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 o Duración: 90 minutos. 

 o Debe realizar TODAS las tareas. 

 o Debe escribir sus respuestas en la hoja de respuestas (reverso de esta página). 

 o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.  

 o Apague su teléfono móvil. 

 o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 
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ERANTZUN ORRIA 

TAREA 1 Ondorengo testutik hitz multzo batzuk kendu ditugu. 

 Aukeratu hitz egokiak aukeren artean.                                        12x0,5 
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TAREA 2 KOMERTZIO TXIKIAK.  
Galderak eta erantzunak parekatu.                                          7x1 
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OCTUBRE 2020 

 

GABONETAN AURREZTEKO ESTRATEGIAK 
 

Erosketak aurreratzeak, elikagaiak izozteak edo kostu txikiko planak egiteda egun 

horietan gutxiago kontsumi dezakegu. 
Sara Rivas. Consumer 
2019-11-26 (moldatua) 

 

 

Gabonak hurbiltzen ari dira eta, horrekin batera, ..............(0)............................ 

Data horiek, udako oporrekin batera, urteko bi une horietan desorekatzen dira gehien 

familiaren aurrekontuak. Deloitte aholkularitza-enpresaren Gabonetako kontsumoari 

buruzko urteko txostenaren arabera, espainiarrek denboraldi horretan ........................ 

(1).............. espero dute: opariak, bidaiak eta elikadura. Kopuru hori aurreko urteko 

gastu erreala (541 euro) baino handiagoa da, nahiz eta kontsumitzaileek 2018ko 

Gabonak baino lehen ordainduko dutena baino txikiagoa izan, orduan 600 eurokoa 

izan baitzen. Hala ere, herritarren % 40k onartzen du ....................(2).......................... 

Datu horiek gorabehera, urte-amaiera aurrezteko garaia izan daiteke. Nola? Jarraitu 

irakurtzen. 

Benetan. Abenduan aurreztu daiteke. Arrazoia ez dago herritar askok Gabo-

netako ordainsariaren bidez dituzten ..........................(3)...........................; izan ere, 

izan ohi den gastu handiarekin, errazagoa da hemendik eta handik pixka bat urra-

tzea, gure ustekabe-itsulapikoa handitzeko. 

Zeregin horretan hasteko asmoa baduzu, lehenik eta behin, ................... 

...........(4)..................................., eta gastuen benetako aurrekontua izan. Egiaztatu 

diru-sarrerak ez dituztela gainditzen. Hori gertatzen bada, kendu eta jarri azpian. Za-

titu zure aurrekontua kategoria handitan: opariak, elikadura, aisialdia eta bidaiak dira, 

ordena horretan, espainiarrek egiten dituzten gastu handienak, ...................... 

(5)................................ . 

Lehenengo kategorizazio horren ondoren, xehatu xehetasun guztiak, eta az-

tertu benetan beharrezkoa den, murriztu edo, ............................(6).......................... 

Consumer-ek hainbat baliabide proposatzen dizkizu lau multzo handi horietako ba-

koitzean zure gastua murrizteko. 

Deloitteren arabera, partida horretan inbertituko dugu diru gehien: guztira, 238 

euro, duela urtebeteko aurreikuspenarekiko %1,3. Gastu hori murrizteko neurri      

egokia da Black Friday edo Ciber Monday gailuetan aurreratzea eta opariak erostea. 

Aurten, ........................................... (7)..........................................................., hurre-

nez hurren. Aurrikuslea bazara, egun hauetan %80ra ere irits daitezkeen deskontuak 

izango dituzu. Egia esan, dendek gero eta gehiago aurreratzen dituzte data horiek, 

eta, beraz, aste osoan beherapen handiak izango dituzu prezioetan. Ez galtzeko tri-

kimailu bat da erosi nahi dituzun produktuak zure lineako erreferentziako 

........................................... (8)............................................. eta egunero zaintzea, 

1.- Ondorengo testutik hitz multzo  batzuk kendu ditugu. 
Aukeratu hitz egokia aukeren artean. 
Gogoratu zure aukerak erantzun orrira pasa behar dituzula.                12x0,5= 6 puntu 

https://www.consumer.es/author/sara-rivas
https://www.consumer.es/etiquetas/navidad
https://www.consumer.es/economia-domestica/finanzas/pagar-seguridad-compras-online-black-friday.html


sustapenean sartu diren ikusteko. Onena da denda askok, bezeroek Eguberrietako 

erosketak egun horietara aurreratuko dituztelakoan, Errege eguna arte luzatzen di-

tuztela ....................(9)............................. . Ez utzi lagun ikusezina egiteari lagunen 

artean edo familiako zaharrenen artean. Horrela, opari bakarra egin eta erosi be-

harko duzu, eta horrek lagunduko du aurrekontutik ez pasatzen. Beste ideia bat hand 

made modan izena ematea da (eskuz egina). Eta ez kezkatu eskulanetan oso trebea 

ez bazara. Gero eta irtenbide gehiago daude zailtasun maila guztietara bideratuta. 

YouTubera itzultzean, ideiaren bat eman diezazuke. 

Gabonetako opari gastronomikoak, 5 euro baino gutxiago ordainduta janarien 

eta edarien gastua, 173 euro, bigarren altuena da, Deloitte-ren txostenaren arabera. 

Gainera, %3,6rekin, gastatzeko asmoa gehien handitu duen bigarren partida da. 

Baina elikagaiak eta edariak erosten baditugu, aurrezpen handiak izango ditugu. 

Zenbat eta eskaera handiagoa, ....................................(10).......................................... 

Merkatal establezimenduek zenbait produkturen zenbatekoa igo ohi dute, hala nola 

arrainena, itsaskiena eta haragi batzuena; horien kostuak, egun seinalatuetan, bi-

koiztu ere egin daitezke. Zapoa, bisigua, erreboiloa edo atuna izoztu egin daitezke, 

testuran edo propietateetan aldaketarik sumatu gabe. Baina kontuan izan hozkailuan 

desizoztu behar direla, eta ez aire zabalean. Itsaskiak, hala nola txirlak, otarrainxkak 

edo labanak, gorde taper batean, ez kolpatzeko, eta hozkailuan kontsumitu baino bi 

egun lehenago aldatu. Haragia izozteaz gain, osorik erostea komeni da. Adibidez, 

azpizunaren kasuan, kiloko prezioa beti izango da pieza osoa erosten denean baino 

handiagoa. Kontua da ezer ez alferrik galtzea. Azpizun-medailoiak egiteko asmoa 

baduzu, erabili ebakinak beste errezeta batzuetarako, hala nola ......................... 

.......(11)..............., ekialdeko salteaturako eta tartar-erako. Edariei dagokienez, go-

mendagarria da eskaintzen berri izatea. Black Friday berriro ere erosteko aukera 

egokia da. 

Aisialdiko partidan handitu da gehien gastu-asmoa (%5,3). Batez beste 79 

euro ordainduko ditugu. Udan bezala, Gabonetako oporrak direla eta, astialdiko jar-

dueren gastua izugarri igo da, batez ere etxean haurrak badaude. Udalek egun ho-

rietarako antolatzen dituzten doako edo .........................(12)................... aukera ona 

izan daiteke horiek entretenitzeko. Mendian edo parkean ibilaldi bat egiteak energiak 

gastatzen lagunduko die. Eta eguraldiak laguntzen ez badu, etxean antzezlan bat 

antolatzea lagunen batekin, eta mozorroak eskuz egitea, merkea izateaz gain, sor-

mena handituko zaio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.consumer.es/alimentacion/regalos-gastronomicos-de-navidad.html
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/como-saber-si-se-ha-roto-la-cadena-de-frio-en-alimentos-congelados.html
https://www.consumer.es/seguridad-alimentaria/como-saber-si-se-ha-roto-la-cadena-de-frio-en-alimentos-congelados.html


ESALDIAK: 

 

 
a) 554 euro inguru gastatzea 

b) aparteko diru-sarreretan bakarrik 

c) are gehiago, baztertu egin dezakezu 

d) azaroaren 29an eta abenduaren 2an izango dira 

e) bazkari, afari eta oparietako gehiegikeria 

f) Deloitte-ren txostenaren arabera 

g) dendaren erosketa-saskian sartzea 

h) haragi-takoetarako 

i) hitzartutako aurrekontutik pasatu zirela 

j) itzultzeko edo aldatzeko datak 

k) orduan eta prezio handiagoak 

l) planifikatu egin behar duzu  

m) prezio murriztuko jardueren berri izatea 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.- Jarraian Begoña Knörri egindako elkarrizketa irakurriko duzu.  
Parekatu galderak eta erantzunak.  
Ez ahaztu zure aukerak erantzun orrira pasa behar dituzula.         7x1= 7 puntu 

«Komertzio txikiarekin hiri argitsuagoa izango genuke» 

JAIZKI FONTANEDA / FOKU 
2020ko urtarrilak 12 

(moldatua) 
 

Orain urtebete jaso zuen Begoña Knörr (Gasteiz, 1954) Gasteizko Jakintza liburu 

dendako jabeak kontratua amaitu egingo zitzaiola zehazten zuen burofax bat.        

Lokalaren kontratua urtebete atzeratzea lortu zuen, Kutxabank bankuarekin 

-lokalaren jabearekin- tratua egin ostean. Martxoan itxiko du liburu denda, 32 urteren 

ostean. Ohartarazi duenez, itxieraren ondorioz saltoki txiki bat gutxiago egongo da 

Gasteizen. 

 

 
GALDERAK 
 
 

0. Hitzaldiak ere antolatu dituzu idazleekin? 

1. Martxoan itxi beharko duzu liburu denda; behartuta? 

2. Nolakoak izan ziren negozioaren lehen urteak? 

3.  Orain erretiratu egingo zara, baina bazeneukan asmorik? 

4.  Zein da bezeroen profila? 

5.  Zer egingo duzu hemendik aurrera? 

6.  Zeintzuk dira liburu dendan eduki ohi dituzun liburuak? 

7.  Zeintzuk dira zure liburu gustukoenak? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERANTZUNAK 
 
A) Azken hamar urteetan, pila bat. Estres puntu bat ere sortzen dute, sarritan 

hizlariak gustura egongo diren ala ez pentsatzen zabiltzalako, baina azkenal-

dian oso ondo pasatzen dut. 

B) Banuen ilusioa norbaitek negozioa hartzeko. Orain hartu diot erritmoa egunero-

koari, baina egia da lan egin behar dela. Mahaiaren beste aldean egoteak, ordea, 

aukera ematen du truke intelektualerako.  

C) Editorial nagusiek bidaltzen zituzten liburuak, baina nik ez nituen onartzen gehie-

nak. Saiatzen nintzen liburuak aukeratzen nuen ezagutza urriarekin. Gogoratzen dut 

lehen egunean gizon bat sartu zela eta esan zidala erakusleiho berezi samarra nu-

ela. Nik ez nekien berezia zen ala ez; soilik, nik aukeratutako liburuak zirela.  

D) Gustatzen zaizkidanak eta jendeari gustatuko zaizkiola uste dudanak. Bezeroei 

galdetzen diet ea zergatik eskatzen didaten liburu bat edo beste, eta horrek kuriosita-

tea pizten dit.  

E) Idazle zentzudunak gustatzen zaizkit, zerbait sentiarazten eta erakusten dizute-

nak, edozer dela ere; horrek bide batean jartzen zaitu. Entretenimenduko liburuak 

ere gustuko ditut, baina ez ditut aguantatzen tontakeriak kontatzen dituztenak. Uste 

dut asko entretenitu daitekeela liburu onekin. 

F) Jakina, kontratua etetea izan da hemendik irteteko seinalea. Kutxabank da lokala-

ren jabea, eta ez didate azalpenik eman. Kazetari batek ikertu zuen gaia; bankuak 

esan zion ohiko bidea dela. Beste ezer ere ez.  

G) Nahasia da. Azkenaldian, gazteak etortzen hasi dira, 30 urte ingurukoak. Esango 

nuke belaunaldi aldaketarekin duela lotura. Etortzen da jende helduagoa ere. 

H) Orain, dendan dudana merkealdian salduko dut, baina aurrez beste bi ekitaldi ere 

egingo ditut. Azken egunean, berriz, etorri nahi duen ororentzako festa bat egongo 

da.  

 
  



 
 

 

"LEHEN SEKTOREAN ETA IKERKETAN EMAKUME IZATEAK 
DESABANTAILAK DITU” 

IZARO ZUBIRIA IBARGUREN 
2019/09/06 
(moldatua) 

 
Izaro Zubiria Ibarguren Gaztelun jaio zen, Gipuzkoako landa-eremuko herri txiki ba-

tean, eta beti bizi izan da naturaz inguratua: "Horregatik, betidanik gustatu izan zait natura. 
Gainera, aita ere oso naturazalea izan da, eta bere zaletasuna transmititu dit. Txikitatik hasi 
nintzen zaldiz ibiltzen, eta beti izan dugu txakurra, oiloak...", dio. Beraz, ez da harritzekoa 
unibertsitateko ikasketak aukeratzeko garaian, Albaitaritza aukeratu izana. 

Ez du damurik, baina gogoan du jaso zuen lehen kolpea: "Hirugarren mailan izan 
zen. Haragitarako behiak zituen lagun bat zuen aitak, eta uda hartan harekin lana egitea 
bururatu zitzaidan, ganadutegiko lana ikasteko. Haren baserrira joan ginenean, baina, bere-
hala esan zidan bere albaitaria gizona zela, handia, eta ehun kilokoa; ea zer egin behar nuen 
nik, emakumea eta hain txikia izanik". Nolabait, orduan egin zuen topo errealitatearekin au-
rrez aurre. 

Bigarren kolpea izan zen jabetzea zer aitortza eskasa duten albaitaritza-ikasketek gi-
zartean, beste ikasketa batzuekin alderatuta: "Oso ikasketa gogorrak dira, eskakizun handi-
koak, eta lanean hartzen duzun ardura ere oso da handia. Jendeak, ordea, ez du hori ikus-
ten, eta profesioa ez dago aitortuta beharko zukeen neurrian, inondik inora ere". Hala ere, 
aurrera egin zuen, eta, ipurtarin samarra denez, azken urtea egiten ari zela dagoeneko hasi 
zen begiratzen zer aukera egon zitezkeen. Irakasle baten bitartez NEIKER-ekin harremane-
tan jarri, eta sei hilabetez aritu zen animalien elikadurari buruzko zenbait proiektutan eta in-
tseminazio-laborategian. 

"Aldez aurretik, ez nuen pentsatuko ikerketa-mundua gustatuko zitzaidanik. Nik natu-
rarekin harreman zuzena eta jarduera mugitu bat izan nahi nituen, eta ez nuen uste labora-
tegi batean sartuta gustura egongo nintzenik. Baina oso lan aktiboa da, lan pila bat egitea 
tokatu zitzaidan, eta asko gustatu zitzaidan”, onartu du Zubiriak. 

Sei hilabeteko praktikak amaitu zituenean, elikagaien kalitatearen eta segurtasunari 
buruzko master bat zegoela ikusi zuen, eta, ordurako bazuenez asmoa agian doktoretza-
beka bat eskatzeko, aproposa izan zitekeela pentsatu zuen. “Gainera krisi-garaia zen, eta 
horrek ateak zabaltzen lagunduko zidala iruditu zitzaidan”, gogoratu du. 

Masterra hasi eta berehala doktoretza egiteko aukera sortu zitzaion, aurkeztu, eta 
eman egin zioten -lehenengo lekuan geratu zen-. “Ilusio handiarekin heldu nion aukerari na-
hiz eta beldurra ere ematen zidan tesi batean sartzeak. Laginak hartu, irtenbideak bilatu, 
ideia berriak proposatu… horretarako banekien balio nuela, baina ordenagailu aurrean ese-
rita hainbeste ordu eman beharrak beldurra ematen zidan”. Hala ere, aurrera egitea erabaki 
zuen. Tesiaren zati handi bat Fraisoro nekazaritza eskolako ukuiluan gauzatu behar zen be-
hiekin, eta bertan ere lehen aldian zalantzaz hartu zuten, ukuiluan aritzeko profila ez ote 
zuen pentsatuz. 

Alabaina, praktiken eta tesiaren artean, Gasteizko ukuilu batean aritu zen lanean, 
peoi gisa, azpiak ateratzen, behiak ezten… Lan gogorra zen, eta gaizki ordaindua, baina 
asko ikasi zuen, eta oso baliagarria izan zitzaion entseguak diseinatzeko, ukuiluan molda-
tzeko, eta baserritarrekin parez pare tratatzeko: “Ikusi zutenean banekiela ukuiluko lanak 
egiten, jarrera aldatu zuten eta asko lagundu zidaten”. Bera ere ez zen ikerketako lanak egi-
tera mugatu; baserrikoak ere egiten zituen. “Azkenean, peoi-lana giltzarri izan da nire bizitza 
profesionalean, horrek eman baitit aukera baserritarrak ulertzeko, haiekin batera aritzeko, 
eta lagunak egiteko”. 

 
 
 
 

3.- Testu hau irakurri ondoren, erantzun galderak aukera egokiarekin.  
Ez ahaztu zure aukerak erantzun orrira pasatzen.                               (7x1= 7puntu) 



 
 

 0. Lehen sektorean eta ikerketan... 

 a. emakume izateak abantailak baino ez ditu 

 b. gizonezko izateak desabantailak ditu 

 c. hobe da gizonezko izatea 

 1. Izaro Zubiria landa-eremuko herri txiki batean jaio zen 

 a. Horregatik txikitatik hiriburu handiak gustatu zaizkio. 

 b. Hori dela eta naturazalea izan da beti. 

 c. Bere amak transmititu zion naturarekiko zaletasuna. 

 2. Izarok albaitaritza ikasketak egin zituen. 

 a. Ikasketak aurrera joan ahala jaso zuen lehen kolpea. 

 b. Ikasketak hasi orduko jaso zuen lehen kolpea. 

 c. Aitaren lagun bati esker ez zuen inoiz arazorik izan.  

 3. Izaroren ustean: 

 a. Albaitaritzak beste ikasketa batzuk baino aitortza hobea du. 

 b. Bere lanean hartzen duen ardura eta gizarteak ematen diona bat datoz. 

 c. Ikasketak oso gogorrak dira, lanaren ardura izugarria da, baina jendeak ez du 

horrela ikusten.  

 4. Izarok ikasketak bukatu... 

 a. aurretik lanean hasteko aukera izan zuen. 

 b. eta berehala hasi zen lanean urtebeteko kontratuarekin. 

 c. eta handik urte batzuetara lortu zuen lehenengo kontratua. 

 5. Izaro Zubiriaren txikitako nahia zen: 

 a. Laborategi batean sartuta egon ikerketan buru-belarri. 

 b. Naturarekin harremana eta mugitua izango zen jarduera bat izatea. 

 c. Lan pila egitea, nahiz eta naturarekin harremanik ez izan.  

 6. Masterreko ikasketak hasi zituen: 

 a. Bere asmoa eta gogoa lehenbailehen lanean hastea bazen ere. 

 b. Elikagaiekin zerikusirik ez zuen gai batekin. 

 c. Ondoren doktoretza egin eta tesi batean sartu zen, errespetua ematen zion 

arren.  

 7. Bere ibilbidean zehar: 

 a. Funtsezkoak izan ziren txikitatik egindako ikasketak. 

 b. Laborategian egindako zenbait proiektu giltzarri izan ziren. 

 c. Baserritarrekin ukuiluan egindako lanak oinarrizkoak izan ziren.  
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TAREA 2 KOMERTZIO TXIKIAK.  
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INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 

 o Duración: máximo 45 minutos. 

 o Apague su teléfono móvil. 

 o Sólo se admiten respuestas escritas con bolígrafo azul o negro.  

 o Cada tarea se escuchará dos veces. 

 o Para cada una, el procedimiento será el siguiente: 

 o dos minutos para leer el enunciado y la tarea 

 o primera escucha del documento  

 o un minuto para responder 

 o segunda escucha del documento 

 o dos minutos para revisar las respuestas y anotarlas en la hoja de respuestas 

(reverso de esta página) 

 o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL:  ….  /20 
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TAREA 1 On-line IRAKASKUNTZA 
Behean dituzun aukerekin hutsuneak bete.  12x0,5 

 
          /6puntu 

AMARAUNA 
EUSKADI IRRATIA 

2020-03-15 
(...) 
NAGORE TELLERIA. Eta Gorka Julio, honek ere badaki zerbait etxetik ....(0).... eta 
gaur bion artean laguntza handia eman behar diguzue, gainera.  
MAITE GOÑI.(...) Eta plataforma nagusienak erabiltzen ari direnak telelana edo 
....(1)..... irakaskuntzarako edo birtualki erakusteko, ba, gure errealitatea da, Hor 
......(2).... guztiak ipini, foroa dago, atazak bidali, zuzendu: denetarik. Orduan, kontua 
da, normalean aurrez-aurreko irakaskuntza ematen baldin badugu, Moodle hori edo 
beste edozein plataforma erabiltzen dela .....(3)...... edo "apoyo" gisa, ez da, hola, ga-
ratuta erabat.  
Baina, bueno, Moodle izan liteke oso zabalduta dagoen plataforma bat eta beste bat 
ere, Google ere, oso-oso, gure ikastetxeetan oso .....(4)..... dago.  
Orduan, horrelako plataformak, adibidez Moodlek, ematen du aukera holako beste 
tresna libre batekin aldi ....(5)..... aritzeko. 
(...) GORKA JULIO. Bai, ba, dauzkagu GitLab: horrek balio du proiektuak .......(6)....... 
eta pixka bat informazioa eramateko proiektuak nola dauden eta kontrol hori erama-
teko. Ezagunagoa da Github: Github erabiltzen da kodea programatzeko eta horrela-
koak egiteko baina balio du ere proiektuak .....(7)........, ze egoeretan dauden, komenta-
rioak egin, zuzenketak, fitxategiak gehitu eta kontu bat ere sor daiteke. Hori da bat. 
Gero komunikaziorako, bideokonferentziarako Jitsi deitzen den plataforma bat erabil-
tzen dugu -software librekoa da- eta .......(8)....... eskatzen du.(...) , jende ......(9)....... 
agertzen da beraien bideokamara eta mikrofonoarekin eta, hor gainera, partekatu dai-
teke pantaila, ohikoak, bideokonferentzia batean ohikoak diren gauzak baina gainera 
tresna librea da. 
(...) GORKA JULIO. Gainera sakelakorako ere badauka bere aplikazioa, beraz, denak 
dira abantailak. Gero ere, bideokonferentziarako eta .......(10)...... artekorako, ere go-
mendatzen ari gara Signal aplikazioa erabiltzea eta pribatutasuna pixka bat gehiago 
behar duten lanetarako...  
(...) Eta azkenik, .....(11)....... nahiko nuke software librean Nextcloud izeneko suite bat 
Driven ordezkoa edo izan litekeena.  
(...) MAITE GOÑI. Bai! Nik emango nuke agian bat, librezale.eus-era sartuta, badago 
komunikazio eta ........(12)........ baliabideak eta hortxe topatuko dituzte bai Gorkak eta 
nik aipatutako hainbat telelanerako edo komunikaziorako ta abar. 

a) baliabide 

b) berean 

c) elkarlanerako 

d) gomendatu 

e) gomendio 

 

f) guztia 

g) hedatuta 

h) jarduteaz 

i) kudeatzeko 

j) lagungarri 

 

k) laguntzeko 

l) norbanakoen 

m) urruneko 

n) zerbitzua 

o) zerrendatu 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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TAREA 2  GARBIÑE UBEDA.  Ondorengo testua entzun ondoren,   
erantzun galderak ematen zaizkizun aukeren artean.         7x1 

 
       /7 puntu  

 
0. Zer aurkeztuko du Garbiñe Ubedak? 

a) Meatzeak. 

b) Mehatxuak. 

c) Sasi-eskola 2. 

1. Liburu hau irakurtzeko... 

a) Beharrezkoa da aurretik bestea irakurtzea. 

b) Ez da beharrezkoa aurretik lehenengo liburua irakurtzea. 

c) Ondo jakin behar da Larraitzen aurreko bizitza. 

2. Lehenengo liburutik bigarrenera... 

a) Bigarren liburuan gaia erabat aldatu da. 

b) Denbora asko pasa da, atzerapena izan baitu. 

c) Hilabete gutxi batzuk baino ez dira pasa. 

3. Larraitz: 

a) Bere etxean geratuko da amona zaintzen. 

b) Gustura dago amak prestatu dion udarekin. 

c) Oso haserre dago amarekin oporrak izorratzeagatik. 

4. Larraitzen bidaia: 

a) Ekainean hasiko da. 

b) Erosoa izango da hegazkinez doalako. 

c) Erroman hasiko da bertako abesbatzarekin. 

5. Bidaia luzearen ondoren: 

a) Amaren lehengusina baten etxean hartuko du ostatu. 

b) Amona bat zaintzen pasako du uda. 

c) Txikitako lagunen etxean egongo da. 

6. Amonaren eta Larraitzen artean... 

a) Ez dago batere giro onik. 

b) Familia loturak daude. 

c) Harreman ona sortuko da. 

7. Amona zaintzeagatik... 

a) Dirutxo bat emango diote. 

b) Esker ona baino ez du jasoko. 

c) Ez diote ezer ordainduko. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 

C        

 

       

 

  



C1 

ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS DE CASTILLA Y LEÓN 

NIVEL AVANZADO C1-EUSKARA 

 

OCTUBRE 2020 
 

TAREA 3 ORKADA. Egia ala Gezurra.                                            7x1         /7 puntu  
 
 

  E/G  
0 Eskozia mapa batean ikustean pertsona bat kapela ba-

tekin gogorarazten digu. 

 

E 

 

 

1 Kapelaren hegoaldean Orkada irlak daude.   

2 Esatariak ez dauka Orkada uhartera joateko gogorik.   

3 Duela mende eta erdi pasa ekaitz izugarria izan zen Es-
kozian. 

  

4 Herri honek oso istorio ezaguna dauka.   

5 Irla honetan kutsatutako altzairua lor daiteke.   

6 1945. urtetik hona egin den altzairua kutsatuta dago.   

7 Kutsatu gabeko altzairu oso preziatua da.   
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AMARAUNA 

 
EUSKADI IRRATIA 
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a) baliabide 

b) berean 

c) elkarlanerako 

d) gomendatu 

e) gomendio 

 

f) guztia 

g) hedatuta 

h) jarduteaz 

i) kudeatzeko 

j) lagungarri 

 

k) laguntzeko 

l) norbanakoen 

m) urruneko 

n) zerbitzua 

o) zerrendatu 
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TAREA 3 ORKADA. Egia ala Gezurra.                                            7x1         /7 puntu  
 
 

 

  E/G  
0 Eskozia mapa batean ikustean pertsona bat kapela 

batekin gogorarazten digu. 
E 

 

 

1 Kapelaren hegoaldean Orkada irlak daude. G  

2 Esatariak ez dauka Orkada uhartera joateko gogorik. G  

3 Duela mende eta erdi pasa ekaitz izugarria izan zen 
Eskozian. 

E  

4 Herri honek oso istorio ezaguna dauka. G  

5 Irla honetan kutsatutako altzairua lor daiteke. G  

6 1945. urtetik hona egin den altzairua kutsatuta dago. E  

7 Kutsatu gabeko altzairu oso preziatua da. E  
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MEDIACIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 

 o Duración: 40 minutos. 

 o Debe escribir con bolígrafo azul o negro.  

 o Apague su teléfono móvil. 

 o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL:  ….  /10 
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Mendia ofizio duten langileek nola egingo diote aurre etorkizunari? 

ARGIA 
2020-05-02 
(Moldatua) 

 

Aterpeetako langileak, ostatu eta tabernetakoak, mendiko gidak, salbamendu-taldeak… 

Makina bat pertsonak egiten du lan mendiari lotutako jardueretan. Bizi dugun egoera aintzat har-

tuta, nola egin aurre etorkizunari? Eta guk, alpinista trebatu zein noiz behinkako “domingerook”, 

berdin gozatu ahal izango ote dugu mendiaz epe ertainean? 
 

Alarma-egoeraren bigarren arintze-fasea maiatzaren 4an hasiko da Italian. Herritarrek ari-

keta fisikoa egin ahal izango dute euren etxetik nahi beste aldenduta, korrika edota bizikletan, 

baina bakarka, eta bidean topo egingo duen pertsonarekin bi metroko tartea utzita. 

Italiako Mendizale Elkarteko (CAI) presidenteak, Vincenzo Tortik, kezkaz egiten dio so etor-

kizun hurbilari. Zer etorriko den ez dakiela dio, baina elkarren artean distantziak gorde beharko 

direla, hori bai. Horren aurrean, nola jokatuko dute aterpeetako langileek? “30 lagunek lo egiten 

zuten lekuan, agian hamar besterik ez dira sartuko orain”. Proposatu du, adibidez, aterpeen al-

boan karpa batzuk jartzea, mendizaleek aukera izan dezaten bertan lo egin edota go-

saldu/afaltzeko. Beste kontu batzuk ere badira. Esaterako, nahikoa espaziorik ez dagoen sukal-

deetan ohiko moduan lan egiteko aukerarik ez da izango. Eta, jendeak non eta nola jango du?. 

“Plexiglasez egindako banatzaileekin, aterpeek telefono-zentro baten itxura izango dute”, dio Pa-

olo da Rugnak, Gran Paradiso mendiko Guido Muzio aterpeko kudeatzaileak. 

Ohitura aldaketak 

CAI elkarteko presidenteak eskatu du zentzuz jotzeko mendira, eta saiatzeko orain arte 

ikusi gabeko parajeetara joaten, hain ezagunak ez izanagatik ere. Bien bitartean, bideen manten-

tzeaz arduratu ohi diren boluntarioek ahalik eta garbien utziko dituzte naturak bere egin dituen 

pasabideak. Zentzu horretan, 2020ko udan “opor lokalak” planeatzeaz mintzo da. “Gertuen ditu-

gun mendietara joan ahal izango dugu agian, eta bertako lakuak birdeskubritu. Modelo integratu 

bat pentsa genezake: goiz partean mendi-bideetan eta aterpe inguruetara txangoak -tarteak man-

tenduz-, eta ondoren laku ertzeko herrietara afaltzera eta lotara”. 
 

 
  

https://www.cai.it/en/18294/
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MEDIAZIOA (150 hitz). 
    Zure lagun batek, Aralarko mendi-aterpetxean egiten du lan. Oso kezkatuta dago 
aurtengo udan zer egin ahal izango duen ez dakielako. Testu honetan Italian egingo 
dutenaz hitz egiten zaigu. Kontatu iezaiozu zure lagunari.                          10 puntu 
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PRODUCCIÓN Y COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

DNI / NIE: …………………………… 

Señale lo que corresponda: 

             Alumno/a  LIBRE / OFICIAL:     

                                 Grupo / Profesor: ……………………………..…… 

 

INSTRUCCIONES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA ACTIVIDAD 

 

 o Duración: 100 minutos. 

 o Debe realizar LAS DOS tareas. 

 o Escriba a continuación de los enunciados (ver reverso), indicando el número de tarea 

 o Debe escribir con bolígrafo azul o negro.  

 o Apague su teléfono móvil. 

 o Al finalizar, entregue todas las hojas utilizadas. 

 

 

                                                    PUNTUACIÓN TOTAL:  ….  /20 
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1.- IRITZI ARTIKULUA. (250 hitz). 
Gaur egun bizi dugun egoera kontuan izanda, herriko aldizkarian gazteen egoerari bu-
ruzko artikulu bat idaztea erabaki duzu: 

- Lan duina aurkitzeko zailtasunak. 
- Etxebizitzen prezioa dela eta etxe propioa izateko zailtasunak. 

- Familia bat osatzeko zailtasunak.                                                         . 10 puntu. 
 

GAURKO GAZTEEN ETORKIZUNA 
 

2.- ESKUTITZ FORMALA (130 hitz): 
Azken bost hilabeteetan ezin izan duzu kiroldegira joan, bizi dugun egoera dela eta.  
Idatz iezaiozu eskutitz bat kirol zinegotziari urteko kuotaren %50a itzultzeko eskatuz. 
Itzultzen ez badizute zein neurri hartuko dituzun jakinarazi.                              10 puntu. 
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PRUEBA DE CERTIFICACIÓN–BLOQUE B 

MEDIACIÓN DE TEXTOS ORALES 

Zure lagun baten semeak kazetaritza ikasi du. Azal iezaiozu zure lagunari ze 
nolako aukerak dituen Argia aldizkarian bekadun aritzeko. 
 

BEKADUNAK EZ DIRA KAFEA ZERBITZATZEKO 

Sinadura berriak agertzen dira lau hilean behin Argiaren webguneko albisteetan. “Hara, bekadun berriak 

izango dira hauek”, argia.eus-en ibiltzeko ohitura baduzu, behintzat, izango zenuen erreakzio hori noizbait. 

Kazetaritzaren edo ikus-entzunezkoen munduan murgiltzen ari denarentzat aukera polita izan daiteke 

euskal hedabide bat barrutik ezagutu eta bertan bere lehen lanak egiteko. 

Maria Ortega Zubiate markina-xemeindarrarena da gaur egun topatuko duzun sinadura. Lehen Bilbo Hiria 

irratian aritu zen praktikak egiten eta orain, Gradu Amaierako Lana egiten ari den bitartean, prentsa 

idatzian lan egitea zer den probatu nahi izan du. Praktikaldi honetan, batez ere, Argiaren webgunea 

elikatzeaz arduratzen dira bekadunak. Egunerokoak eskaintzen dituen albisteak osatzen dituzte, lantaldeko 

erredaktoreek beren zuzenketak egin eta aholkuak ematen dizkiote eta sarean publikatzen dira. 

Zergatik sartu aukeretan Argia? Leku askotan egin daitezke kazetaritza praktikak. Zergatik aukeratu 

zenuen Argia? Galdera hori egin diot Ortegari, niri ere kanpotik begiratzea tokatzen zaidan kasuetan 

sinesgarriagoa egiten baitzait norbaitek bere esperientziatik kontatzea. Hala dio: “Uste dut Argia aukera 

ona dela praktikaldia bertan egiteko. Euskal kazetaritzako erreferenteetako bat izateaz gain, hurbileko 

tratua dago lankideen artean”. Lasarte-Orian dagoen taldea ez da handia, baina taldea da. Ekipoa. Eta 

kazetaritzako praktikak egiteaz gain, alegia, artikuluak, erreportajeak edo elkarrizketak idazteaz gain, 

ikasten da taldean lan egiten. Ezagutzen da benetan ekipo batek nola funtzionatzen duen. Astekari bat 

sortu eta eskuetan izateraino ze kate dagoen eta katean lan egitea zer den. Maketazioa, diseinua, inprenta, 

publizitatea eta hil bukaeran soldatak ordaindu ahal izatea. 

Ortegak dio berak “lotsa galtzen ikasi” duela. Nola idatziko zuen, zer esango zioten erredaktoreek, 

zuzentzaileek, horiek zituen hasieran zalantzak. Baina “geroz eta erosoago” sentitzen dela aitortu digu. 

Horretarako dira praktikak. Bakoitzak bere lotsei eta beldurrei aurre egiteko aukerak, eta aukera 

aprobetxatuz gero, asko ikasiz lan-mundua ezagutzeko eta heltzeko lekuak. 

PRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (MONÓLOGO) 
EDERTASUNAri buruz arituko zara. Zer da edertasuna zure ustez? Gaur egungo edertasun 
kanonek pertsonengan duten eraginari buruz arituko zara eta zure iritziak arrazoitu egingo dituzu.  

COPRODUCCIÓN DE TEXTOS ORALES (DIÁLOGO) 

a.- HEZKUNTZA Eskolak gizarte-desberdintasuna errepikatzen du ri buruz arituko zarete. 

dirudun eta txiroentzako ikastegiak daude eta. Hori dela eta, hezkuntzak ez du igoera soziala 

bermatzen. Gehienetan txiroek txiroak izaten jarraitzen dute eta aberatsak gero eta aberatsagoak 

dira. Argudiatu zure iritzia, 

b.- HEZKUNTZAri buruz arituko zarete. Zuk hezkuntzaren garrantzia defendatzen duzu, zure 

ustez igoera soziala bermatzen baitu. Txiroek txirotasunetik irteteko duten aukera bakarra ikastea 

da. Behar-beharrezkoa da txiroek ere aberatsen aukera berberak izatea ikasi ahal izateko. 

Argudiatu zure iritzia. 




