
EHULKUren aholkua 1“…apurtua daukat”

Apurtuta dauzkatApurtuta dauzkat oraindik 
behatzak.

EHULKUren aholkua



EHULKUren aholkua 2“…apurtua daukat”

Aukera egokien eskema orokorraAukera egokien eskema orokorra

Partizipioa

-RIK

-A/-AK

-TA

izan

Mendeb.

Ekialdea

Erab. hibridoa

egon
eduki



EHULKUren aholkua 3“…apurtua daukat”

Mendebaldean:Mendebaldean:

- partizipioapartizipioa + -rik  + -rik (orokorra)(orokorra)

(eduki)(eduki)

– ApurtuApurturikrik daukatdaukat oraindik behatza.
– ApurtuApurturikrik dauzkat dauzkat oraindik behatzak.

(egon)(egon)

– Leihoa apurtuapurturikrik dago dago.
– Leihoak apurtuapurturikrik daude daude.



EHULKUren aholkua 4“…apurtua daukat”

Mendebaldean:Mendebaldean:

- partizipioa + -tapartizipioa + -ta  (gero eta erabiliagoa)(gero eta erabiliagoa)

(eduki)(eduki)

– ApurtuApurtutata daukatdaukat oraindik behatza.
– ApurtuApurtutata dauzkat dauzkat oraindik behatzak.

• *Apurtuta*Apurtutakk dauzkat dauzkat oraindik behatzak.

(egon)(egon)

– Leihoa apurtuapurtutata dago dago.
– Leihoak apurtuapurtutata daude daude.

• **Leihoak apurtutaapurtutakk daude daude.



EHULKUren aholkua 5“…apurtua daukat”

Ekialdean:Ekialdean:

(ukan)(ukan)

– IrakurriIrakurriaa  dut dut gai horri buruzko liburu bat.
– IrakurriIrakurriakak  ditut ditut gai horri buruzko liburu batzuk.
(izan)(izan)

– Leihoa apurtuapurtuaa da da.
– Lurrean sakabanatusakabanatuakak ziren  ziren orri guztiak. 

-partizipioa + -a / -ak partizipioa + -a / -ak 



EHULKUren aholkua 6“…apurtua daukat”

Erabilera hibridoa:Erabilera hibridoa:

(eduki)(eduki)

– IrakurriIrakurriaa  daukat daukat gai horri buruzko liburu bat.
– IrakurriIrakurriakak  dauzkat dauzkat gai horri buruzko liburu 

batzuk.
(egon)(egon)

– Leihoa apurtuapurtuaa dago dago.
– Lurrean sakabanatusakabanatuakak zeuden  zeuden orri guztiak. 

-partizipioa + -a / -ak + eduki / egon partizipioa + -a / -ak + eduki / egon 



EHULKUren aholkua 7“…apurtua daukat”

Gainerako aukerak tradizio nagusitik kanpo 
geratzen dira, eta ez ditugu egokitzat jotzen.

Gainerako aukerak tradizio nagusitik kanpo 
geratzen dira, eta ez ditugu egokitzat jotzen.

SalduSalduta ta /saldu/saldurikrik  zituenzituen etxe guztiak etxe guztiak..
SalduSalduakak  zituenzituen etxe guztiak. etxe guztiak.

GalduGaldutata / galdu / galdurikrik  naiznaiz  mendian.mendian.
GalduGalduaa  naiznaiz mendian. mendian.

-partizipioa + -ta / -rik + izan / ukanpartizipioa + -ta / -rik + izan / ukan  
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