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1. ariketa

1. De repente: Bat-batean
Batez ere (sinonimoa eman): batik bat
Behintzat (sinonimoa eman): behinik behin

2. Bait datoz / baitdatoz / baitatoz
Bait gindoazen / baitgindoazen / baikindoazen

3. Goialdean / goikaldean / goiko aldean

4. Neretzat / niretzat

5. Kutxazain / kutxazai
Mahain / mahai

6. Letraz idatz ezazu bi modutan 785: zazpiehun eta laurogeita bost / zazpiehun eta
lauretan hogeita bortz

7. Ebaluazio / Ebaluaziño / Ebaluazione

8. Non nahi / nonahi / non-nahi / nonnahi

9. Zenbat letrak osatzen dute euskal alfabetoa? 27k
Zer izen ematen zaio “x” letrari? Ixa
Eta “w” letrari? Uve bikoitza
Maiuskulak (sinonimoa eman): letra larriak
Minuskulak (sinonimoa eman): letra xeheak

10. Berrogeita batgarren / berrogeita bagarren/ bostgarren / bosgarren / boskarren
Zenbatgarren / zenbakarren / zenbagarren
Zenbatna / zenbana
Batna / bana / milana / mila bana / bana mila

11. Zuzendariak esan duen arabera / zuzendariak esan duen arauera / zuzendariak esan
duenaren arabera / zuzendariak esan duenaren arauera

12. Ebaluazio irizpideak / ebaluazio erizpideak.

13. Fotokopiatuarazi / fotokopiatu arazi / fotokopiaarazi / fotokopiarazi

14. Sinvergüenza: lotsagabe
Sin vergüenza: lotsa(rik) gabe

15. Ibiliz gero / ibiliez gero / ibili ezkero
Atzo ezkero / atzoz gero

16. Xabier ta / Xabier-ta / Xabier eta / Xabier-eta
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2. ariketa
1. Irakasle guzti horiekin mintzatu gara.

Irakasle horiekin guztiekin mintzatu gara.
Irakasle horiek guztiekin mintzatu gara.

2. Hiru ordenagailu dauzkagu eta hirutan paratu dugu zuzentzaile ortografikoa.
Hiru ordenagailu dauzkagu eta hiruetan paratu dugu zuzentzaile ortografikoa.
Hiru ordenagailu dauzkagu eta hiruretan paratu dugu zuzentzaile ortografikoa.

3. Zeintzu etorri diren jakin nahi dugu.
Zeintzuk etorri diren jakin nahi dugu.
Zeintzuek etorri diren jakin nahi dugu.

4. Egunen batetan lortuko dugu.
Egunen batean lortuko dugu.
Lankide batzurekin ez dago hitz egiterik.
Lankide batzuekin ez dago hitz egiterik.

5. Ez duzue arkatzarik ekarri?
Ez duzue arkatzik ekarri?
Ez dituzue arkatzarik ekarri?
Ez dituzue arkatzik ekarri?

6. Film horretan ikusi ditugun animaliak ez omen dira benetazkoak.
Film horretan ikusi ditugun animaliak ez omen dira benetakoak.
Ohiko bilera izanen dugu ostiralean.
Ohizko bilera izanen dugu ostiralean.

7. Oparia etzirako erostekotan gelditu gara.
Oparia etziako erostekotan gelditu gara.
Oparia etziko erostekotan gelditu gara.

8. Zer esan nahi du esaldi honek? “Gure herrian bada lanik, egin nahi izanez gero”. Lan
handiak (edota ugari) daudela.

9. Nahiago ditut lau ateko autoak, bi atekoak baino.
Nahiago ditut lau atetako autoak, bi atetakoak baino.
Nahiago ditut lau ateetako autoak, bi ateetakoak baino.

10. 11:10etan joan gara hamaiketakoa egitera.
11:10tan joan gara hamaiketakoa egitera.
11:10ean joan gara hamaiketakoa egitera.
11:10an joan gara hamaiketakoa egitera.

11. Barañain, 2002ko martxoaren 20.
Barañain, 2.002ko martxoaren 20a.
Barañainen, 2002ko martxoaren 20an.
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3. ariketa

1. Bapateko itzulpena / Bat-bateko itzulpena / Bat bateko itzulpena.
Behinipein / Behinik behin / Behinik-behin.
Batipat / Batik bat / Batik-bat.

2. Baithator / baihator.
Baikatoz / baitgatoz / baigatoz.

3. Aurrealde / aurreko alde / aurrekalde.

4. Nerekin / nirekin.

5. Usai / usain.
Mahain / mahai.

6. Erran ezazu bi modutan (665): seiehun eta hirurogeita bost / seiehun eta
hiruretan hogeita bortz.

7. Instalazio / instalaziño.

8. Nornahi / nor nahi.

9. Zenbat letrak osatzen dute euskal alfabetoa? 27k

10. Hogeita batgarren / hogeita bagarren.
Hogeita bostgarren / hogeita boskarren / hogeita bosgarren.
Zenbatgarren / zenbakarren / zenbagarren.
Zenbatna / zenbana.

11. Arauera / arabera.

12. Oniritzi / oneritzi.

13. Aldatuarazi / aldaarazi / aldarazi.
Salbuespena? Adierazi.

14. Argi gabe / argigabe.

15. Etorriz gero / etorriez gero / etorri ezkero.


