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 Dagoeneko badakizu izenak  singularrean  eta  pluralean  erabiltzen:

liburua ekarri dut 

liburuak ekarri ditut 

 Askotan, ordea, izenak ez du erreferentzia jakina
eta orduan ‘indefinido’ edo mugagabe  bezala jokatzen du: 

Zer liburu   nahi duzu? 

Edozein liburu  irakurri ahal dut? 

 Noiz erabiltzen da mugagabea?

 Zer, zein, zenbat... galdetzaileekin: zer  liburu? 

zenbat  mutil? 

zein  etxe? 

 Edozer, edozein... zehaztugabeekin: edozein  auto 

edozer  kirol 

 Zenbatzaileekin, zehaztugabe direnean: bi  gizon 

hiru  andre 

nahiko  diru 

lagun  asko 

Gogoan hartu, hala ere, zenbakiak mugatuak direla batzuetan eta 
mugagabeak beste batzuetan: 

bi,   'dos'  hiru gazte, 'tres jóvenes' 

biak,  'los/las dos' hiru gazteak, 'las/los tres jóvenes' 

 NOR eta NORK mugagabean

 Gogoratu mugagabeak kasu markak hartzen dituela, baina ez
artikulua:

Zein liburu  nahi duzu?     (ez: zein liburua)  

Zein medikuk  esan du hori? (ez: zein medikuak) 

 Hortaz, hau da mugagabeko ‘nor’ eta ‘nork’ kasuen forma:

Nor? gazte, lagun 

Nork? bokal + K 

kontsonante + eK 
gaztek, nagusik 

gizonek, zakurrek 

euskarakoldo



 

 Adibidez: 
 
    Bi gazte etorri dira.  

    Zein etxe gustatu zaizu? 

    Ez da edozein liburu irakurri behar. 

 

    Hiru gaztek egin dute pintada hori.  

    Edozein gurasok egiten du hori.  

    Zein lantegik zikindu du ibaia? 

 

    Hiru lagunek ireki dute taberna berri hori.  

    Edozein zakurrek ez du etxea zaintzeko balio.  

    Zenbat zuhaitzek izan dute gaixotasun hori? 

 
 

Gogoratu 

 
 
1.  Asko, gutxi, gehiago, gehiegi... zenbatzaile mugagabeak dira: 
 
  Jende asko / gutxi / gehiago / gehiegi... etorri da 

  Jende askok / gutxik / gehiagok / gehiegik... daki hori 

 
 
2.  Zenbakiekin ondo berezi behar dira mugatua eta mugagabea: 
 
  Bost pertsonak galdu dute bizia.  

     (Cinco personas han perdido la vida) 

  Bost pertsonek galdu dute bizia.  

     (Las cinco personas han perdido la vida) 

 

  Hiru neskak prestatu dute afaria.  

     (Tres chicas han preparado la cena) 

  Hiru neskek prestutu dute afaria  

     (Las tres chicas han preparado la cena) 

 

  Bi gaztek irabazi dute.  

     (Dos jóvenes han ganado) 

  Bi gazteek irabazi dute. 

     (Los dos jóvenes han ganado)  

 

 

euskarakoldo




