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  A-132   Baldintzazkoak  – 02 

 

 Alegiazko  formekin:  
 
 
  a) Irreala: baldintza honek iraganera begiratzen du, gertatu ez den zerbait 
      adieraziz (si hubiera...). 

 
      Nahi izan balu, egingo zuen. 

       (Si hubiera querido, lo habría hecho) 

      Joan bazina, ikusiko zenuen. 

       (Si hubieras ido, lo habrías visto) 
 
 

Aurrekoa: Iraganari “-en” amaiera kenduta egiten da aditza.  

       Hirugarren pertsonako “z-“, “l-“ bihurtzen da. 
 
        NINTZen  baNINTZ 
        ZINen   baZINA 
        NUen   baNU 
        ZENUen  baZENU 
 
        ZUen   baLU 
        ZUTEn   baLUTE  
 

NOR NOR - NORK 

BANINTZ 
BAZINA 
BALITZ 
BAGINA 
BAZINETE 
BALIRA 

BANU 
BAZENU 
BALU 
BAGENU 
BAZENUTE 
BALUTE 

BANITU 
BAZENITU 
BALITU 
BAGENITU 
BAZENITUZTE 
BALITUZTE 

 
 Aditz nagusia partizipioan dago beti, eta batzuetan “izan” 

ipintzen zaio ondoan. 

         Ikusi (izan) balu... (Si lo hubiera visto...) 

         Jakin (izan) banu... (Si lo hubiera sabido...) 

         Etorri (izan) bagina... (Si hubiéramos venido...) 

 
 Aditz bereziek (nahi, behar, bizi, maite...) “izan” daramate beti. 

         Nahi izan bagenu... (Si hubiéramos querido...) 

         Behar izan balute... (Si lo hubieran necesitado...) 

         Bizi izan bazina... (Si hubieras vivido...) 
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     Ondorioa: 
 

 Normalean iragana da eta geroko iraganean doa aditza  
             (“...-ko ...-en”). 
       Dirua izan balu, erosiko zuen. 

        (Si hubiera tenido dinero, lo habría comprado) 

       Jakin (izan) bagenu, ez ginen etorriko. 

        (Si lo hubiéramos sabido, no habríamos venido) 

       Nahi izan bazenu, egingo zenuen, 

        (Si hubieras querido, lo habrías hecho) 
 

 Batzuetan, ordea, orain-gerokoa da ondorioa eta orduan 
alegiazkoa erabiltzen da (“...-ko ...-ke”). 

 

NOR NOR - NORK 

NINTZATEKE 
ZINATEKE 
LITZATEKE 
GINATEKE 
ZINATEKETE 
LIRATEKE 

NUKE 
ZENUKE 
LUKE 
GENUKE 
ZENUKETE 
LUKETE 

NITUZKE 
ZENITUZKE 
LITUZKE 
GENITUZKE 
ZENITUZKETE 
LITUZKETE 

 
 
       Nahi izan balu, aurrena izango litzateke orain. 

        (Si hubiera querido, ahora sería el primero) 

       Dena aprobatu bazenu, pozik egongo zinateke orain. 

        (Si hubieras aprobado todo, ahora estarías contento) 

       Gehiago ikasi (izan) banu, hobeto jakingo nuke dena. 

        (Si hubiera estudiado más, sabría mejor todo)  
 

 Iragana adierazteko, eta euskara idatzian batez ere, jatorrizko 
forma  erabiltzea gomendatzen da. Orduan, goiko koadroa honela 

bihurtzen da. 
 

NOR NOR - NORK 

NINTZATEKEEN 
ZINATEKEEN 
ZATEKEEN 
GINATEKEEN 
ZINATEKETEN 
ZIRATEKEEN 

NUKEEN 
ZENUKEEN 
ZUKEEN 
GENUKEEN 
ZENUKETEN 
ZUKETEN 

NITUZKEEN 
ZENITUZKEEN 
ZITUZKEEN 
GENITUZKEEN 
ZENITUZKETEN 
ZITUZKETEN 

 
       Dirua izan balu, erosiko zukeen. 

        (Si hubiera tenido dinero, lo habría comprado) 

       Jakin (izan) bagenu, ez ginatekeen etorriko. 

        (Si lo hubiéramos sabido, lo habríamos hecho) 

       Nahi izan bazenu, egingo zenukeen, 

        (Si hubieras querido, lo habrías hecho) 
 
 


