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2013  
urriak 5 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 
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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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Gidoirako              

 
 

Zer jan, hura izan 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

  Elikadura, beharra: biziraun, osasun ona izan... 

  Jatea, plazera: ikusi, usaindu, dastatu... 

  Okerrak eta gaitzak: janari lasterra, diabetesa, kolesterola, anorexia... 

  Ohitura: familia, lagun, lan... ospakizunak. 

  Kultura: sukaldari izarrak, elkarteak, lehiaketak... 

  Elikagaien banaketa: herri aberatsak eta pobreak 
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  Gidoirako  

 
   Ereduen beharra: 

nerabe-gaztetxoen ispilu 
  Nolako ereduak, halako gazteak 

  Gaztetxoak eta ospea: 
gizartean nor izateko gogoa 

  Miresleek idoloen alderdi ilunak 
ikusi ez 

  Gaztetxo taldeen gidari 
indartsuak: haurtzaroari eta 
gurasoei agur esateko 

  Egungo mitoak, merkatuarekin 
bat: aberatsak, dotoreak; 
marketin etxeek sortuak? 

  Idoloak: zalantzak, beldurrak 
uxatzeko jarraibideak 

  Diz-diz egin eta berehala itzali: 
Hannah Montana 

Gaztetxoen idoloak 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 
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Egoera:  
Txirondegi auzoko herritarrak haserre daude. Arrandiona hiriko udalak auzoa baztertuta 
duela uste dute herritarrek: auzoko kale-zokoetako zikinkeria, asteburuetako taberna 
giro zalapartatsua, lapurreta ugari eta gaizkile dantza, herriko jaietan ere barrakak 
hantxe kokatuta… Bien bitartean, Arrandionako udalak dirutza erabili du eraikin 
ikusgarriak (museoa, musika jauregia, zubi erraldoiak…) eraikitzeko; baita beste auzo 
batzuetako espaloiak edo parkeak atontzeko ere.  

Idazlan laburra                                                                            Gutuna  

Gutuna  Eskaera  

 
Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

2013ko urriaren 5a 
Andoni Aberasturi Idorraga jn., 

Arrandionako alkatea 

 
    Jaun hori: 

Txirondegi auzo elkarteko lehendakaria naizen aldetik .......................................... 

(150 hitz hemendik aurrera) 

Eta gutun batez eskabidea egitea erabaki du: 

Nork: Txirondegiko auzo elkarteak 

Nori: Arrandionako alkateari 

Zer: Txirondegiko auzotarrentzat arreta (garbitasuna, herriko 

lanak, segurtasuna, gizarte zerbitzuak…) eskatzeko gutuna  

Aintzat hartzekoak: auzoen arteko desberdintasuna eta 

Arrandionaren bilakaera nabarmena 
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Idazlan laburra               Go-

Gogoeta   Berriro eskolan hasiko bazina, ... 

Gaia: Urte ugari eman dituzu dagoeneko ikasten. Oso txikitan hasi eta hamaika 
bizipen izan dituzu: hango andereño maitagarri hura, irakasle zorrotz haren errietak, 
lurrean korroan eserita entzundako kontuak, lagun arteko konplizitatea, azterketa 
garaiko larritasunak, lehenengo musu eta fereka gozo haiek, txapelketak, txangoak, 
gurasoekin eta irakasleekin izandako gorabeherak…  
 

Eta pentsatzen hasi zara:  
 
 

Zer: zeure buruari zuzendutako gogoeta (Irudimena askatu eta, 

eskolan berriro ere hasteko aukera izango banu, zer aldatuko nuke, zer 

gustatuko litzaidake berriro ere bizi ahal izatea?) 
 
Hitz kopurua: gutxienez 150 hitz 
 
Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori 

idazten hasi eta horri eman jarraipena 

Berriro ere eskolan hasteko aukera izango ba-

lagun giroan

hazi eta hezi

larritasunak

haserreak

txangoak

ekitaldiak

ikaskide-irakasle

ahaztezinak

txapelketak

lehen ferekak

azterketak
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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 Munduan zehar oztoporik gabe ibili nahi dugu. Horretarako, denoi mesede handia egin diezaguke 
ingelesa taxuz jakiteak. 

 .............................................................. ibil ............................................................ 

 ........................................................... gerta ......................................................... .  

 
2 Egunaren lehen orduetan zerua oskarbi egongo da. Arratsaldetik aurrera, aldiz, euri zaparrada 

mardulak izango ditugu.  

 Nahiz eta ................................................................................................., arratsaldeak   

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

 

3 Arratsalde hartan egoera politikoaz jardun zuten sutsu, baina isildu egin ziren atzerriko lagunak 
sartu zirenean. 

 .................................................................................................... heldu ....................  

 harik eta  ........................................................................................................... . 

 

4 Horrelakoetan oso azkar adierazi behar diozu lagunari gertatu zaizun guztia. Horrela, ez zaitu 
inozotzat hartuko. 

 .......................... ahalik eta ......................................................................................... 

 .............................................................................. har ez ................................ . 

 

5 Arduradunaren erantzuna ez zitzaigun garaiz iritsi. Horregatik geuk hartu behar izan genuen 
azken unean erabakia. 

 .................................................................................................................... bultzatu  

 ......................................................................................... . 
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Kodea: 

6 Pellori ezinezkoa zaio orain dela astebete agindutako guztia garaiz amaitzea. Pello ez da hain 
kementsua. 

 ......................................................................................................................adinako 

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

 

7 Zuzendariak berearekin setatsu jarraitzen zuen eta langileek hori ikusirik greba egitea erabaki 
zuten. 

 ........................................................... eusten ........................         ez, .....................   

 .................................. jotzea ......................................... . 

 

8 Zenbait adituren ustez, gazte horiek abian jarri nahi duten ekimenak arreta merezi du eta 
nolabaiteko begirunea ere bai.  

 ....................................... uste du  ................................................... ez ezik, .............  

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

 

9 Filosofia gaietan, ideiak argi eta garbi adierazi behar dituzu. Horrela, errazago ulertuko dute 
mezua. 

 ............................................... zenbat eta ............................................................ 

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

 

10 Sugegorriak haurra liluratuta utzi zuela uste zuten eta sugeari begira jarraitu zuten luzaro. 

 ....................................................................        lakoan, .......................................... 

 .................. denbora .................................................... .  

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (O)           

  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. 


