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A 2018 
urriak 6 Proba idatzia | Bigarren atala 

Idazmena 
Idazlan luzea 

Idazlan laburra 

Esaldiak berridaztea 

 BIGARREN ATAL HAU egiteko denbora, gehienez:  bi ordu eta hamar minutu. 

 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 

55 min 

35 min 

25 min 

15 min 

3h 15 m 

65 

min 

130 

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 SAILA 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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 

Euskararen Gaitasun Agiria  



3 

  

Orrialde honetako lerro hauek zirriborro gisa erabil ditzakezu: gidoia egiteko, zure 

apunteak biltzeko... 

 

Lerro horietan idatzitakoa ez da zuzenduko. 

Zirriborroetarako lerroak 

Zirriborroetarako lerroak 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Euskararen Gaitasun Agiria  

 Herriko jaiak 
Beste eredu baten bila? 

Arrakasta 
 

BILBO 
2016 

Egunero, 143.000 partehar-
tzaile jaigunean 

Jaigunera sartzeagatik kan-
potarrei 7-8  € kobratu 

BAIONA 
2018 

2018 Donostia  

Sexu erasoagatik: 
Alkoholarekin zerikusia: 

7 
42 

 

SALAKETAK 

356 LAPURRETAK  

ATXILOKETAK 46  

 Urtero, arnasa. 
Herritarren bilgunea 

Eredu zaharkitua.  
Berritasun gutxi 

 Festa giro erakargarria: fa-
milia, lagunak, konpartsak… 
eta bisitariak. 

 Betikoa: soka-muturrak, ba-
rrakak, tortilla-lehiaketak, 
suak... 

 Erritoa, herri-nortasuna; 
tradizioaren kate sendoa. 

 Egitarauak, erlijio kutsua: eliz-
kizunak, prozesioak... 

 San Juanak, San Pedroak, 
Andramari …: euskal herrie-
tan jairik jai. 

 Arriskua, beldurra: sexu-
erasoak, koma etilikoak, is-
tiluak, lapurretak... 

 Jarduera partehartzaleak 
adinekoentzat, haurrentzat, 
musika zaleentzat... 

 Ohitura ankerrak, babestuta: 
animaliak zirikatu eta hil... 

 Ildo berriak jaietan: olatu 
morea, Donostiako piratak... 

 Gazteek,  ihes egitea  
nahiago: bidaiak, musika- 
jaialdiak... 

Gidoirako 
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Euskararen Gaitasun Agiria  

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

 

 

Gidoirako 

Osasunari mesede Arriskua eta gehiegikeria 

 Sendagaien iraultza: osa-
sun egokia eta bizi-
itxaropen handia. 

 Automedikazioa: pilulak 
ohikoak, edozertarako; axo-
lagabekeria. 

 Txertoek eta XX.eko sen-
dagaiek, antzinako izurri-
teak menderatu. 

 Neurrigabeko erabileraren 
ondorioak: antibiotikoek, ia 
indarrik ez. 

 Genetika eta etorkizuna: 
neurriko sendagaiak. 

 Akatsak. Sendagai toxikoak: 
talidomida... 

 Eraginkortasun txikia: 
homeopatia,  aromatera-
pia, akupuntura...   

 Sendagai naturalek eta ge-
nerikoek, babes txikia. 

 Medikuntzak, sendagai-
ek, herri garatugabeak 
bultzatu. 

 

 Farmazia-industria: aberas-
tea, helburu bakarra. 

Sendagaiak 
Lagunak? Etsaiak? 

Bizi-itxaropenaren hazkundea. Eragileak

Sendagai
berritzaileen
ekarpena

Beste
eragileen
ekarpena

B
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Iturr.: Lichtenberg (2014)
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Alemania
Erresuma Bat.

Italia
Espainia
Frantzia
Brazil
Japonia
India
Txina

Errezetarik gabeko sendagaien kontsumoa

Pertsonako gastua (%)
2017

Analgesikoak Eztula eta katarroa Gaitz digestiboak

Azalekoak Bitaminak eta mineralak

Iturr.: Statista
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36,80€

32,90€
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24,80€
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0 10€ 20€ 30€ 40€ 50€ 60€
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5 minutura  
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Irabazien %20-30, 
produktuen promozioan 

erabili 

Txina / MOE 

Farmazia-industria 

IRABAZIAK 2015 

Laborategiak Zenbat milioi € 

NOVARTIS 46.000 

ROCHE 43.700 

PFIZER 41.750 

JANSSEN 27.800 

BAYER 22.875 

Medikuntza alternatiboak kaltetuak: 

1992: ___ 4.000 lagun 

2002: _______ 9.854 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 
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neurriko sendagaiak. 

 Akatsak. Sendagai toxikoak: 
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Idazlan laburra        Gogoeta  

Euskararen Gaitasun Agiria  

Gogoeta   Denboran atzera-aurrera bidaiatu  

Egoera. Denboran atzera-aurrera bidaiatzeko gailua asmatu zuen 
zientzialariaren istorioa irakurri zenuen iaz. Nobelan oinarritutako film 
ospetsuren bat (Back to the future) ere ikusi duzu harrezkero.  

Zirraraz beteta, pentsatzen jarri zara: zer egin iraganera bidaiatu eta 
antzinako gertakizunen lekukoa izango bazina? Ze garai aukeratu? Eta 
zerbait aldatzerik izango bazenu? Eta etorkizunera bidaiatu eta gertatuko 
direnak aurreikusteko aukera izango bazenu?   

 
 Zer: neure baitan egindako gogoeta 
 Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz 
 Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori 

idazten hasi eta horri eman jarraipena.  

Denboran aurrera eta atzera egiteko makina asmatuko 

banu,… (Esaldi horretatik abiatuta, 150 hitz gutxienez) 
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Idazlan laburra                                                      Gutuna  

Euskararen Gaitasun Agiria  

Egoera: Ingeles maila hobetzeko, batxilerreko 2. maila gaindituta, Irlandarantz 
abiatu zinen uztailean. Online hitzartuta zenituen ikastaroaren xehetasunak E.B. 
(English Botch) agentziaren bidez: eskolak, egonaldia familian, txangoak… Dublinen, 
berehala konturatu zinen E.B. agentziak ez zuela hitzartutakoa bete. Esperientzia 
desatsegina, ezustekoz betea gertatu da.  

Haserre zaude eta pentsatu duzu agentziako arduradunari gutuna idaztea, 
gertatutakoa azaldu eta salatzeko. 

Gutuna. E.B. agentziari 

- Nork: zeuk  
- Nori: Koldo Adarjoz E.B. agentziaren Bilboko arduradunari. 
- Zer: antolakuntza desegokiak eragindako gorabeheren eta gastuen 

berri eman; gertatutakoaren larritasuna nabarmendu; hurrengoan 
horrelakorik gerta ez dadin zenbait urrats proposatu; egindako kaltea 
ordaintzeko eta zure arazoa bideratzeko eskabide zehatza egin. 

- Nola: posta elektronikoz edo postaz. 
- Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz. 

(Hemendik abiatuta, 150 hitz gutxienez) 

Bergaran, 2018ko urriaren 6an  

Jaun hori: 
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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 Klima aldaketaren ondorioak aspalditik ari gara pairatzen. Horixe uste du jende askok.  

 ________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________ dago. 

  

2 Eguna joan eta eguna etorri, gaixoak ez zuen hobera egiten, okerragora baizik. 

______________________ beharrean, _______________________________________  

_______________________________ egunera.  

  

3 Liburuzaina bilduma osoa digitalizatzen hasi zen; agiri zahar haiek betiko ez galtzea zen bere 

asmoa.  

________________________________________ ekin __________________________ 

_________ gal ________________________ . 

 

4 Beldurrak eraginda, okerreko botoia sakatu du ia astronauta baldar horrek.  

______________ beldurrez,  _________________________________________________ 

___________________ zorian ________________ . 

  

5 Batzuetan egoeraren larriak astindu egiten ditu enpresak. Halakoetan nagusiek eta langileek ez 

dituzte iritzi berberak izaten.   

 _____________________________________________ .....—enean __________________ 

 ________________________________ bat. 

                    

Aztertzailea-
rentzat 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Gai hori ez dugu berriro aipatuko. Haurrak adinez nagusiak direnean baino ez dugu aipatuko. 

_____________________ bere horretan  ______________________________ harik eta 

________________________________________________________________________ .  

 

7 Ekonomia garatzeko beste bide batzuk ikertzen ez baditugu, hurrengo krisiak ere edozein 

unetan harrapatuko gaitu, beharbada.  

___________________________________________________________________ ezean, 

__________________________________________ harrapa ___________________ . 

 

8 Gaurko aldean, oso ezjakinak eta zoriontsuak ginen gazte denboran. Aspaldi joan ziren denbora 

haiek.  

Lekutan  __________________________________________________________________ 

_______________________________________________ . 

 

9 Lehiakideek elkar errespetatzea. Goi mailako kirolean horixe da jarrerarik zintzoena.    

________________________________________ ez dago __________________________ 

_____________ baino ____________________________________ . 

 
10 Etxe zaharra goitik behera berritzea asko kostatzen da, bai. Erdialdean pisu txiki bat erostea ere 

bai. 

______________________________________________ bezain _____________________ 

_________________________________________________ . 

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (X) 
          

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 

 
 

     ........... 
 

Oharrak: 

                    

A eredua 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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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. 

Euskararen Gaitasun Agiria  


