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EHUnEHUn euskarareneuskararen erabileraerabilera 
zuzenzuzen etaeta egokiaegokia 

bultzatzekobultzatzeko zerbitzuazerbitzua duzuduzu 
EHULKU.EHULKU.
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EHUkoEHUko irakasleirakasle etaeta langileoilangileoi 
eskaintzeneskaintzen dizuegudizuegu 
Euskara Euskara ZerbitzutikZerbitzutik..
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EuskarazEuskaraz ematenematen dituzuendituzuen 
eskoletaneskoletan etaeta zerbitzuetanzerbitzuetan 
sorturikosorturiko hizkuntzahizkuntza--arazoeiarazoei 

irtenbideirtenbide egokiaegokia 
bilatzenbilatzen saiatzensaiatzen garagara..
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HONA ADIBIDE BATZUKHONA ADIBIDE BATZUK

EginEgin digutendiguten GALDERAGALDERA::
Nola Nola dudu laburduralaburdura ““bira minutukobira minutuko”” adierazpenak? adierazpenak? 
EuskaltermEuskalterm--en orrian b/min agertzen da. Baina en orrian b/min agertzen da. Baina 
ingelesez eta gaztelaniaz r.p.m. edo RPM onartzen ingelesez eta gaztelaniaz r.p.m. edo RPM onartzen 
dira. Ez dakigu zein erabili.dira. Ez dakigu zein erabili.

GureGure ERANTZUNAERANTZUNA::
EstandarizazioEstandarizazio--erakundeenerakundeen araberaarabera, , halakohalako 
sinboloaksinboloak (rpm, (rpm, rpsrps……) baztertzekoak dira. Haien ) baztertzekoak dira. Haien 
ordez, r/ordez, r/minmin eta r/s erabiltzea gomendatzen dute. eta r/s erabiltzea gomendatzen dute. 
Gero, bai, irakurri, Gero, bai, irakurri, ““bira segundokobira segundoko”” edo edo ““bira bira 
minutukominutuko””..
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BesteBeste GALDERAGALDERA bat:bat:
Nola Nola adierazikoadieraziko genukegenuke ““carta de navegacicarta de navegacióónn””, , 
itsasontziei dagokienez?itsasontziei dagokienez?

GureGure ERANTZUNAERANTZUNA::
““ItsasketaItsasketa--kartakarta”” proposatzen dizugu. Horrek ez proposatzen dizugu. Horrek ez 
du esan nahi du esan nahi ““nabigazionabigazio”” gaitzesten dugunik, baina gaitzesten dugunik, baina 
zabalagoa da, hegazkinei ere badagokie eta.zabalagoa da, hegazkinei ere badagokie eta.
““MapaMapa”” ere ez dugu gaitzesten, baina ere ez dugu gaitzesten, baina ““mapa mapa 
geografikogeografiko”” zentzuan (errepideena, esate zentzuan (errepideena, esate 
baterakobaterako))
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AUKERA DUZU, BERAZ, AUKERA DUZU, BERAZ, 
ZEURE ZALANTZEI BURUZKO ZEURE ZALANTZEI BURUZKO 

GALDERAK EGITEKO.GALDERAK EGITEKO.
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AhalikAhalik etaeta lasterrenlasterren bidalikobidaliko 
dizugudizugu erantzunaerantzuna..
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HelbideHelbide honetanhonetan aurkitukoaurkituko 
gaituzugaituzu::
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1.
 

Egizu
 

klik
 

EHULKU izenaren
 

gainean, barran. 
Edo zoaz

 
honako

 
helbide

 
honetara: http://www.ehu.es/ehulku

2.
 

Saka
 

ezazu
 

SARTU.
3.

 
Gero, GALDERA-ERANTZUNAK.

4.
 

Eta, azkenik, Galdera
 

bidali
 

.
5.

 
Inprimaki

 
moduko

 
orri

 
bat agertuko

 
zaizu

 
pantailan. 

Hura bete
 

eta
 

bidal
 

iezaguzu.
Ez

 
ahaztu

 
zure

 
helbide

 
elektronikoa

 
ipintzea.

EtaEta
 

albaitalbait
 

arinenarinen
 

erantzutenerantzuten
 

saiatukosaiatuko
 

garagara.

HauxeHauxe duzuduzu galderakgalderak egitekoegiteko bideabidea::

Har
 

ezazu
 

Euskara Zerbitzuaren
 

agurra.
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