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orai gero + gaitasun

n
i

ni Maulen (niz) nuk nun nuzu nukek nuken nukezu

ni lagunari mintzo (nizaio) niziok nizion niziozu (nizaikeo) nizikeok nizikeon nizikeozu

ni laguneri mintzo (nizaie) niziek nizien niziezu (nizaikee) nizikeek nizikeen nizikeezu

g
u

gu Maulen (gira) gituk gitun gituzu gitukek gituken gitukezu

gu lagunari mintzo (gizaio) giziok gizion giziozu (gizaikeo) gizikeok gizikeon gizikeozu

gu laguneri mintzo (gizaie) giziek gizien giziezu (gizaikee) gizikeek gizikeen gizikeezu

h
u

ra

hura Maulen (da) duk dun duzu (date/ dake/ dateke) dukek duken dukezu

hura lagunari mintzo (zaio) ziok zion ziozu (zaikeo) zikeok zikeon zikeozu

hura laguneri mintzo (zaie) ziek zien ziezu (zaikee) zikeek zikeen zikeezu

h
u

ra
k hurak Maulen (dira) dituk ditun dituzu ditukek dituken ditukezu

zitzok zitzon zitzozu (zaizkeo) zizkeok zizkeon zizkeozu

zitzek zitzen zitzezu (zaizkee) zizkeek zizkeen zizkeezu

izan (zinez) : ni, gu, hura, hurak

(nizate/ nizake/ 
nizateke)

(girate/ girake/ 
girateke)

(dirate/ dirake/ 
dirateke)

hurak lagunari mintzo 
(zaitzo)

hurak laguneri mintzo 
(zaitze)



atzo orai + gaitasun atzo + gaitasun

n
i

ni Maulen (ninzan) ninduan nindunan ninduzun nindukek ninduken nindukezu nindukean nindukenan nindukezun

ninzioan ninzionan ninziozun ninzikeok ninzikeon ninzikeozu ninzikeoan ninzikeonan ninzikeozun

ninziean ninzienan ninziezun ninzikeek ninzikeen ninzikeezu ninzikeean ninzikeenan ninzikeezun

g
u

gu Maulen (ginen) gintuan gintunan gintuzun gintukek gintuken gintukezu gintukean gintukenan gintukezun

ginzioan ginzionan ginziozun ginzikeok ginzikeon ginzikeozu ginzikeoan ginzikeonan ginzikeozun

ginziean ginzienan ginziezun ginzikeek ginzikeen ginzikeezu ginzikeean ginzikeenan ginzikeezun

h
u

ra

hura Maulen (zen) zuan zunan zuzun lukek luken lukezu zukean zukenan zukezun

zioan zionan ziozun likeok likeon likeozu zikeoan zikeonan zikeozun

ziean zienan ziezun likeek likeen likeezu zikeean zikeenan zikeezun

h
u

ra
k

zituan zitunan zituzun litukek lituken litukezu zitukean zitukenan zitukezun

zitzoan zitzonan zitzozun lizkeok lizkeon lizkeozu zizkeoan zizkeonan zizkeozun

zitzean zitzenan zitzezun lizkeek lizkeen lizkeezu zizkeean zizkeenan zizkeezun

izan (ustez) : ni, gu, hura, hurak

ahala banu ni Maulen 
(ninzate/ ninzake/ 

ninzateke)

ahala ukan banu ni Maulen 
(ninzaten/ ninzaken/ ninzateken)

ni lagunari mintzo 
(ninzaion)

ahala banu ni lagunari 
mintzo (ninzaikeo)

ahala ukan banu ni lagunari 
mintzo (ninzaikeon)

ni laguneri mintzo 
(ninzaien)

ahala banu ni laguneri 
mintzo (ninzaikee)

ahala ukan banu ni laguneri 
mintzo (ninzaikeen)

ahala baginu gu Maulen 
(ginate/ ginake/ ginateke)

ahala ukan baginu gu Maulen 
(ginaten/ ginaken/ ginateken)

gu lagunari mintzo 
(ginzaion)

ahala baginu gu lagunari 
mintzo (ginzaikeo)

ahala ukan baginu gu lagunari 
mintzo (ginzaikeon)

gu laguneri mintzo 
(ginzaien)

ahala baginu gu laguneri 
mintzo (ginzaikee)

ahala ukan baginu gu laguneri 
mintzo (ginzaikeen)

ahala balu hura Maulen 
(lizate/ lizake/ lizateke)

ahala ukan balu hura Maulen 
(zaten/ zaken/ zateken)

hura ene lagunari 
mintzo (zizaion)

ahala balu hura bere 
lagunari mintzo (lizaikeo)

ahala ukan balu hura lagunari 
mintzo (zizaikeon)

hura bere laguneri 
mintzo (zizaien)

ahala balu hura laguneri 
mintzo (lizaikee)

ahala ukan balu hura laguneri 
mintzo (zizaikeen)

hurak Maulen 
(ziren)

ahala balue orai hurak 
Maulen (lirate/ lirake/ 

lirateke)

ahala ukan balue hurak Maulen 
(ziraten/ ziraken/ zirateken)

hurak ene lagunari 
mintzo (zizaitzon)

ahala balue orai hurak bere 
lagunari mintzo (lizaizkeo)

ahala ukan balue hurak ene 
lagunari mintzo (zizaizkeon)

hurak ene laguneri 
mintzo (zizaitzen)

ahala balue orai hurak 
laguneri mintzo(lizaizkee)

ahala ukan balue hurak laguneri 
mintzo (zizaizkeen)



orai + gaitasun
n

i
nitek niten nitezu

h
u

ra

ditek diten ditezu

nitekek niteken nitekezu ditekek diteken ditekezu

nikeok nikeon nikeozu dikeok dikeon dikeozu

nikeek nikeen nikeezu dikeek dikeen dikeezu

g
u

gitek giten gitezu

h
u

ra
k

diztek dizten diztezu

gitekek giteken gitekezu ditezkek ditezken ditezkezu

gikeok gikeon gikeozu dizkeok dizkeon dizkeozu

gikeek gikeen gikeezu dizkeek dizkeen dizkeezu

ein (zinez) : ni, gu, hura, hurak

ni euskaraz mintza 
(naite/naike)

hura euskaraz 
mintza (daite/daike)

ni euskaraz mintza 
(naiteke)

hura euskaraz 
mintza (daiteke)

ni lagunari euskaraz 
mintza (naikeo)

hura lagunari 
euskaraz mintza 

(daikeo)

ni laguneri euskaraz 
mintza (naikee)

hura laguneri 
euskaraz mintza 

(daikee)

orai gu euskaraz 
mintza (gaite/ gaike)

orai hurak euskaraz 
mintza (daizte/ 

daizke)

orai gu euskaraz 
mintza (gaiteke)

orai hurak euskaraz 
mintza (daitezke)

orai gu lagunari 
euskaraz mintza 

(gaikeo)

orai hurak lagunari 
euskaraz mintza 

(daizkeo)

orai gu laguneri 
euskaraz mintza 

(gaikee)

orai hurak laguneri 
euskaraz mintza 

(daizkee)



orai + gaitasun atzo + gaitasun
n

i

nintek ninten nintezu nintean nintenan nintezun

nintekek ninteken nintekezu nintekean nintekenan nintekezun

ninkeok ninkeon ninkeozu ninkeoan ninkeonan ninkeozun

ninkeek ninkeen ninkeezu ninkeean ninkeenan ninkeezun

g
u

gintek ginten gintezu gintean gintenan gintezun

gintekek ginteken gintekezu gintekean gintekenan gintekezun

ginkeok ginkeon ginkeozu ginkeoan ginkeonan ginkeozun

ginkeek ginkeen ginkeezu ginkeean ginkeenan ginkeezun

ein (ustez) : ni, gu

nahi banu ni euskaraz mintza 
(neinte/ neinke)

nahi ukan banu ni euskaraz 
mintza (neinten/neinken)

nahi banu ni euskaraz mintza 
(neinteke)

nahi ukan banu ni euskaraz 
mintza (neinteken)

nahi banu ni lagunari 
euskaraz mintza (neinkeo)

nahi ukan banu ni lagunari 
euskaraz mintza (neinkeon)

nahi banu ni laguneri 
euskaraz mintza (neinkee)

nahi ukan banu ni laguneri 
euskaraz mintza (neinkeen)

nahi baginu gu euskaraz 
mintza (geinte/ geinke)

nahi ukan baginu gu euskaraz 
mintza (geinten/ geinken)

nahi baginu gu euskaraz 
mintza (geinteke)

nahi ukan baginu gu euskaraz 
mintza (geinteken)

nahi baginu gu lagunari 
euskaraz mintza (geinkeo)

nahi ukan baginu gu lagunari 
euskaraz mintza (geinkeon)

nahi baginu gu laguneri 
euskaraz mintza (geinkee)

nahi ukan baginu gu laguneri 
euskaraz mintza (geinkeen)



orai + gaitasun atzo + gaitasun
h

u
ra

litek liten litezu zitean ziten zitezun

litekek liteken litekezu zitekean zitekenan zitekezun

likeok likeon likeozu zikeoan zikeonan zikeozun

likeek likeen likeezu zikeean zikeenan zikeezun

h
u

ra
k

liztek lizten liztezu ziztean ziztenan ziztezun

litezkek litezken litezkezu zitezkean zitezkenan zitezkezun

lizkeok lizkeon lizkeozu zizkeoan zizkeonan zizkeozun

lizkeek lizkeen lizkeezu zizkeean zizkeenan zizkeezun

ein (ustez) : hura, hurak

nahi balu hura euskaraz mintza 
(leite/ leike)

nahi ukan balu hura euskaraz 
mintza (zeiten/ zeiken)

nahi balu hura euskaraz mintza 
(leiteke)

nahi ukan balu hura euskaraz 
mintza (zeiteken)

nahi balu hura lagunari 
euskaraz mintza (leikeo)

nahi ukan balu hura lagunari 
euskaraz mintza (zeikeon)

nahi balu hura ene laguneri 
euskaraz mintza (leikee)

nahi ukan balu hura ene laguneri 
euskaraz mintza (zeikeen)

nahi balue hurak euskaraz 
mintza (leizte/ leizke)

nahi ukan balue hurak euskaraz 
mintza (zeizten/ zeizken)

nahi balue hurak euskaraz 
mintza (leitezke)

nahi ukan balue hurak euskaraz 
mintza (zeitezken)

nahi balue hurak ene lagunari 
euskaraz mintza (leizkeo)

nahi ukan balue hurak ene 
lagunari euskaraz mintza 

(zeizkeon)

nahi balue hurak ene laguneri 
euskaraz mintza (leizkee)

nahi ukan balue hurak ene 
laguneri euskaraz mintza 

(zeizkeen)



orai gero + gaitasun

n
ik

ogia ekartzen (dut) diat dinat dizut ogia ekartzen (duket) dikeat dikenat dikezut

ditiat ditinat ditizut dizkeat dizkenat dizkezut

 ogia ekartzen (deiot) dioat dionat diozut  ogia ekartzen (deikeot) dikeoat dikeonat dikeozut

 ogiak ekartzen (deitzot) ditzoat ditzonat ditzozut  ogiak ekartzen (deizkeot) dizkeoat dizkeonat dizkeozut

 ogia ekartzen (deiet) dieat dienat diezut  ogia ekartzen (deikeet) dikeeat dikeenat dikeezut

 ogiak ekartzen (deitzet) ditzeat ditzenat ditzezut  ogiak ekartzen (deizkeet) dizkeeat dizkeenat dizkeezut

g
u

k

ogia ekartzen (dugu) diagu dinagu dizugu ogia ekartzen (dukegu) dikeagu dikenagu dikezugu

ditiagu ditinagu ditizugu dizkeagu dizkenagu dizkezugu

 ogia ekartzen (deiogu) dioagu dionagu diozugu  ogia ekartzen (deikeogu) dioagu dionagu diozugu

ditzoagu ditzonagu ditzozugu dizkeoagu dizkeonagu dizkeozugu

 ogia ekartzen (deiegu) dieagu dienagu diezugu  ogia ekartzen (deikeegu) dieagu dienagu diezugu

ditzeagu ditzenagu ditzezugu dizkeeagu dizkeenagu dizkeezugu

eun (zinez) : nik, guk

ogiak ekartzen (ditut/ 
dutut)

ogiak ekartzen (dituket/ 
dutuket)

ogiak ekartzen (ditugu/ 
dutugu)

ogiak ekartzen (ditukegu/ 
dutukegu)

 ogiak ekartzen 
(deitzogu)

 ogiak ekartzen 
(deizkeogu)

 ogiak ekartzen 
(deitzegu)

 ogiak ekartzen 
(deizkeegu)



orai gero + gaitasun
h

ar
ek

ni ikusten (nau) nik nin nizu ni ikusten (nauke) nikek niken nikezu

gu ikusten (gaitu/ gutu) gitik gitin gitizu gu ikusten (gaituke/ gutuke) gitikek gitiken gitikezu

ogia ekartzen (du) dik din dizu ogia ekartzen (duke) dikek diken dikezu

ogiak ekartzen (ditu) ditik ditin ditizu ogiak ekartzen (dituke) ditikek ditiken ditikezu

ogia ekartzen (deit) ditak ditan ditazu ogia ekartzen (deiket) dikedak dikedan dikedazu

ogiak ekartzen (deizt) diztak diztan diztazu ogiak ekartzen (deizket) dizkedak dizkedan dizkedazu

ogia ekartzen (deigu) diguk digun diguzu ogia ekartzen (deikegu) dikeguk dikegun dikeguzu

ogiak ekartzen (deizgu) dizguk dizgun dizguzu ogiak ekartzen (deizkegu) dizkeguk dizkegun dizkeguzu

ogia ekartzen (deio) diok dion diozu ogia ekartzen (deikeo) dikeok dikeon dikeozu

ogiak ekartzen (deitzo) ditzok ditzon ditzozu ogiak ekartzen (deizkeo) dizkeok dizkeon dizkeozu

ogia ekartzen (deie) diek dien diezu ogia ekartzen (deikee) dikeek dikeen dikeezu

ogiak ekartzen (deitze) ditzek ditzen ditzezu ogiak ekartzen (deizkee) dizkeek dizkeen dizkeezu

eun (zinez) : harek



orai gero + gaitasun

h
ai

ek

nie nine nizue nikee nikene nikezue

gitie gitine gitizue gitikee gitikene gitikezue

die dine dizue dikee dikene dikezue

ditie ditine ditizue ditikee ditikene ditikezue

ditae ditane ditazue dikedae dikedane dikedazue

diztae diztane diztazue dizkedae dizkedane dizkedazue

digue digune diguzue dikegue dikegune dikeguzue

dizgue dizgune dizguzue dizkegue dizkegune dizkeguzue

dioe dione diozue dikeoe dikeone dikeozue

ditzek ditzen ditzezue dizkeek dizkeen dizkeezue

diee diene diezue dikeee dikeene dikeezue

ditzee ditzene ditzezue dizkeee dizkeene dizkeezue

eun (zinez) : haiek

ni ikusten (naute) ni ikusten (naukete)

gu ikusten (gaitute/ gutue) gu ikusten (gaitukete/ gutukete)

ogia jaten (dute) ogia jaten (dukete)

ogiak jaten (ditute) ogiak jaten (ditukete)

ogia ekartzen (deitate) ogia ekartzen (deikedate)

ogiak ekartzen (deiztate) ogiak ekartzen (deizkedate)

ogia ekartzen (deigute) ogia ekartzen (deikegute)

ogiak ekartzen (deizgute) ogiak ekartzen (deizkegute)

ogia ekartzen (deiote) ogia ekartzen (deikeote)

ogiak ekartzen (deitzote) ogiak ekartzen (deizkeote)

ogia ekartzen (deiete) ogia ekartzen (deikeete)

ogiak ekartzen (deitzete) ogiak ekartzen (deizkeete)



atzo orai + gaitasun atzo + gaitasun

n
ik

ogia ekarri (nuen) nian ninan nizun nikek niken nikezu nikean nikenan nikezun

nitian nitinan nitizun nitikek nitiken nitikezu nitikean nitikenan nitikezun

ogia ekarri (neion) nioan nionan niozun nikeok nikeon nikeozu nikeoan nikeonan nikeozun

ogiak ekarri (neitzon) nitzoan nitzonan nitzozun ogiak ekartzen (neizkeo) nizkeok nizkeon nizkeozu ogiak ekartzen (neizkeon) nizkeoan nizkeonan nizkeozun

niean nienan niezun nikeek nikeen nikeezu nikeean nikeenan nikeezun

ogiak ekarri (neitzen) nitzean nitzenan nitzezun ogiak ekartzen (neizkee) nizkeek nizkeen nizkeezu ogiak ekartzen (neizkeen) nizkeean nizkeenan nizkeezun

g
u

k

ogia erosi (ginuen) ginian gininan ginizun ginikek giniken ginikezu ginikean ginikenan ginikezun

ogiak erosi (ginituen) ginitian ginitinan ginitizun ginitikek ginitiken ginitikezu ginitikean ginitikenan ginitikezun

ginioan ginionan giniozun ginikeok ginikeon ginikeozu ginikeoan ginikeonan ginikeozun

ginitzoan ginitzonan ginitzozun ogiak ekartzen (geneizkeo) ginizkeok ginizkeon ginizkeozu ogiak ekartzen (geneizkeon) ginizkeoan ginizkeonan ginizkeozun

giniean ginienan giniezun ginikeek ginikeen ginikeezu ginikeean ginikeenan ginikeezun

ginitzean ginitzenan ginitzezun ogiak ekartzen (geneizkee) ginizkeek ginizkeen ginizkeezu ogiak ekartzen (geneizkeen) ginizkeean ginizkeenan ginizkeezun

eun (ustez) : nik, guk

nahi banu nik ogia 
erosteko dirua (nuke)

nahi ukan banu nik ogia 
erosteko dirua (nuken)

ogiak ekarri (nituen/ 
nututen)

ogiak ordaintzen (nituke/ 
nutuke)

ogiak ordaintzen (nituken/ 
nutuken)

ahala banu nik auzoari 
ogia ekartzen (neikeo)

ahala ukan banu nik auzoari 
ogia ekartzen (neikeon)

nik auzoeri ogia ekarri 
(neien)

ahala banu nik auzoeri 
ogia ekartzen (neikee)

ahala ukan banu nik auzoeri 
ogia ekartzen (neikeen)

nahi baginu guk ogia 
erosteko dirua 

(ginuke/gunuke)

nahi ukan baginu guk ogia 
erosteko dirua (ginuken/ 

gunuken)

ogiak erosten (ginituke/ 
gunutuke)

ogiak erosten (ginituken/ 
gunutuken)

guk auzoari ogia ekarri 
(geneion)

ahala baginu guk auzoari 
ogia ekartzen (geneikeo)

ahala ukan baginu guk auzoari 
ogia ekartzen (geneikeon)

ogiak ekarri 
(geneitzon)

guk auzoeri ogia ekarri 
(geneien)

ahala baginu guk auzoeri 
ogia ekartzen (geneikee)

ahala ukan baginu guk auzoeri 
ogia ekartzen (geneikeen)

ogiak ekarri 
(geneitzen)



atzo orai + gaitasun atzo + gaitasun

h
ar

ek

nindian nindinan nindizun nindikek nindiken nindikezu nindikean nindikenan nindikezun

gintian gintinan gintizun gintikek gintiken gintikezu gintikean gintikenan gintikezun

 laguna ikusi (zuen) zian zinan zizun likek liken likezu zikean zikenan zikezun

zitian zitinan zitizun lizkek lizken lizkezu zizkean zizkenan zizkezun

zitaan zitanan zitazun likedak likedan likedazu zikedan zikedanan zikedazun

ogiak ekarri (zeiztan) ziztaan ziztanan ziztazun ogiak ekartzen (leizket) lizkedak lizkedan lizkedazu ogiak ekarri (zeizkedan) zizkedan zizkedanan zizkedazun

ziguan zigunan ziguzun likeguk likegun likeguzu zikegun zikegunan zikeguzun

ogiak ekarri (zeizgun) zizguan zizgunan zizguzun lizkeguk lizkegun lizkeguzu ogiak ekarri (zeizkegun) zizkegun zizkegunan zizkeguzun

zioan zionan ziozun likeok likeon likeozu zikeoan zikeonan zikeozun

ogiak ekarri (zeitzon) zitzoan zitzonan zitzozun ogiak ekartzen (leizkeo) lizkeok lizkeon lizkeozu ogiak ekarri (zeizkeon) zizkeoan zizkeonan zizkeozun

ziean zienan ziezun likeek likeen likeezu zikeean zikeenan zikeezun

ogiak ekarri (zeitzen) zitzean zitzenan zitzezun ogiak ekartzen (leizkee) lizkeek lizkeen lizkeezu ogiak ekarri (zeizkeean) zizkeean zizkeenan zizkeezun

eun (ustez) : harek

ni ikusi (ninduen/ 
nunduen)

ahala balu  ni deitzen 
(ninduke/ nunduke)

ahala ukan balu  ni deitu 
(ninduken/ nunduken)

gu ikusi (gintuen/ 
guntuen)

gu deitzen (gintuke/ 
guntuke)

gu deitu (gintuken/ 
guntuken)

ahala balu  laguna 
deitzeko tresna (luke)

ahala ukan balu  laguna 
deitzeko tresna (zuken)

lagunak ikusi (zituen/ 
zutuen)

lagunak deitzen (lituzke/ 
lutuke)

lagunak deitu (zituzken/ 
zutuken)

 eni ogia ekarri 
(zeitan)

ahala balu  eni ogia 
ekartzen (leiket)

ahala ukan balu  eni ogia 
ekarri (zeikedan)

 guri ogia ekarri 
(zeigun)

ahala balu  guri ogia 
ekartzen (leikegu)

ahala ukan balu  guri ogia 
ekarri (zeikegun)

ogiak ekartzen 
(leizkegu)

 auzoari ogia ekarri 
(zeion)

ahala balu  auzoari ogia 
ekartzen (leikeo)

ahala ukan balu  auzoari 
ogia ekarri (zeikeon)

 auzoeri ogia ekarri 
(zeien)

ahala balu  auzoeri ogia 
ekartzen (leikee)

ahala ukan balu  auzoeri 
ogia ekarri (zeikeean)



atzo orai + gaitasun atzo + gaitasun

h
ai

ek

nindien nindinen nindizuen nindikeae nindikene nindikezue nindikeaen nindikenen nindikezuen

gintien gintinen gintizuen gintikeae gintikene gintikezue gintikeaen gintikenen gintikezuen

zien zinen zizuen likeae likene likezue zikeaen zikenen zikezuen

zitien zitinen zitizuen lizkeae lizkene lizkezue zizkeaen zizkenen zizkezuen

zitaen zitanen zitazuen likedae likedane likedazue zikedaen zikedanen zikedazuen

ziztaen ziztanen ziztazuen lizkedae lizkedane lizkedazue zizkedaen zizkedanen zizkedazuen

ziguen zigunen ziguzuen likeguae likegune likeguzue zikeguaen zikegunen zikeguzuen

zizguen zizgunen lizkeguae  lizkegune  lizkeguzue zizkeguaen  zizkegunen  zizkeguzuen

zioen zionen ziozuen likeoae likeone likeozue zikeoaen zikeonen zikeozuten

zitzoen zitzonen zitzozuen lizkeoae lizkeone lizkeozue zizkeoaen zizkeonen zizkeozuen

zieen zienen ziezuen likeeae likeene likeezue zikeeaen zikeenen zikeezuen

zitzeen zitzenen zitzezuen lizkeeae lizkeene lizkeezue zizkeeaen zizkeenen zizkeezuen

eun (ustez) : haiek

ni ikusi (ninduten/ 
nunduen)

ahala balue egun  ni deitzen 
(nindukete/ nundukee)

ahala ukan balue  ni deitu 
(ninduketen/ nundukeen)

gu ikusi (gintuzten/ 
guntuen)

gu deitzen (gintuzkete/ 
guntukee)

gu deitu (gintuzketen/ 
guntukeen)

laguna ikusi (zuten/ 
zuen)

ahala balue egun  laguna 
deitzeko tresna (lukete/ 

lukee)

ahala ukan balue  laguna 
deitzeko tresna (zuketen/ 

zukeen)

lagunak ikusi 
(zituzten/ zutuen)

lagunak deitzen (lituzkete/ 
lutukee)

lagunak ikusi (zituzketen/ 
zutukeen)

 eni ogia ekarri 
(zeitaten)

ahala balue egun  eni ogia 
ekartzen (leikedate)

ahala ukan balue  eni ogia 
ekarri (zeikedaten)

ogiak ekarri 
(zeiztaten) ogiak ekartzen (leizkedate) ogiak ekarri (zeizkedaten)

 guri ogia ekarri 
(zeiguten)

ahala balue egun  guri ogia 
ekartzen (leikegute)

ahala ukan balue  guri ogia 
ekarri (zeikeguten)

ogiak ekarri 
(zeizguten)

zizguzue
n

ogiak ekartzen (leizkegute) ogiak ekarri (zeizkeguten)

 auzoari ogia ekarri 
(zeioten)

ahala balue  auzoari ogia 
ekartzen (leikeote)

ahala ukan balue  auzoari ogia 
ekarri (zeikeoten)

ogiak ekarri 
(zeitzoten) ogiak ekartzen (leizkeote) ogiak ekarri (zeizkeoten)

 auzoeri ogia ekarri 
(zeieten)

ahala balue  auzoeri ogia 
ekartzen (leikeete)

ahala ukan balue  auzoeri ogia 
ekarri (zeikeeten)

ogiak ekarri 
(zeitzeten) ogiak ekartzen (leizkeete) ogiak ekarri (zeizkeeten)



orai + gaitasun

n
ik

ogia ekar (dezaket) dizakeat dizakenat dizakezut

ogiak ekar (detzaket) ditzakeat ditzakenat ditzakezut

 auzoari ogia ekar (deizakeot) dizakeoat dizakeonat dizakeozut

ogiak ekar (deitzakeot) ditzakeoat ditzakeonat ditzakeozut

 auzoeri ogia ekar (deizakeet) dizakeeat dizakeenat dizakeezut

ogiak ekar (deitzakeot) ditzakeeat ditzakeenat ditzakeezut

g
u

k

ogia ekar (dezakegu) dizakeagu dizakenagu dizakezugu

ogiak ekar (detzakegu) ditzakeagu ditzakenagu ditzakezugu

auzoari ogia ekar (deizakeogu) dizakeoagu dizakeonagu dizakeozugu

ogiak ekar (deitzakeogu) ditzakeoagu ditzakeonagu ditzakeozugu

auzoeri ogia ekar (deizakeegu) dizakeeagu dizakeenagu dizakeezugu

ogiak ekar (deitzakeegu) ditzakeeagu ditzakeenagu ditzakeezugu

ezan (zinez) : nik, guk



ezan (zinez) : harek, haiek
orai + gaitasun

h
ar

ek

ni ikus (nezake) nizakek nizaken nizakezu

h
ai

ek

gu ikus (getzake) gitzakek gitzaken gitzakezu gu ikus (getzakete/ getzakee)

ogia ekar (dezake) dizakek dizaken dizakezu

ogiak ekar (detzake) ditzakek ditzaken ditzakezu

 eni ogia ekar (deizaket) dizakedak dizakedan dizakedazu

ogiak ekar (deitzaket) ditzakedak ditzakedan ditzakedazu

dizakeguk dizakegun dizakeguzu

ogiak ekar (deitzakegu) ditzakeguk ditzakegun ditzakeguzu

dizakeok dizakeon dizakeozu

ogiak ekar (deitzakeo) ditzakeok ditzakeon ditzakeozu ogiak ekar (deitzakeote/ deitzakeoe)

dizakeek dizakeen dizakeezu

ogiak ekar (deitzakee) ditzakeek ditzakeen ditzakeezu ogiak ekar (deitzakeete/ deitzakeee)

ni ikus (nezakete/ nezakee) nizakeae nizakenae nizakezue

gitzakeae gitzakenae gitzakezue

ogia jan (dezakete/ dezakee) dizakeae dizakenae dizakezue

ogiak jan (detzakete/ detzakee) ditzakeae ditzakenae ditzakezue

 eni ogia ekar (deizakedate/ 
deizakedae) dizakedae dizakedane dizakedazue

ogiak ekar (deitzakedate/ 
deitzakedae) ditzakedae ditzakedane ditzakedazue

 guri ogia ekar 
(deizakegu)

 guri ogia ekar (deizakegute/ 
deizakegue) dizakeguae dizakegune dizakeguzue

ogiak ekar (deitzakegute/ 
deitzakegue) ditzakeguae ditzakegune ditzakeguzue

 auzoari ogia ekar 
(deizakeo)

 auzoari ogia ekar (deizakeote/ 
deizakeoe) dizakeoae dizakeone dizakeozue

ditzakeoae ditzakeone ditzakeozue

 auzoeri ogia ekar 
(deizakee)

 auzoeri ogia ekar (deizakeete/ 
deizakeee) dizakeeae dizakeene dizakeezue

ditzakeeae ditzakeene ditzakeezue



orai + gaitasun atzo + gaitasun

n
ik

nizakek nizaken nizakezu ogia ekar (nezaken) nizakean nizakenan nizakezun

ogiak eros (netzake) nitzakek nitzaken nitzakezu ogiak ekar (netzaken) nitzakean nitzakenan nitzakezun

nizakeok nizakeon nizakeozu nizakeoan nizakeonan nizakeozun

ogiak ekar (neitzakeo) nitzakeok nitzakeon nitzakeozu ogiak ekar (neitzakeon) nitzakeoan nitzakeonan nitzakeozun

nizakeek nizakeen nizakeezu nizakeean nizakeenan nizakeezun

ogiak ekar (neitzakee) nitzakeek nitzakeen nitzakeezu ogiak ekar (neitzakeen) nitzakeean nitzakeenan nitzakeezun

g
u

k

ginizakek ginizaken ginizakezu ogia eros (genezaken) ginizakean ginizakenan ginizakezun

ogiak eros (genetzake) ginitzakek ginitzaken ginitzakezu ogiak eros (genetzaken) ginitzakean ginitzakenan ginitzakezun

ginizakeok ginizakeon ginizakeozu ginizakeoan ginizakeonan ginizakeozun

ogiak ekar (geneitzakeo) ginitzakeok ginitzakeon ginitzakeozu ginitzakeoan ginitzakeonan ginitzakeozun

ginizakeek ginizakeen ginizakeezu ginizakeean ginizakeenan ginizakeezun

ogiak ekar (geneitzakeen) ginitzakeek ginitzakeen ginitzakeezu ginitzakeean ginitzakeenan ginitzakeezun

ezan (ustez) : nik, guk

nahi banu ogia eros 
(nezake)

ahala banu auzoari ogia 
ekar (neizakeo)

auzoari ogia ekar 
(neizakeon)

ahala banu auzoeri ogia 
ekar (neizakee)

auzoeri ogia ekar 
(neizakeen)

nahi baginu ogia eros 
(genezake)

ahala baginu auzoari ogia 
ekar (geneizakeo)

auzoari ogia ekar 
(geneizakeon)

auzoari ogiak ekar 
(geneitzakeon)

ahala baginu auzoeri ogia 
ekar (geneizakee)

auzoeri ogia ekar 
(geneizakeen)

auzoeri ogiak ekar 
(geneitzakeen)



orai + gaitasun atzo + gaitasun

h
ar

ek
ninzakek ninzaken ninzakezu ninzakean ninzakenan ninzakezun

gu deit (gentzake) gintzakek gintzaken gintzakezu gu deit (gentzaken) gintzakean gintzakenan gintzakezun

lizakek lizaken lizakezu zizakean zizakenan zizakezun

lagunak deit (letzake) litzakek litzaken litzakezu lagunak deit (zetzaken) zitzakean zitzakenan zitzakezun

lizakedak lizakedan lizakedazu zizakedaan zizakedanan zizakedazun

ogiak ekar (leitzaket) litzakedak litzakedan litzakedazu ogiak ekar (zeitzakedan) zitzakedaan zitzakedanan zitzakedazun

lizakeguk lizakegun lizakeguzu zizakeguan zizakegunan zizakeguzun

ogiak ekar (leitzakegu) litzakeguk litzakegun litzakeguzu ogiak ekar (zeitzakegun) zitzakeguan zitzakegunan zitzakeguzun

lizakeok lizakeon lizakeozu zizakeoan zizakeonan zizakeozun

ogiak ekar (leitzakeo) litzakeok litzakeon litzakeozu ogiak ekar (zeitzakeon) zitzakeoan zitzakeonan zitzakeozun

lizakeek lizakeen lizakeezu zizakeean zizakeenan zizakeezun

ogiak ekar (leitzakee) litzakeek litzakeen litzakeezu ogiak ekar (zeitzakeen) zitzakeean zitzakeenan zitzakeezun

ezan (ustez) : harek

ahala balu  ni deit 
(nenzake)

ahala ukan balu  ni deit 
(nenzaken)

ahala balu  laguna deit 
(lezake)

ahala ukan balu  laguna 
deit (zezaken)

ahala balu  eni ogia ekar 
(leizaket)

ahala ukan balu  eni ogia 
ekar (zeizakedan)

ahala balu  guri ogia ekar 
(leizakegu)

ahala ukan balu  guri ogia 
ekar (zeizakegun)

ahala balu  auzoari ogia 
ekar (leizakeo)

ahala ukan balu  auzoari 
ogia ekar (zeizakeon)

ahala balu  auzoeri ogia 
ekar (leizakee)

ahala ukan balu  auzoeri 
ogia ekar (zeizakeen)



orai + gaitasun atzo + gaitasun

h
ai

ek

ninzakeae ninzakene ninzakezue ninzakeaen ninzakenen ninzakezuen

gintzakeae gintzakene gintzakezue gintzakeaen gintzakenen gintzakezuen

lizakeae lizakene lizakezue zizakeaen zizakenen zizakezuen

litzakeae litzakene litzakezue zitzakean zitzakenan zitzakezun

lizakedae lizakedane lizakedazue zizakedaen zizakedanen zizakedazuen

litzakedae litzakedane litzakedazue zitzakedaen zitzakedanen zitzakedazuen

lizakeguae lizakegune lizakeguzue zizakeguaen zizakegunen zizakeguzuen

litzakeguae litzakegune litzakeguzue zitzakeguaen zitzakegunen zitzakeguzuen

lizakeoae lizakeone lizakeozue zizakeoaen zizakeonen zizakeozuen

litzakeoae litzakeone litzakeozue zitzakeoaen zitzakeonen zitzakeozuen

lizakeeae lizakeene lizakeezue zizakeeaen zizakeenen zizakeezuen

litzakeeae litzakeene litzakeezue zitzakeeaen zitzakeenen zitzakeezuen

ezan (ustez) : haiek

ahala balute egun  ni deit 
(nenzakete/ nenzakee)

ahala ukan balute  ni deit (nenzaketen/ 
nenzakeen)

gu deit (gentzakete/ gentzakee) gu deit (gentzaketen/ gentzakeen)

ahala balute egun  laguna deit 
(lezakete/ lezakee)

ahala ukan balute  laguna deit 
(zezaketen/ zezakeen)

lagunak deit (letzakete/ letzakee) lagunak deit (zetzaketen/ zetzakeen)

ahala balute egun  eni ogia ekar 
(leizakedate/ leizakedae)

ahala ukan balute  eni ogia ekar 
(zeizakedaten/ zeizakedaen)

ogiak ekar (leitzakedate/ 
leitzakedae)

ogiak ekar (zeitzakedaten/ 
zeitzakedaen)

ahala balute egun  guri ogia ekar 
(leizakegute/ leizakegue)

ahala ukan balute  guri ogia ekar 
(zeizakeguten/ zeizakeguen)

ogiak ekar (leitzakegute/ 
leitzakegue)

ogiak ekar (zeitzakeguten/ 
zeitzakeguen)

ahala balute  auzoari ogia ekar 
(leizakeote/ leizakeoe)

ahala ukan balute  auzoari ogia ekar 
(zeizakeoten/ zeizakeoen)

ogiak ekar (leitzakeote/ leitzakeoe) ogiak ekar (zeitzakeoten/ zeitzakeoen)

ahala balute  auzoeri ogia ekar 
(leizakeete/ leizakeee)

ahala ukan balute  auzoeri ogia ekar 
(zeizakeeten/ zeizakeeen)

ogiak ekar (leitzakeete/ leitzakeee) ogiak ekar (zeitzakeeten/ zeitzakeeen)



ELAIDE  :  taula
N O R N O R K

zinez ustez zinez ustez
nor nor nor nork nor nork

n u ke

ba

n in/un d u ke n i ke

ba

n in d i ke

g i/u t u ke g in/un t u ke g  i t i ke g t i ke

nork nor

d i/u t u ke l/z i/u t u ke t
ba

n i t i ke n

d i t i ke gu gi n i t i ke n

l/z i t i ke n

nori nori nori nork nor nori

n izi ke gu

ba

n inzi ke n o/e t
ba

n i ke n

g izi ke g inzi ke o/e n d i ke gu gi n i ke gu n

- zi ke o/e l/z i ke gu n gu l/z i ke o/e n

nori nori nor nork

n i (te) ke n

ba

n in (te) ke n n i za ke n
ba

n in za ke n

g i (te) ke gu n g in (te) ke gu n g i t za ke n g in t za ke n

nori nork nor nori

d i (te) z ke o/e n l/z/b i (te) z ke o/e n n

ba

n i t za ke n

d i t za ke gu gu n gi n i t za ke gu n

o/e n l/z/b i t za ke o/e n

i
z
a

k–
n

–z
u

k/
a

–n
a–
zu

n

e
U

k
/a

–n
a–
zu

-/e

n
or

 1
°

k
/a

–n
a–
zu

-/e
n

n in n

n

k
/a

–n
a–
zu

n
or

 / 
ze

r 
3

° k
/a

–n
a–
zu

-/e -/e

k–
n

–z
u

ta/da

k/
a–

n
a–
zu

k
/a

–n
a–
zu tz ta/da

k
/a

–n
a–
zu

ta/da tz ta/da tz

tz tz -/e tz -/e

e

i

ta/da

k
/a

–n
a–
zu

ta/da

k/
a

–n
a–
zu

e
z
a

k
/a

–n
a–
zu

-/e

n
or

 1
°

k
/a

–n
a–
zu

-/e

ta/da

k
/a

–n
a–
zu t/da

n
or

 / 
ze

r 
3

° ta/da

k
/a

–n
a–
zu

-/e -/e


	estalgi
	izan zinez
	izan ustez
	ein zinez
	ein ustez ni gu
	ein ustez hura hurak
	eun zinez nik guk
	eun zinez harek
	eun zinez haiek
	eun ustez nik guk
	eun ustez harek
	eun ustez haiek
	eza zinez nik guk
	eza zinez harek haiek
	eza ustez nik guk
	eza ustez harek
	eza ustez haiek
	taula elaide

