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2015 
martxoak 14 Proba idatzia | Bigarren atala 

Idazmena 
Idazlan luzea 

Idazlan laburra 

Esaldiak berridaztea 

 BIGARREN ATAL HAU egiteko denbora, gehienez:  bi ordu. 

 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 

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

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

 zuzenik eta argirik ez dutenak. 

4. 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 kon-

trakzioak...). 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 



3 

  

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 | 

 

zaharra hil?
Teknologia berriak

Gazteak
(16-18 urte)

AEB
gidabaimendunak

1983 %  51,3

2008 % 29,7

Europa (2001-09) 

20-34 urte bitarteko

gidariak

% 23 gutxiago

Partekatuta,
zenbat aurreztu?

Lanera
egunero

Autoan 
2 lagun

Autoan 
3 lagun

15 km. 919 € 1.226 €

21 km. 1.287 € 1.716 €

40 km. 2.451 € 3.268 € It: Movilidad Fundazioa

Zenbat € urtean?

5.058,66

SALNEURRIA
1.671,25

INTERESAK
150,41

ASEGURUA
412

ERREGAIA
960

ZERGAK
65 ZAINTZEA

(olioa, gurpilak…)
600

APARKATZEA
1.200

It: Respiro Car Shanning/El País

Gidoirako

• 1980-2000 bitartean jaiotakoen 

lehentasunak: sakelako telefonoa, 

teknologia, arropa.

• AEB (2001-10): familia aberatseko 

gazteen (18-30 urte) artean, garraio 

publikoaren eta bizikletaren 

erabilera % 50 hazi.

• Auto pribatuaren jabe, zertarako? 

Aukera berriak sarean: ordukako 

autoak, bidaia partekatuak… 

• 50.000 lagun sartzeko: autoz, 175 

m-ko errepide zabalera behar; 

autobusez, 35 m-koa;  

metroz/trenez, 9 m-ko ilara

• 1940-60 bitartean jaiotakoek

autoa, ikur gisa: askatasuna,  

bizi-maila… nagusi izatea.

• 1.100 milioi auto munduan. 

Txinan, 22 milioi saldu

urtean. Indian, Brazilen… 

eskea hazi eta hazi.

• Etorkizuneko autoa: txikia, 

elektrikoa, hibridoa, gidaririk 

gabekoa…

• Gaurko autoak, hainbat 

aplikazio: eCall, Roaming, 

Tethering… Gidatzea, eroso-

agoa, seguruagoa, garbiagoaAutoa = ekonomia
osasuntsua

Autogintza munduan:

Urtean 2 bilioi € irabazi 

Munduko 6. herririk aberatsena

Zeharka eragindako jarduera: 50 milioi langile

Habi gozoa
Mitoa?

AEB (1950-60):

Haurren 1/4

autoan sortuak

segurtasuna
askatasuna

heldutasuna

abiadura

bizi-maila

Eta etorkizunean?

Megahiriak Zenbat 
biztanle?

1990 10 153 milioi
2014 28 453 milioi
2030 41 ?

(*) 10 milioitik gorako populazioa / 
Nazio Batuen aurreikuspena)

Errepideak 
munduan (2014)

32 milioi km. 

Autopista km. bat egitea:

Gipuzkoa

2 milioi €

(*)

Autoa: atzo, gaur… 
eta bihar? 
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Futbola, gaixorik? 
Gidoirako

• Futbolaren betiko pizgarria: 

grina eta zaleen berotasuna

• Futbolak errurik ez. Liskar 

gehienak, ultren artekoak eta 

zelaitik kanpo.

• Futbolak, ezberdinak elkartu: 

adin, klase, jatorri, pentsaera 

guztietako zaleak.

• Legea. Futbolean oihuak, 

tabakoa… debekatu eta 

gizarte arazoak (bortxakeria, 

arrazakeria, aldarrikapenak) 

ito nahi?

• Eromena, izua… Futbolaren

gehiegikeriak hiri osoa

aztoratu.

• Futbolaren berezitasuna. Beste

kiroletan, zale baketsuak.

• Futbolaren paisaia: talde

basatiak, ideologia

muturrekoak, ez legezko

ikurrak…

• Alkohola, irainak, suziriak, 

labankadak… futbola, 

delituaren mugan?

• Haurrak, familiak… zelaira 

joateko beldur?

Txikitatik hasi
eta hezi?

Haurren txapelketak
Gurasoak okerrenak?

Zerrenda beltza
Bolton 1946

Lima 1964

Mosku 1982

Heysel 1985
Hillsborough 1989

Port Said 2012

44 300 340 39 96 74Hildakoak

Jokoz kanpo

Arduradunak
Utzikeria?

Ultrak, kluben altzoan antolatuta 

Abesti iraingarriak,
iseka
epaile-marrazainei

Gizartearen ispilu?

Futbola,

gol bikainak

futbola, 
futbola!

365 egun,
kezka bakarra

“Ateorik gabeko
erlijioa da futbola”

(E.Galeano)

Lehiakidea/adiskidea

Marra:
jokoa, zelaian;

festa giroa, harmailetan
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Egoera. Erasmus programa dela eta, atzerrian zaude ikasturtea pasatzen. Sarritan 

sartzen zara herriko aldizkariak duen web-orrian, herrian zer gertatzen den 

jakiteko. Zabaldu duzu orria eta izugarrizko berria jaso duzu: zure lagunik 

minenaren ahizpa (arreba) / anaia (neba) gaztea hil berri da auto-istripu batean. 

Berriak jota utzi zaitu. Sinetsi ezinik zaude. Sekulakoa hartu duzu…  

Idazlan laburra                                                                               Gutuna  

Gutuna  Ene, horrelakorik! Hori gertatzea ere!  

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 
Lekeition, 2015eko... 

Ane/Peru maitea: 
 
 

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

- Nork: zeuk 

- Nori: Ane/Peru zeure lagun minari 

- Zer: Aneri/Peruri aditzera eman nola jakin duzun berria eta dolumina,  

babesa eta elkartasuna adierazi. 

- Nola: posta elektronikoz edo eskutitzez 

- Aintzat hartzekoak: kontatu nola izan duzun gertatutakoaren berri, horrek 

ekarri dizkizun oroitzapenak, zer sentitu duzun, urruti egon arren zure 

doluminak eta babesa eman. 

Eta eskutitz baten bidez, zure lagun horri dolumina, babesa eta elkartasuna 

adierazi nahi dizkiozu. 
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Gogoeta   Bikote bila “speed dating” batean parte hartuko ba-

Egoera: Ez zara oso pertsona irekia eta oso lanpetuta zaude. Kostatu egiten 

zaizu beste pertsona batzuekin harremanetan jartzea, batez ere beste sexuko 

pertsonekin. Inoiz, ahalegindu zara gustuko duzun pertsonarengana hurbiltzen, 

ligatzen, baina alferrik. Urduri jartzen zara eta behin baino gehiagotan porrot 

egin duzu. Ez duzu oso bizitza sozial aberatsa. Esan dizute gaur egun jende 

askok “Speed dating”a erabiltzen duela neska-laguna edo mutil-laguna 

bilatzeko. Horrelakoetan, leku batean elkartzen dira eta bakoitzari 5 minutuko 

aukera ematen zaio beste bat ezagutzeko edo beste batekin harremanetan 

jartzeko. Emaitzak onak direla esan dizute, eta “Speed dating”aren bidez 

hamaika bikote sortu direla. Horrek zer pentsatua eman dizu… 

 

Eta horretan pentsatzen hasi zara 

 

- Zer: neure baitan egindako gogoeta 

- Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz 

- Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori 

idazten hasi eta horri eman jarraipena. 

Bikote bila “speed dating” batean parte hartuko 

banu… 

 

Idazlan laburra                                                                               Gogoeta  
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Kodea: 

Esaldiak berridaztea 

Ariketa honetako esaldiak beste molde batean ipini behar dira, berridazketa     

eginez. Behean agertzen den esaldi zatitxoaren aurretik edo atzetik marra baldin 

bada, zerbait idatzi behar da horri lotuta. Adibidez: 

              ...-takoan              etorri-takoan 

Marrarik 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 errudun -tzat  jo izanak        lotsatu  egin ninduen gero        . 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

1 Asmo ederrak agintzea erraza da, agindutakoa zintzo betetzea ez da horren erraza. Berriro ere 
argi geratu da hori. 

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

........................................... baino .................................................................. . 
  

2 Gazte denboran haragizale amorratua izan zen Martin; gaur egun, berriz, beharrak eraginda, 
barazkijale sutsua da hura. 

 .................................................................................    –agatik,  .................................   

 .............................................................................. bihurtu du ......................... . 

  

3 Hainbat historialariren ustez, Sarajevoko hilketa ospetsua izan zen Lehen Mundu Gerraren 
abiapuntua.  

 ...................................................................................... jotzen .................................   

 ............................................................................................................         –tzat. 

4 Hurrengo hiru partidu bihurri horiek irabaztea. Horixe izango litzateke guretzat finalera iristeko 
bultzada handia.  

..................................................................................................................................   
 bultzatuko ....................................................... finalera . 

  

5 Haserre txiki batzuk izaten dituzten arren, Amaia Leireren zain izaten da beti fakultatearen 
atarian. Eta Leire Amaiaren zain. 

 .................................................................. gorabehera,  .............................................   

 ........................ elkar–     ......................................................................................... . 
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Nola ohituko da  gidaria egunean 400 kilometro egitera? Hori oso zaila da, nahiz eta joan-etorri 
luzeak sarri egin. 

........................................................................................................................... ere, 

 nekez ......................................................................................................... . 

7 Krisia lehertu zenean, Islandiako banketxerik handienak ezin izan zuen nazioarteko merkatuen 

erasoa mendean hartu. 

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

 .............................................................................................. aurre ..................... . 

8 Urduritu ahala, gero eta gogorrago heltzen zion Amaiak eskuan zeraman aterki berriari. 

 Zenbat eta ............................................................................................................. 

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

9 Oriotarra da gazte hori, noski. Izan ere, aste osoan zehar arrauna beste konturik ez du.  

  Ezagun da ............................................................................................................. 

............................................................................................................ eta. 

  

10 Eguna hastean, beharginak tresna bakoitza bere tokian aurkitzea. Horixe izaten zen tailerreko 
perituaren gogoa.  

...................................................................................................................................   
 aurki ................................... nahi izaten zuen ..............................................  . 

  

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (X) 
          

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 

 
 

     ........... 
 

Oharrak: 
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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. 


