  

biderik egokiena. 

A gaitzetsi oinazea 
B baretu artegatasuna 
C behaztopatu zurbiltasuna 
D saihestu gardentasuna 
 

65.  Mutil gaizto haiei hurbildu ..... eta eurak, berriz, 

harrika hasi ..... . 

A ginen ziren 
B gintzaizkien zitzaizkigun 
C gintezen zitezen 
D genien gintuzten 
 

66.  Ume txikiari: Zergatik egiten duzu negar, .....? 

Jarraipena: 

A polita halakoak 
B polit-polita 
C polit horrek 
D polita hori 
 

67.  Gustuko ez duzun zerbait egin beharra    

duzunean, ..... . 

A zeure buruaz beste egiten duzu 
B gogoz kontra egiten duzu 
C okertuta egiten duzu 
D gogoetarik gabe egiten duzu 
 

68.  Orain eutsi lanari eta .....! 

A gero ikusiko 
B gero gerokoak 
C gero salda bero 
D gero ikustea 
 

69.  Irakurri al duzu Sarriren azken liburua? 

Jarraipena: 

A Ederra dela! 
B Ederra, ezta? 
C Horrelako ederragorik! 
D Nolako ederra den! 
 

70.  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! 
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71.  Zazpi suspentso! ..... zure emaitzen berri izatean! 

A Epelak hartuko dituzte gurasoek 
B Gozoak jarriko dira gurasoak 
C Aho betean jarriko dira gurasoak 
D Pikutaraino jarriko dira gurasoak 

 
72.  Zer esan duzu? 
 Erantzuna: 

A Ez dut ezer ere ez esan. 
B Ezer. 
C Zerbait ez. 
D Ezer ere ez 

 
73.  Gerra osteko egun haietan poz adina pena izan 

genuen. Alegia: 

A Pena baino ez genuela izan. 
B Poza baino ez genuela izan. 
C Biak neurri berean izan genituela. 
D Adina gorabehera, pozik bizi ginela. 

 

74.  Denboraren zirrikitu guztiak ardailez bete zalea da 

telebista, bere etsairik handiena balitz bezala 

gorrotatzen baitu isiltasuna.  

Hots: 

A Denbora hobeto betetzearren, isiltasun tarteak 

eta harrabotsak txandakatzen ditu telebistak. 
B Isiltasunaz amorratuta, ikusleak, etengabe, 

telebista burrunbatsua du gogoko. 
C Zaleek denbora nola bete ez dakitelarik, 

telebistara jotzen dute zalaparta eske. 
D Isiltasuna areriotzat jo eta, une oro, zalaparta 

maite du telebistak. 

 
75.  Zer egiteko esaten zaie mukiak dituzten umeei? 

A Egin txotx! 
B Egin apatx! 
C Egin zintz! 
D Egin zurtz! 

 
76.  Noiz esan zenion alabari Gabonetako opariak 

gurasoek erosten dituztela? 

A Hamar urte zituela esan nion alabari Gabonetako 

opariak gurasoek erosten dituztela. 
B Hamar urte zituela Gabonetako opariak gurasoek 

erosten dituztela esan nion alabari. 
C Alabari esan nion, hamar urte zituela, 

Gabonetako opariak gurasoek erosten dituztela. 
D Hamar urte zituela gurasoek Gabonetako opariak 

erosten dituztela esan nion alabari. 

 

77.  Banoa, ze gaur ez dut denborarik; ..... 

A baino esaidazu bihar zer zion gehiengoak. 
B baina emadazu laster zeure iritzia. 
C baino, arren, erantzuidazu lehen-bait-lehen. 
D baina ez zenidazun ezer esan behar, ezta? 

 
78.  Zer gerta ere, beharrezkoa da autoan ..... 

erabiltzea. 

A segurtasun gerrikoa 
B segurtasun uhala 
C segurtasun lotura 
D segurtasun lokarria 

 
79.  Zein hitz bikote dira egokienak? 

A elur maluta / harri txintxarra / lur zokila / mahats 

alea 
B elur txintxarra / harri zokila  / lur alea / mahats 

maluta 
C elur alea / harri maluta / lur txintxarra / mahats 

zokila 
D elur zokila / harri alea / lur maluta / mahats 

txintxarra 

 
80.  Zer egin duzue partiduan?  
 Erantzuna: 

A Bi-bi berdindu. 
B Lau-huts galdu. 
C Hiru-bat irabazi. 
D Bi eta huts irabazi. 

 
81.  Garapen iraunkorrari eutsiko badiogu, 

ezinbestekoa da gizarteak zenbait jarrera errotik 

aldatzea. Alegia: 

A Gizartearen zenbait jokabidek bere horretan 

jarraitzekotan, garapen iraunkorra sustatzea 

beste biderik ez dago. 

B Garapen iraunkorraren alde egin ezean, ez dago 

gizartearen zenbait jokamolde aldatzerik. 
C Nekez sustatuko dugu garapen iraunkorra, 

gizartearen zenbait jokabidek bere horretan 

jarraituz gero. 
D Gizartearen inplikaziorik gabe, ezin izango dugu 

garapen iraunkorra geldiarazi. 
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Graffiti guztiak ez dira berdinak Donostian 

Hautsak harrotu ditu graffiti bakar batek Donostian, 

Udalak kaleko arte honen inguruan darabilen politika 

ezbaian jartzeraino. Banksy artista eta graffiti egile 

ospetsua dago auziaren atzean. Street art delakoaren baitan 

oso famatua da Banksy: botere guneak jomugan jartzen ditu 

bere lanetan, modu irudimentsu, kritiko eta askotan 

umoretsuan. Horrek ospetsu egin du, baina inork ez daki 

benetan nor ezkutatzen den Banksy ezizenaren atzean. 

Bristolen (Erresuma Batua) jaio zela uste da, eta beste ezer 

gutxi. Donostiako Zinemaldian Banksyk berak zuzendutako 

Exit Through the Gift Shop filma eskaini zuten Zabaltegi 

sailean. Eta Zinemaldiak iraun zuen egunetan, Banksyrena 

izan zitekeen graffiti bat agertu zen Alde Zaharrean, 

Urgullera doan kaleetako batean. Egilea bera ote den ezin 

jakin, baina Banksyk beste zenbait graffititan erabilitako 

txantiloi berbera erabili ei zuen egileak. Horrek sortu du 

polemika. Izan ere, Donostiako Udalaren arauek ezarri 

bezala, graffiti guztiak garbitu egiten dituzte. Baina honako 

hau Banksyrena omen denez, Donostiako Kultura 

zinegotziak graffitia ez garbitzeko eskatu zuen, interes 

artistiko handikoa zelakoan. Horrek, jakina, polemika sortu 

du, arauak guztientzat berdinak ez direla egotzi baitzioten 

Udalari, eta badirudielako artelanen balioari baino egilearen 

izenari begiratu ziotela (eta hori guztiori, graffitiaren egilea 

benetan Banksy izan ote den ala ez jakin gabe...). Nolanahi 

ere, kalean sorturiko ika-mika kaleak berak itzali du 

azkenean, urriaren erdialdean ia guztiz estali baitute beste 

zenbait graffiti egilek Banksyren ustezko lana. 

___________________________________________________________ 

Aizu, 315 zk 

 

82.  Donostiako udalaren erabakiak zergatik eragin 

du polemika? 

A Graffitiaren egilea Bansky zela jakin ondoren 

hartu zuelako. 
B Udalak ez dituelako bere arauak bete. 
C Kaleko artearen inguruko araudia finkatu gabe 

dagoelako. 
D Artista kritikoagoen lana berehala ezabatzen 

duelako. 
 

83.  Zein da testuaren ikasbidea arteari buruz? 

A Kaleko arteak ez duela luzaroan irauten. 
B Ospeak ospe, kanpoko artistek bertokoek adina 

balio dutela. 
C Artista kritikoen lanak ez duela agintarien 

oniritzirik izaten. 
D Artistaren izenak ematen diola garrantzia 

artelanari. 
 

 

 

Ilargiaren eragina 

Ilargia, izatez, argirik ez duen ispilua da, baina 

ispilatzen duen argi apalak eragin handia du lur gaineko 

landare eta animalien garapenean. Ilargiaren aldiak 

kontuan hartzekoak dira. Nik benetan sinesten dut 

horietan. Bestela galdetu baratze-zainei, artzainei eta 

abarrei, eta batez ere erditzear dauden emakumeei. 

Denok ezagutzen ditugu Kantauri itsasoko marea 

biziak, ilargiak eraginak, eta noiz den unerik onena 

(itsasbehera baxuena denean) itsas arroketatik lanpernak 

biltzeko. 

Neronek ez dut alderik antzeman ebakuntzako odol-

isurietan, ilargiaren aldi batean ala bestean egin. Baina 

Andrews doktoreak baieztatzen duenez, odol galtze 

txikienak ilberrian gertatzen dira, eta handienak ilgoran. 

Zirujau lanean nahiago dut horrelakoen berririk ez 

izan, horrela egunero gaixo gehiagori kasu egin ahal 

izateko. Beti esaten da eragin handia duela buruko 

zenbait nahasmendutan, eta eguneroko bizitzan ilargi-joa 

deitzen zaio jite aldakorra duen pertsonari. 

___________________________________________________________ 

J. Bereziartua Dkr 

Arantzazuko egutegia, 2010 

 

 

 

 

 

84.  Zirujauen lanetatik aparte, egileak non antzeman 

du gehien ilargiaren eragina? 

A Haurdunengan. 
B Nekazarien lanetan. 
C Ilberriaren eta ilgoraren eraginean. 
D Lanpernak azalarazten dituzten marea bizietan. 

 
85.  Andrews doktorearen iritzien aurrean, zein da 

egilearen jarrera? 

A Ez die aurkikuntza horien berri ematen gaixoei. 
B Aintzat hartzen ditu, bere ohiko jarduera aldatu 

gabe. 
C Gaixoak artatzeko, ezjakinarena egiten du.  
D Ados dago, berak ere antzeko ondorioak atera 

ditu eta. 

 
 

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. 


