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2014  
urriak 4 Proba idatzia | Bigarren atala 

Idazmena 
Idazlan luzea 

Idazlan laburra 

Esaldiak berridaztea 

 BIGARREN ATAL HAU egiteko denbora, gehienez: ordubete eta 50 min. 

 Barruan lau orri solte dauzkazu. 

 Idatz itzazu kodeak adierazitako laukietan. Guztira, bederatzi dira. 

 Kode gabeko orrialdeak ez dira zuzenduko. 

 Hurrengo laukian, ariketak, puntuazioak eta denbora-banaketa. 

PROBA IDATZIA 
Puntuazioa 

gehienez 

Puntuazioa 

gutxienez 

Proposaturiko 

denbora 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

50 

— 

— 

— 

— 

10 min 

10 min 

40 min 

  5 min 

50 min 

30 min 

25 min 

15 min 

3h 05 m 

65 

min 

120 

min 

1. 

atala 

2. 

atala 

Elkarrizketa-testua 

Lexikoa 

Irakurmena 

Iritzi-artikulua 

Idazkia 

Esaldiak berridaztea 

27 

Erantzun-orria betetzeko 

Egindakoa gainbegiratzeko 

Guztira 

Azterketa-kodea 

Anonimotasuna babesteko 

Idatzi azterketa–kodearen zenbakiak: 

 
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA 
POLITIKA ETA KULTURA SAILA 
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IDAZLAN LUZEA ETA LABURRA | Ohar orokorrak | 

1. Bina gai dituzu aukeran. Bakoitzean bat hartu behar duzu eta garatu. 

2. Ebaluatzean, honakoak izango dira ardatz: 

 Atazaren zehaztasunak betetzea (laukietan adierazitakoak) 

 Hizkuntz aberastasuna / egokitasuna / zuzentasuna 

1. Baliogabetu egingo dira pasarte eginak (sarrera, amaiera edo lerrokada aurrez 

 prestatuak, orokorrak), gaiarekin edota agindutakoarekin (enuntziatua) lotura 

 zuzenik eta argirik ez dutenak. 

1. Oharra: anonimotasuna babesteko, idazlanetan ez ipini zure benetako daturik 

 (izen-deiturak, helbidea...) 

IDAZLAN LUZEA |  Iritzi-artikulua   | Argibideak | 

Hartzen duzun gaia garatzeko iritzi-askatasuna duzu. Baina, beti ere, jokatu begirunez: 

saihestu jarrera sexistak, homofoboak, arrazistak, erlijioen aurkakoak... 

 Atazaren zehaztasunak             Bete beharrekoak  

 

 

IDAZLAN LABURRA |  Gutuna  edo  gogoeta | Argibideak | 

Moldea, aukeran, hartzailearen arabera: batua / euskalkia* / hika* / berorika* 

*Maila jasoan. EZ lagunarteko ―hizkeran bezala‖ (fonetismoak, hitzen kontrakzioak...). 
Eta ortografia zuzena. 

 Atazaren zehaztasunak                 Bete beharrekoak  

 

 

NORI ZUZENDUA  Informazio aldizkari bateko irakurleei 
TESTU MOTA        Iritzi-artikulua 
MOLDEA               Euskara batua 
HITZ KOPURUA     Gutxienez 250 hitz (tintaz) 

 
TESTUAK IZAN BEHAR DITUEN OSAGAIAK: 
 

 Gaiaren sarrera edo aurkezpena. 

 Dosierrean, GIDOIRAKO laukian proposatutako ideia batzuk. 

 Horiek osatu, konparatu, erlazionatu... 

 Adibideak, garatu dituzun argudioak edo ideiak osatzeko. 

 Amaitzeko, aukeran:  

1. konklusioa, garrantzizkoena laburtzeko 

2. proposamena, arazoa hobetzeko 

NORI ZUZENDUA  Ezezagun bati / adiskide bati / norbere buruari 
TESTU MOTA        Gutuna / mezua / txosten laburra / gogoeta / kronika 
MOLDEA               Euskara batua / euskalkia* / hika* / berorika* 
                           *Aukeran, hartzailearen arabera, beti ere maila jasoan 

HITZ KOPURUA     Gutxienez 150 hitz (tintaz) 

 
TESTUAK IZAN BEHAR DITUEN OSAGAIAK: 
 

 Agindutakoari erantzuna / oinaren jarraipena 

 Testuingurua kontuan harturik, egilearen ikuspuntua 

 Molde sinesgarria: pertsonala, tonu egokia... 

 Amaiera egokia 
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Orrialde honetako lerro hauek zirriborro gisa erabil ditzakezu: gidoia egiteko, zure 

apunteak biltzeko... 

 

Lerro horietan idatzitakoa ez da zuzenduko. 

Zirriborroetarako lerroak 

Zirriborroetarako lerroak 
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IDAZLAN LUZEA |  Iritzi-artikulua | 

 

Adin nagusitasuna
han eta hemen

16 urte

Kuba

Eskozia

18 urte

Austria

Argentina

Israel

Portugal

19 urte

Kanada

Nebraska

20 urte

Japonia

Taiwan

21 urte

Egìpto

Honduras

Haur baina errudun?
Liverpool 1993

1990-2005 (Amnesty International)

34 adin txikiko exekutatu munduan;

19, AEBetan

Bi umek (11 urte) 

James Bulger (2 urte)

bahitu, jipoitu eta

harrika hil

Antzina, goiztiarrago?

Nor/zer? Zenbat urte? Zergatik ospetsu?

Alexandro Handia

erregea

20-22 Grezia, Afrika iparraldea eta 

Asia gehiena menderatu

Mozart musikaria 12 Sinfoniak idatzi eta jo

Pele futbolaria 17 Munduko txapeldun

Gidoirako

• Muga aldakorra: 16 urte? 

18 urte? 21 urte?...

• Espetxera joateko bai eta botoa

emateko ez?

• Gaztetxoa goizago, geroago

garatu: sexua, hezkuntza maila, 

familia, lagun giroa…
• Gurasoen baimena: piercing-a 

egiteko, alkohola erosteko, 

bidaiatzeko…
• Egokiena: eskubideak eta 

betebeharrak, adin muga berean.

• Muga zehatza: 18 urte

(gidabaimena, botoa, agiriak

sinatu…)
• Bizitzako mugarrien

garrantzia: adinez nagusi, 

jubilatu…
• Adin nagusitasuna: erabakiak

hartzea, ondorioak onartzea.

• 18 urte arte, gurasoen

ardurapean: babesa bai, lege-

erantzukizunik ez; gero....

• Nagusi izatea: ardura, 

zentzuna, erantzukizuna, 

eskarmentua…

Adinez nagusi, 

noiz? 

Prest…

16 urte

neure kabuz bizitzeko?
harreman sexualak izateko?

lanean arduraz jokatzeko?

dirua irabazi eta kudeatzeko?
alkohola edateko?

…?
espetxe zigorra jasateko?

aita/ama izateko?

Burujabe… dirurik gabe?
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IDAZLAN LUZEA |  Iritzi-artikulua | 

Mendigoizaletasuna: 

erronka? gehiegikeria? 

Gailur mitikoak

1 Everest, 8848 m. (Asia) 5 Elbrus, 5633 m. (Europa)

2 Aconcagua, 6962 m. (Hego Amerika) 6 Vinson, 4897 m. (Antartika)

3 Kilimanjaro, 5895 m. (Afrika) 7 Puncak Jaya , 5029 m. (Ozeania)

4 McKinley, 6164 m. (Ipar Amerika) Gizehko piramidea 137 m.

1 Everest

5 Elbrus
4 McKinley

2 Aconcagua

3 Kilimanjaro

7 Puncak Jaya

Gizeh piramidea

6 Vinson

Everest 5,7

K 2 23,24

Lhotse 3,4

Makalu 11,1

Nanga Parbat 22,3

Annapurna I 38

Hildakoen batez bestekoa %

Han goian betiko
Atxo Apellaniz K2 1994

Felix Iñurrategi Gasherbrum II 2000

Iñaki Ochoa de Olza Annapurna 2008

8
10

14

22

58 71

35

17

12
7

Mendiaren zerga latza
Everest 1954 -

2013

Espedizioak ia 6000

Gailurrera
heldu

4003 lagun

Hildakoak 253

Eskalatzaileak 169

Sherpak 84

b
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u
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u
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a

iz
oz

tu
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d
es
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er

tu
ta

b
ih

o
tz

ek
o

a

p
it
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d

u
ra

b
ar

ru
ra

Zabortegirik garaiena

Everest 2008 - 2013

Sherpek 15 tona zabor,

600 kilo hondakin organiko,

eta 6 gorpu jaitsi.

oxigeno bonbonak,

sokak,

kontserba ontziak,

pilak…

Erronka osasuntsua
_ +

Hipertentsioa Bizi poza

Diabetea Buruko osasuna

Artritisa Gihar-hezurrak

Bihotzeko gaitzak Gaztetasuna

elkartasuna

ahalegina

mugak gainditzea

Mitoak

Hillary-Tenzing

Bruno Bonatti

Martin Zabaleta

Gidoirako

• Egun, Himalaia, mendizaleen 

amets bakarra. Everesta, jomuga 

turistikoa.

• Hamalau 8.000koen eromena: 

aukera bakarra?

• Alpinismo berria: soka finkoak, 

oxigeno bonbonak, teknologia

aurreratua…
• Balio erromantikorik ez; kirol

arrunta: telebista, babesleak, 

lehiaketak, markak…
• Arriskua, axolagabekeria: 

igandero ezbeharrak, erreskateak.

• Mendia eta kirola, bi

zaletasunak bat.

• Alpinismoa: abentura, 

esplorazioa, lortu gabeko 

erronka.

• Mendigoizaleen eredu jatorra: 

heroi saiatuak, hurbilak.

• Mendigoizalearen barne bidaia

eta konpromisoa.

• Euskal Herrian, ohitura: 

elkarteak, irteerak, mendi-

lasterketak; Aizkorri, Gorbeia, 

Txindoki… Pirinioak.

“Mendia ez dut etsai,
neure buruari

dut helburu.” (Mallory)

“Mendia betikoa

neurria hartzea
pertsonak, ez”
eta zintzoa da;

(Messner)
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Egoera. Telefonia etxe batek hiru antena paraboliko ezarri zituen 2010. urtean, 
Durangoko Anbotope eskolako (432 ikasle, 3-12 urte bitartekoak) teilatu gainean; 
lege-baimenak bai, baina irakasle, guraso eta herritar gehienak erabat aurka. 

Eskolako gurasoek, oso kezkatuta, hainbat kexu, eskabide, gestio< egin 
ondoren, erabaki dute eskutitz bat idaztea Araterkoari, egoera salatu eta 
antenak kentzeko bitartekari lana egin dezan.  

IDAZLAN LABURRA                                                                               Gutuna  

Gutuna  Arartekoari  

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 

Durangon, 2014ko  irailaren 15ean 

 

Jaun hori: 
 

 Durangoko Anbotope ikastetxeko guraso elkartearen izenean idazten dizut. Gutun honen bidez 
gure ikastetxeko ikasle-irakasleei eragiten dien arazo larri baten berri eman nahi dizut, eta zure 
babesa eskatu ere bai. 

 

- - - - - - - - hemendik aurrera, 150 hitz idatzi behar dituzu gutxienez.- - - - - - - -  

- Nork: Anbotepe guraso elkarteak 

- Nori: Iñigo Lamarca Arartekoari 

- Zer: egoera salatu eta bitartekari lana egiteko eskatzeko eskutitza  

- Nola: posta elektronikoz edo postaz 

- Aintzat hartzekoak: nor zareten, egoera zein den (ikasleen adina eta kopurua, 

antenen arrisku nabarmena, kalteak<) emandako urratsak, eskaera < 
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IDAZLAN LABURRA               Gogoeta  

Gogoeta   Beti egia esatea egokia ote da?  

Egoera: Lehengo batean, lanerako bidean, nire lagun minaren neska-laguna/
mutil-laguna beste batekin ikusi nuen (pare-parean, bera zen, ez dago 
zalantzarik!). Besarkatuta eta muxuka ikusi ere. Zur eta lur gelditu nintzen!  

Eta zer egin orain? Lagunari esan ala neuretzat gorde? Neu izango 
banintz, egia jakin nahiko nuke? Ona ote da beti egia jakitea beste arrazoi 
guztien gainetik? Noiz esan eta noiz isildu? Baina nor naiz ni dakidana 
esateko? Eta gordetzeko? Eta egia osoa ez balitz? 

 

Eta pentsatzen hasi zara:  
 

– Zer: Neure buruari zuzendutako gogoeta 

– Hitz kopurua: gutxienez 150 hitz 

– Baldintza: abiapuntua izan dadila esaldi hau. Hau da, esaldi hori 
idatzi eta eman jarraipena 

Nire lagunaren neska-laguna/mutil-laguna beste batekin 
muxuka ikusiko banu… 

 

(150 hitz hemendik aurrera) 



 

   

Kodea: / 6 

ESALDIAK BERRIDAZTEA 

Ariketa honetako esaldiak beste molde batean ipini behar dira, berridazketa     

eginez. Behean agertzen den esaldi zatitxoak aurretik edo atzetik puntuak baldin 

baditu, zerbait idatzi behar da horri lotuta. Adibidez: 

              ...takoan              etorritakoan 

Punturik ez badu, aparteko hitza da. Ahalik eta gutxien aldatu behar dira      

emandako esaldiko hitzak. Inoiz bat kendu edo beste bat sartu behar da, baina 

beti ere esaldi bakar bat osatuz, eta ortografia zuzenarekin. Adibidez:  

0.   Hasieran errua berari egotzi nion. Horrek lotsa eman zidan gero. 

      Hasieran bera erruduntzat  jo izanak        lotsatu  egin ninduen gero         . 

1 Gizarte erabat hiritartu honetan, hogei urte barru inork ez du jakingo benetako esnea eta 
plastikozkoa bereizten.  

.......................................................................................................................... ez da 

.............................................................................gai ...................... . 

  

2 Azalpena nahi dugu eta gai ilun horri buruz gehien dakienarekin hitz egitera joango gara gu.   
 ..................... bila, ............................................................................................. joko  

 ............................ . 

  

3 Xehetasun txiki batzuk ez zituen asmatu, baina 2013ko iragarpen nagusietan zuzen ibili zen 
Helsinkiko aditu taldea. 

  .......................................... gorabehera, ...................................................... bete-betean 

asmatu ................................................................. .  

 

4 Eztabaida eta gatazka bihurriak izan ziren haiek. Pozgarria litzateke niretzat haietan guztietan 
arrazoia izan nuela jakitea.  

Poztuko ....................................................................................................................... 

 ..................... jakiteak. 

  

5 Erraz atzemango dituzu zuk zeure ingurukoen arrazoiak eta asmoak. Ez duzu oso azkarra izan 
beharrik.  

 ............................................... gabe ere, .................... jabetuko .................................. 

 ..................................................................   

 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 



 

   

Kodea: / 7 

6 Egañak eta Peñagarikanok osatu zuten saio gogoangarri hura paregabea da. Kostatuko zaizu 
hoberik topatzea.  

................................ topatuko ..................................................................................... 

...................................................... parekorik. 
  

7 Egoera argitu nahi zuen aditu taldearen txostenak. Eta zer egin du? Bada, ilundu, horixe baino 
ez.  

 ................................... beharrean ...................... besterik ....................................... 

 ..................................................... .  

  

8 Urte eta neke luzez irabazitako guztia istripuz eta bat-batean galdu beharra! Ikaragarria da hori 
edonorentzat.   

Nor ez du ..................................................................................................................... 

.................................................................................................? 

  

9 Bizitzako hainbat arlotan gazteek zaharrengandik gauza asko izaten dute ikasteko, eta zaharrek 
gazteengandik ere bai.  

 .................................................................................................................................. 

 .................................. elkar                 zer ............................ .   

 

10 Futbol izar horrek ez dauka garai batean adinako kemenik; aberastu egin da.  
 ................... denez, .................................................................................................... 

bezain .................................... .   

  

AZTERTZAILEAK ERABILTZEKO 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (O)           

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 

 

 

     ................. 
 

Oharrak 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 
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Amaitzen duzunean: 

 

 Konprobatu kodeak idatzi dituzula adierazitako laukietan. 

 Guztira, bederatzi dira. 

 

 Kode gabeko orrialdeak ez dira zuzenduko. 

 

 Ordenatu orri solteak eta sartu koadernotxo honen barruan. 

 Jaso eskua eta adierazi gelako arduradunei azterketa amaitu duzula. 

 

Kalifikatzeko irizpideak 

IDAZLAN LUZEA ETA LABURRA 

 

EDUKIA (0-3 puntu). Adierazia, hots, gaia 

zenbateraino garatu den: 

 Gutxieneko hitz-kopurua. 

 Gaiaren garapena: argudioak, adibideak. 

 Gidoian proposatutako ideiak sakontzea. 

 

MOLDEA (0-3 puntu). Adierazpena, hots, 

edukia azaltzeko baliabideen kalitatea: 

 Egitura aberatsak / sinpleak. 

 Lexiko zehatza eta adierazkorra / desegokia 

edo urria. 

 Ideien eta egituren arteko kohesioa, lotura. 

 Idazlanaren egituraketa orokorra: sarrera,  

garapena eta konklusioa. 

 

ZUZENTASUNA (0-4 puntu). Sintaxia, hots, 

sintaxizko eta ortografiazko zuzentasun maila: 

 Deklinabide eta aditz mailakoa. 

 Perpausen egituraketa. 

 Ortografia: hitzen idazkera zuzena eta  

zeinuen erabilera egokia. 

 

Hiru alderdi horietakoren batean nabarmen 

huts eginez gero edota, oro har, hiruretan 

maila kaxkarra erakutsiz gero, ezingo da 

Idazlana gainditutzat eman. 

 

ESALDIAK BERRIDAZTEA 

 

Berridatzi den esaldiak honako baldintza hauek 

bete behar ditu zuzentzat hartu ahal izateko: 

 Esaldi bakarra atera behar da 

berridazketaren ondorioz. 

 Eredutzat ematen den esaldiaren zentzua  

osorik jaso behar du. 

 Eskaintzen den moldeari jarraituz osatua   

izan behar du, eta ez beste bide batetik   

eratua. 

 Gramatikaren aldetik zuzena izan behar   

du, osorik. 

 Komatxoak-edo jarri badira, horiek 

adierazten duten elementuen ordenak eta 

puntuazioak ere zuzenak izan behar dute. 

 Ortografia aldetik, zuzena izan behar du. 


