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martxoak 8 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 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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Ezkonduta ala ezkongai? 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Non zer 8-20 urte
% 77 gurasoen etxetik
kanpora, elkarrekin bizi

% 80
Familiek adostutako ezkontzak

2004
Homosexualen ezkontza legezkoa

% 48
Ezkonduta 15-19 urte
bitarteko emakumeak

Suedia

Massachusset

IndiaSudan

Betiko familia kolokan?

AEB Ezkondutakoak
1950 % 80

2000 % 50

Antzina, 
gutxiespena:

“neskazaharra”, 
“mutilzaharra”;
gaur egun, ez

Egunik

erromantikoena

opariak

gonbidatuak

eraztunak

emaztegaiaren soinekoa

argazki saioa

oturuntza

eztei-bidaia

urduritasuna

ilusioa

Haurrak nondik?

2011

Aita-ama ezkongabeak
Islandia % 64,4

Frantzia % 53,7

Grezia % 6,5

EAE % 31,2

Ezkontza, betiko?

Saiatu eta saiatu
ezkondu dibortziatu

Liz Taylor 8tan 8tan

Billy B. Thorton 5etan 4tan

Zsa Zsa Gabor 9tan 8tan

Europa
Ezkontza

eten

Suedia % 55

Italia,
Irlanda,
Espainia

% 16-22

Senar-
emazteak
elkarrekin Urteak

Xipre 7

Austria 9,4

Holanda 12,9

EAE

2013
1. hiruhilab.

2012
1. hiruhilab.

Zenbat bikote ezkondu 812 -% 44,6

Ezkontza zibilak % 91 % 90,1

Ezkonkideak 30-35 urte % 83 % 81,4

Sexu bereko ezkonkideak 22 35

Gidoirako

Bikote harremana = 
oinarrizko lotura

• Betikoa, onarpen zabalekoa: 

familia, legea, Eliza…

• Balio sendoak: konfiantza, 

emandako hitza, 

elkarrenganako babesa…

• Bikote egonkorra: haurraren

aterpe beroa eta ziurra

• Zailtasunen aurrean: zutabe

sendoa eta eredugarria

Gizartea aldatu = 

bikote harremana aldatu

• Ezkontza, senar-emazte bikotea: 

antzinakoa

• Eredu berriak: izatezko

bikoteak, paperik gabekoak, 

sexu bereko bikotekideak, 

aita/ama bakarrak…

• Eliza, agiriak: maitasunarentzat

oztopo

• Etorkizuna: loturarik gabeko

harremanak…
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Marihuana legeztatu? 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Kannabisa: eraginak

Begiak

> gorrituarazi

Ahoa

> lehortu

Azala

> hotza / beroa

Bihotza

> taupadak
azkartu

Giharrak

> erlaxatu

Bestelakoak
> lasaitasuna

> barregura

> berriketarako
gogoa

> ezin erabaki
autonomorik hartu

> nazka, 
beharbada

> burmuinaren
jarduera murriztu

Javier Aizpiri neurosikiatra:

“Droga eta kontsumo 

arduratsua? Hara, biak ez dira 
bateragarriak".

?

?
> menpekotasuna

>  gaztetxoen

garuna garatzeko
oztopo

>  nahastuta, 

tentsio jaitsiera, 
konortea galtzea…

EZ LEGEZKO
LEGEZKO

Itur.: Pew Resarch Center

AEB: aldekoak gehiago

Marihuana legeztatzearen alde eta kontra

Ez legezkoetan, ohikoena

Zein droga?
Inoiz

edo behin Ohikoa

Alkohola % 91 % 72

Tabakoa % 60 % 38

Kalamua % 55 % 29

Anfetaminak % 6,5 % 7

Kokaina % 6,5 % 4

2001
EAE. 15-29 
urteko gazteei

egindako inkesta

> EAE. 100.000 kalamu-

kontsumitzaile baino gehiago

> EAE. Kontsumitzaile klub eta

elkarte ezagunak (Pannagh)

Osasungarria ere bai?
Suitza

Kanada

Legez onartuta

Danimarka

Belgika

Alemania

Sendatu ez.

Gaixotasun larrietako
terapiak arintzeko:

> esklerosia

> minbizia

> HIESa

…

Colorado

Legearentzat, berdin
“erabilera ludikoa” 
eta “terapeutikoa”

Legea jorratzen

Hippyen ikur 1965

Belaunaldi gazteak

Aldaketa  amets

Bizimodu, izpiritu berritzaileak

Pop/rock musika

Vietnamgo gerra

Ekialdeko espiritualtasuna

Politika mugimendu iraultzaileak

-70

Zenbat herri, hainbat irizpide

AEB
Coloradok eta Washingtonek
kontsumoaren alde bozkatu.

Holanda
Erostea-kontsumoa, legezkoak. 
“Coffe-shop”etan salgai

Mexiko
Salmenta eta kontsumoa, 
Legebiltzarrean eztabaidagai

milioi pertsonak kontsumitzen
marihuana urtean. Munduko
biztanlerian % 3,9k (OME)

180

Uruguai
2013

Kalamuaren 
ekoizpena, 
salmenta eta 
kontsumoa 
legeztatu

Hego Euskal Herria
Kontsumitzea-landatzea, 
onartuta toki pribatuetan

Iparraldea
Kontsumitze hutsa, delitu.
Kartzela zigorra

Gidoirako

• Osasunerako kaltegarria; 

ondorio larrienak, geroago 

azaldu.

• Marihuana, 

tabakoarekin/alkoholarekin 

nahastuta.

• Marihuana, beste drogen 

atarikoa.

• Istripu eta heriotza-eragilea.

• Legeztatuz gero: gehiago 

zabaldu, gaztetxoen kontsumoa 

bultzatu…

• Marihuana, onartua, 

legeztatuta leku askotan.

• Alkohola, kaltegarriagoa.

• Erabilera terapeutikoa: mina 

baretzeko, lasaitzeko…

• Legeztatuz gero: narkotrafikoa

desagertu, delitu gutxiago; 

kalitatea, kontsumoa, 

prezioa…egokiagoak.

• Zale ospetsuak: B. Marley, 

L. Amstrong, R. Mitchum…
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Egoera: Aintzanek neba  autista du, Jon. Esan diote animaliekin egindako terapiak  

mesede handia egingo liokeela.  

Zeuk ere antzeko egoera bizi duzu etxean eta animalien erabilera terapeutikoari 

buruzko ikastaroa egin duzu: orain badakizu animaliak erabiltzeak  zer onura dituen,  

animaliek eta gaixoek zein behar eta muga dituzten. 

Aintzaneri eskutitz bat idaztea erabaki duzu, zure esperientzia kontatu, zenbait 

aholku eman eta animatzeko. 

Idazlan laburra                                                                            Gutuna  

Gutuna  Animalien erabilera terapeutikoa  

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 
Arrasaten, 2014ko martxoaren 8an 

 
    Aintzane, aspaldiko! 

Zer moduz bizi zara? Esan didate zuen Joni animaliekin egindako terapia egitea 
gomendatu diotela eta ez dakizuela nola jokatu. 

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

Nork: zuk 

Nori: Aintzane zure lagunari 

Zer: zure esperientzia kontuan, aholkuak eman eta animatu 

Nola: posta elektronikoz edo postaz 

Aintzat hartzekoak: zuen etxekoen antzera, terapia horren beharrean diren gaixoen/

adinekoen egoera; zeure eskarmentua: animaliak baliatzeko erabakia, zenbait 

erakunderen laguntza edo babesa, terapiaren ondoren sumatutako onurak eta 

eragozpenak.  
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Idazlan laburra               Go-

Gogoeta   Herriko alkatea banintz, …  

Egoera. Lagunekin egon zara arratsalde-pasa, eta hizketan aritu zarete: politikan ez 

duzuela sinesten, zeinen gaizki dauden gauza guztiak, zuen herriko hainbat 

konturekin ez zaudetela pozik, zenbait egoera aldatu egingo zenuketela aukera izanez 

gero… 

Etxerakoan, pentsatzen hasi zara: “Eta benetan ahal izango banu? Egunen batean 

ausartu, hauteskundeetara aurkeztu eta alkate aukeratuko banindute? Zein izango 

lirateke nire lehenengo urratsak? …”  

Eta gogoeta sakona eragin dizu gai horrek. 
 

– Zer: neure baitan egindako gogoeta  

– Hitz kopurua: gutxienez 150 hitz 

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

eta horri eman jarraipena 

Herriko alkatea banintz, ... 

(150 hitz hemendik aurrera) 
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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 Zainketa falta nabaria zen eta, antza denez, gaixotasuna egunetik egunera areagotzen ari zitzaion. 

 Badirudi, ..............................................................       ez, ............................................. 

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

 
2 Gure bila etorritako soldaduak lagun genituen eta pixkanaka urruntzen ari ginen sarraskia gertatu 

zen leku hartatik.  

 ....................................................        la,........................ gero eta  .............................. 

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

 

3 Lan hori txukun egiten ez badakizu, ikastaro bat egin beharko duzu jendearen aurrean lotsagarri 
ez geratzeko. 

 .............................................................................. ezean, ...........................................  

 ............................................................................................. gera .......................... . 

 

4 Mantak bizkarrean hartuta eseri omen ziren. Mendiko suaren inguruan zeudela zirudien. 

 Antza denez, .............................................................................................................. 

 ............................................................................................................... bezala. 

 

5 Noraezean ibiliko dira gau eta egun itsasoz itsaso, olatuen artean galdutako lagunaren bila. 

 Nora jo  ......................................................................................................................  

 ........................................................................................... noiz ......... . 
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Kodea: 

6 Nire lagunen iritziz, azken hilabete hauetan ez dut inoiz izan gau hartako loaldia bezalako loaldi 
sakonik. 

 .................................................        ez, ......................................................................  

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

 

7 Nahiz eta nahita edo nahi gabe hasitako istorioak izan, nekez lortuko duzu horiek guztiak erabat 
ezabatzea. 

 .................................................................. izanda .........., kostatuko  ...........................   

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

 

8 Paperaren gainean agertzen zaizkion letretan erabat murgilduta dago, zu ez bazeunde bezala; 
beraz, ez kezkatu.  

 ....................................... zertan ................................................................................  

 ........................................................ bait          ....................................................... . 

  

9 Zure ustez, hori izan da lapurra, baina horri ere bere burua defenditzeko aukera eman beharko 
genioke. 

 Zuk  ...............        tzat.............................................................................................. 

 ...................................................................................................... defenda ........... . 

 

10 Maitasunean ez dago sentitzen ez dena idaztea baino gauza zailagorik. Horixe da kezkagarria 
guretzat. 

 Maitasunean  .............................................................................................................. 

 ....................................................................... kezkatzen ........................... .  

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. 


