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A 2016 
urriak 1 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 
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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 | 

 
 

Ligatu XXI. mendean. 
Sarriago eta hobeto? 

 

Gidoirako 

Ezkongaien %40  
gogotsu bikotekide bila  
 

 %74 oso txukun prestatu  
lehen aurrez aurrekorako 

 %94rentzat, 
lehen begiratua, funtsezkoa 
 

Badoo: 94 milioi erabiltzaile 

Harremanak: erraz, ugari Harremanak: beti bezala

• Ohiturak, hiriko bizimo-
dua, garraio erraztasuna…
Harreman aukera ugari.

• Aurrez aurre eta poliki 
maitemindu: harreman 
sendo, egonkorrak.

• Sare sozialak, webguneak,

speed date-ak… elkartzeko 
era berriak.

• Gezurra, itxurakeria: behin-
behineko bikotekideen 
arteko jolasak.

• Askatasun osoa: norbere 
burua plazaratzeko, laguna 
hautatzeko, uzteko…

• Erromantizismo galdua: 
maitasun-gutunak, lore 
sortak; lilura.

• Jolas atsegin, etengabea: 
norbaitekin gustatu, 
aspertu… Sexua, noiznahi.

• Arriskua: intimidadea
nolanahi zabaldu, 
mehatxuak, erasoak…

• Denentzat aukera: 
itsusientzat, lotsatientzat, 
pobreentzat…

• Lehen, orain, beti: polita, 
atsegina, aberatsa…
erakargarriagoa.

Tinder:  egunean 26 milioi aurrez aurreko 

Kaixo Maitia: 4.503 erabiltzaile 
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

 

 

Gidoirako 

 Zer Hasiera  Bilakaera  

 
Zegama-Aizkorri 

 
Mendi maratoia 

42.195 m 

 
 

2002 
201 lasterkari 

  ia 6.000 
lasterkari 

 
Behobia-Donostia 

Maratoi erdia 

20 km 

 

1919 

 

Ekitaldi bat 
urtero 

  

 
New York 

 

Maratoia 

42.195 m 

1970 

127 lasterkari 

 47.000 
lasterkari 

2.500.000 ikusle 

 

   1979-2016 2011 2015 

giharrak 

artikulazioak 

Running-a. 
Lasterketa, bizimodu? 

malgutasuna endorfinak euforia 

kartilagoak 

Harremanak: erraz eta ugari

• Ohiturak, hiritar bizimodua, 
garraio erraztasuna…: 
harreman aukera ugari.

• Sare sozialak, ligatzeko 

webguneak, speed date…

Elkartzeko era berriak.

• Askatasun handiagoa: 

norbere burua plazaratzeko, 

laguna hautatzeko, uzteko…

• Jolas atsegin, etengabea: 

bilatu, norbaitekin gustatu, 

aspertu… Sexua, sarriago.

• Denentzat aukera: 

itsusientzat, lotsatientzat, 

pobreentzat…

Harremanak: beti bezala

• Aurrez aurre eta poliki 

maitemindu: harreman benetako, 

sendo, egonkorrak.

• Gezurra, itxurakeria: behin-

behineko bikotekideen arteko 

jolasak.

• Erromantizismo galdua: 

maitasun gutunak, lore sortak.... 

• Arriskua: intimidadea agerian, 

mehatxuak, erasoak…

• Lehen, orain, beti: polita, 

atsegina, aberatsa…

erakargarriagoa.

Moda osasungarria Gehiegikeria hutsa

• Mesedeak: indarra, 
bizitasuna, adimena...

• Profesionala ez baina 
profesionalak bezala jokatu.

• Ariketa fisikoa: antzina, 
profesionalentzat; egun, 
edonorentzat.

• Kirol itxura: janzkera berezia, 
pultsometroa, dieta, 
prestatzaileak, bitaminak...

• Erraz: zapatilak jantzita 
kalera, parkera, mendira…

• Zoriontsu izateko, izerdi
patsetan. Erronka: helbu-
ruak, markak, lehia…

• Gozatu: bakarrik, lagune-
kin, norbere martxan.

• Arriskutsua: tendinitisa, 
artrosia, bihotzekoak…

• Lasterketak, herri festa:
kirola eta ikuskizuna. 
Maratoiak eta turismoa.

• Eromena: 50 urteko helduak 
20ko gaztearen itxura nahi; 
triatloiak…
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Idazlan laburra        Gogoeta  

Gogoeta   Haur esklaboen egoera hobetzeko zerbait egiterik 

Egoera: Telebistari begira, umeen esplotazioari buruzko irudiak dituzu 

aurrez aurre: 10-11 urteko haur gerlariak fusila eskuetan, meatzean euro 

erdi baten truke lanean diharduen 8 urteko mutikoa, etxeko guztien 

ardura duen 9 urteko neskato alaia, kirol-arropa ospetsua egiten 

jarduten duten neskatxoak eta mutikotxoak. 8.000.000 haur esklabo 

omen dago munduan. 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. 

 

Haur esklaboen egoera hobetzeko zerbait egiterik 

banu… 
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Egoera. Zure herria aukeratu dute telesail ospetsu baten hurrengo 

denboraldiko atal guztiak bertan grabatzeko. Ekoizleen arabera, toki egokia da 

Erdi Aroan girotutako telesaila kokatzeko. Hainbat lanetan jarduteko lan-poltsa 

osatuta dago. Orain, berriz, “Game of hunters”-eko arduradunek herrian bertan 

hautatu nahi dituzte antzezleak eta figuranteak. Antzezleen ezaugarriei 

dagokienez, batez ere hauexek aintzat hartuko dituzte: ibilbide artistikoa 

(antzezle, kantari, dantzari…), ingeles maila, zaldi gainean ibiltzeko 

trebetasuna… 

Telesailean parte hartzeko irrikan zaude, baina ez zara ausartzen castingera 

bakarrik joaten; lagun bat bultzatu nahi duzu elkarrekin joan zaitezten. 

Horretarako, eskutitz bat idatzi behar diozu lagunari.  

Idazlan laburra                                                      Gutuna  

Gutuna:  “Game of  hunters”-en lan egin nahiko nuke! 

 Nork: zeuk 

 Nori: zeure lagunari 

 Zer: laguna parte hartzera bultzatu eta zeuri laguntzeko eskatu; zure 

gogoa eta interesa adierazi eta arrazoitu. 

 Nola: posta elektronikoz edo eskutitzez. 

 Aintzat hartzekoak: zuen gaitasun guztiak (prestakuntza artistikoa, 

ingeles maila, itxura fisikoa…); esperientzia ederra bizitzeko aukera. 
 

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 
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Kodea: 

Esaldiak berridaztea                                            A eredua 

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 

1 Krisi larria izan da baina, azken bi urteotan, Ekialdeko herri txiki horrek hazten jarraitu du. 

 ...................... krisi,  .................................................................................................  

................................................................................................................... utzi . 
  

2 Lea-Artibai eskualdean ez dago Gailurtegi enpresa baino berritzaileagorik. Urteotako eredu 

aurrerakoiari esker izan da hori.   

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

 .................................................................................... enpresarik ....................... . 

  

3 Zer egin behar duzun antolatzaileek zu zerrendan sartzeko? Bada, eskabide bat idatzi, besterik ez.  

 ...................................................................... hutsa nahikoa .....................................  

 ................................................................................ zerrendan sar ....................... . 

4 Gertatutakoari buruzko argibide gehiago eskuratuko ditugu eta, aldi berean, gero eta zalantza eta galdera 

gehiago sortuko zaizkigu.   

............................................................................................................... areagotuko 

 .................................................................................................................... ahala. 

  

5 2007an, New Yorkeko burtsa amildu baino lehen, nork ikus zezakeen zer zetorkigun? Gutako inork ez. 

 

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

zetorkiguna ...................................................................... .  

 

  

 

                    

Aztertzailea-
rentzat 
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Maitasunak iraun egingo die, maitalearen irudiaren tatuajeak iraungo dien bitartean. Hori argi dute hainbat 

ospetsuk.  

................................................................... ziur daude ............................................... 

........................................................ adina ............................................................ .  

 
7 Urteak joan eta urteak etorri, museoaren ondare osoa batere aldatu gabe gorde izan dugu. Hori ezin du 

edonork egin. 

.............................................................. esku ............................................................ 

........................................................................................ bere horretan ................. .  

 

8 Ez dira gainerako gonbidatuen zain egongo. Gure lagunek ospakizunera euren kabuz joateko asmoa 

dute.  

......................................................................................................................... gabe,  

................................................. .......—kotan ........................................................ . 

 

9 Nola ikasi behar dituzte seme-alabek oinarrizko gauza horiek? Bada, guraso izatea hautatu duenak du 

horiek irakasteko ardura.  

.................................................................................................................... dagokio 

............................................................................................................... irakastea. 

 
10 Mediku taldea da kasu ospetsu horren gorabehera nahasi eta ilunak dakizkien bakarra.   

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

 .............................................................................................................. berri. 

  

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (X) 
          

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 

 
 

     ........... 
 

Oharrak: 

                    

A eredua 
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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. 


