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2013  
martxoak 16 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 

40 min 

30 min 

25 min 

15 min 

2h 55 m 

65 

min 

110 

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 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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                                               Gidoirako           

 
 

Gazteak atzerrira 

  

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

  Atzerrian, lan aukera 
zabalagoa 

  Familiatik, herritik urrun 

  Abentura eta ezagutza 
aberatsa. Beste herri eta 
bizimodu batzuk 

  Babesik ez: kezkak, 
bakardadea, zailtasunak... 

  Gero itzultzeko, curriculum 
eta prestakuntza 
sendoagoa 

  Injeniariak, zientzialariak... 
Profesional bikainak atzerrira. 

  Soldata handiagoa, lan 
baldintza erakargarriagoak 

  Bizimodu garestia, ohitura 
bitxiak 

  Beste hizkuntza batzuk 
ikasi 

  Beste hizkuntza batzuk ikasi 
beharra 

  Hainbat lagunen 
esperientzia ona 

  Hainbat lagunen esperientzia 
txarra 

EuroparEuropar BatasunaBatasuna:

gazteen langabezia 2010

Europar Batasuneko langabezia-tasa 15-24 

urtekoen artean %etan

20,6

11

10

9,8

9,6

8,7

8,3

7,9

7,8

6,7

5,1

4,4

0 5 10 15 20 25

Espainia

Portugal

EAE

Frantzia

EB

Italia

Belgika

Fitlandia

Suedia

Alemania

Austria 

Herbeherak

15-24 urteko gazteak %

Eurostat

“Hemen
ez lanik,
ez etorkizun
finkorik…

“Hemen
ez lanik,
ez etorkizun
finkorik…

Nire ametsa? Alemaniara joatea, agian betiko.”

Nire ametsa? Alemaniara joatea, agian betiko.”
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  Gidoirako  

 
 
  Giltzurrunak, bihotza, gibela... 

gaixoren bat zain 
  Familia, baimena emateko, 

unerik txarrenean 

  Auto istripuak, ezbeharrak... 
beste norbaiten mesederako 

  Transplanterako baliagarri: 
gorpuen organoen %1 baino 
ez 

  Transplantean, hainbat kide: 
sendagile-erizainak, polizia, 
aireportuetako langileak, 
anbulantziak... 

  Arazoak: bateraezintasuna, 
errefusa, postoperatorio 
nekeza... 

  Irizpide garbiak: 
hartzailearentzat doan, 
emaileak baimendua, inor 
diskriminatu gabe... 

  Zurrumurrua: Hirugarren 
munduan, organoak saldu 
eta lapurtu 

    Zenbait sineskera eta 
aurreiritzi, oztopo 

Organoak ematea 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

  

 

bihotza

gibela

urdaila

hesteak

giltzurrunak

pankreasa

kolona

Transplantea
egin ala ez: 
gaixo askoren
bizia jokoan

Emaile izateko: baimena bete eta sinatzea
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Egoera:  
Musika talde bat. Entseguak  garajean, eta auzoko lagunak kexu. Ez duzue nora joan 
ezta  dirurik ere. Beste herri batzuetan badira musika taldeentzako lokalak eta zuen  
herrian ez.  
 

Herriko Udalari lokalen bat eskatzea erabaki duzue. 

Idazlan laburra                                                                            Gutuna  

Gutuna  Entseguak egiteko lokal eske  

ENTSEGUAK EGITEKO LOKALA ESKATZEKO GUTUNA 
 
Nork: zuen musika taldearen izena 
 
Nola: posta elektronikoz edo postaz 
 
Zer: entseguak egiteko LOKALA ESKATZEA 
 
Nori zuzendua: Udaleko Gazteria Saileko zinegotziari 
 
Aintzat hartzekoak: nor zareten, arazoak, beharrak, herriko kultur giroa 
suspertzeko asmoa, beste herri batzuetako egoera, zertarako prest ..., bukaerako agurra 
 
Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

Zumaian, 2013................... 
 

    Agur t´erdi: 
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Idazlan laburra               Go-

Gogoeta   Nola aldatuko zenuke mundua zeure esku balego?    

 

 Errealitatea tristea eta gogorra iruditzen zaizu. 

 Une batez begiak itxi eta, zure irudimena aske utzirik, zure ingurua, zure 

mundu perfektua nolakoa litzatekeen ikusten hasi zara... 

 

Nori zuzendua: zeure buruari egindako gogoeta 

 

Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori idazten hasi 

eta horri eman jarraipena. 

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz  

Begiak itxi eta ametsetan, mundua aldatu eg-

 

 
 
“Iragarpenek esandakoa baino arinago ari dira urtzen Groenlandiako eta Antartikako 

izotz geruzak, NASAk egindako ikerketa baten arabera” 

 

“28 urteko emakumea kalean hil da, ustez bikotekide ohiak sartutako labankada baten 

ondorioz. Polizia hiltzailearen bila ari da” 

 

 “ Euskal Herriko gazten % 20 langabezian” 
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Kodea: 

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 Artzain hori oso trebea da lainoen gorabeherak antzematen eta eguraldia iragartzen. Hori diote 
nire lagunek. 

 ....................................................................................................      tasun ............. 

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

 
2 Telesail arrakastatsua gorabeherez eta pertsonaia erakargarriz beteta zegoen. Hiltzailearen izena 

argitu zen eta xarma guztia kendu dio, ordea. 

 .................................................................................... kendu dio ............................ 

 ..........................................................................................................     ari. 

 
3 Eginkizun astun eta zentzugabe baten morroi naiz. Hori oso nekagarria da niretzat. 

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

 asko nekatzen ............................... . 

 

4 Hainbat hutsegitek ez dute atzera bueltarik. Horiek, pertsonarik bihozberarentzat ere, ezabatu 
ezinak dira. 

 Badira ..................................................................................................................... 

 ................................................ ditzakeenak. 

 

5 Guretzat, Karmeleren jarrera isila zerbaiten seinale da. Bere lana, antza denez, ez da horren erosoa 
eta atsegina. 

 .................................................................................. pentsarazi beharko  .................. 

 .......................................................dirudien ............................................. . 
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Kodea: 

6 Egoera lazgarri baten erdian bizi denak ez ditu urruneko gauzak ikusten; hurbilekoak dira haren 
kezka bakarrak. 

 ............................................................... baino ez ...................................................... 

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

 

7 Beste gauzarik ez du, eta zaleen grinari eta itsumenari esker bizi da gaur egungo futbola. 

 ................................. ezean, ........................................................................... eusten 

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

 

8 Gauza ezinezkoak nahi izate hutsa ez da nahikoa edozer eskuratzeko. Ea nork erakusten dion 
hori Unairi!  

 ........................ erakutsi beharko ............................................................................... 

 balio ........................................................... . 

 

9 Ipuinetan gaueko kontu guztiak misterioz beteta ageri zaizkigu, eta horrek eragiten dit beldurra. 
Bestela, niretzat ez litzateke beldurgarria izango. 

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

 agertuko ez ba      …..................................................................... beldurrik eragingo. 

 

10 Casanova Venezian jaio zen. Horregatik, zenbait italiarrek ospe berezia dute Europa osoan. 

 .................................................................... badu zerikusirik ....................................  

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

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (O)           

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 
 
 
     ................. 
 

Oharrak 



10 

  

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. 


