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Luze jo zuen gizarte-
eragileen, sindikatuen eta

enpresaburuen arteko bilerak.
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Luze jo zuen gizarte-
eragileen, sindikatuen eta

enpresaburuen arteko bilerak.

JuntatutakoJuntatutako sintagma sintagma guztiekguztiek atzizkiaatzizkia eramateaeramatea
da da ohikoenaohikoena literaturaliteratura--tradizioantradizioan..

Luze jo zuen gizarte-
eragileenen, sindikatuenen eta

enpresaburuenen arteko bilerak.



EHULKUren aholkua atzizkien eliditzea 3

Luze jo zuen gizarte-eragile, 
sindikatu eta enpresaburuen

arteko bilerak.

Hala ere, juntaturiko sintagmak (“gizarte-eragileen”, “sindikatuen” eta 
“enpresaburuen”)                       daudenez, honela ere adieraz daiteke:

Alegia, atzizki bera duten sintagmen segida dugularik,  
atzizkia ken diezaiekegu juntagailuaren aurreko
sintagmei, baldin haiek guztiak pluralean badaude.

pluralean

eta, edo
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* Luze jo zuen gizarte-
eragileak, sindikatuak eta

enpresaburuen arteko bilerak.

Baina okerra da:

Izan ere, atzizkia ez da kendu, ordeztu baizik.

* Luze jo zuen gizarte-
eragileak, sindikatuak eta

enpresaburuen arteko bilerak.



EHULKUren aholkua atzizkien eliditzea 5

Luze jo zuen gobernuarenaren, sindikatuarenaren eta zuzendaritzaren
arteko bilerak.

Sintagmak pluralean egon ordez singularrean edo 
mugagabean badaude, Euskaltzaindiaren gomendioa da 

“kasu-markadun sintagmak juntatzea”; alegia, atzizkia ez 
kentzea.

Luze jo zuen zenbait sindikaturenren eta gobernuaren arteko
bilerak.

(?) Luze jo zuen gobernu, sindikatu eta zuzendaritzaren arteko bilerak

(?) Luze jo zuen zenbait sindikatu eta gobernuaren arteko bilerak.

* Luze jo zuen gobernua, sindikatua eta zuzendaritzaren arteko bilerak.

GuztizGuztiz baztertzekoabaztertzekoa da:da:
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Irakasleei eta ikasleei heldu zaie gutuna.

Beste adibide batzuk:

Irakasle eta ikasleei heldu zaie gutuna.
*Irakasleakak eta ikasleei heldu zaie gutuna.

*Irakasleaa eta ikasleari heldu zaie gutuna.

(?) Irakasle eta ikasleari heldu zaie gutuna.

Irakasleari eta ikasleari heldu zaie gutuna.

Zenbait irakasleri eta ikasle guztiei heldu zaie gutuna.

(?) Zenbait irakasle eta ikasle guztiei heldu zaie gutuna.
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Zutaztaz eta Mikelez hitz egin zuten.

Juntagaiak pertsona-izenordainak (edo pertsona-izenordainak
eta izenak) badira, egitura osoa juntzatzen da, hots, atzizki eta

guzti.

*Zu eta Mikelez hitz egin zuten.

*Gu eta haiei heldu zaigu gutuna.

Guriri eta haiei heldu zaigu gutuna.

Argibide gehiago nahi izanez gero, ikus Euskaltzaindiaren 111. araua

http://www.euskaltzaindia.net/arauak/dok/ProNor0111.pdf

