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A 2017 
irailak 30 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  
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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 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

 

Euskararen Gaitasun Agiria  

Beti(ko) gazte? 

 

Gidoirako 

25 urte 57 urte82 urte

 
Adina: atzera itzultzerik ez 50-60 urtekoak: gazte berriak

• Gaztaroa: 30 urte arte; adi-
nak bizitza-etapak bereizi.

• 1960-70: gazteen iraultza; 
2010-20: helduen iraultza.

• 40-50 urteko langabeak: 
lana aurkitzeko zailtasunik 
handienak.

• 1955-65ekoak: familia, lana 
antolatuta eta kementsu: 
kirola, bidaiak, teknologia...

• 50 urtetik aurrera, osasuna 
kolokan: ikusmen galerak, 
gaixotasun kronikoak...

• Belaunaldi sendoa, sasoian.  
Bizi-itxaropenak: 30 urte 
gehiago azken mendean.

• Itxura, kezka nagusia: kirol
nekagarria, kremak, kirur-
gia estetikoa…

• Denetan berritzaile: itxura, 
janzkera, hizkera, ohiturak…
Gazteen esparruez jabetu.

• Gazte belaunaldiei etorki-
zuneko ateak itxi: lan mer-
katua, etxea…

• Indar sozio-ekonomikoa: 
lanean, boterean, kontsu-
moan… talde garrantzitsua.  

Gidoirako 

POPULAZIOA ADINA IRABAZIA

%50 50 urte baino zaharr. %70

2017
Herririk garatuenak

2016
Kontsumoa munduan

EROSKETAK NORK

%50 50 urte baino zaharr.

ilea txertatu

zimurrak leundu

koipea atera

1978 2015 
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Euskararen Gaitasun Agiria  

 
Opor gehiegi? 

 

 
Ohitura bitxia eta desegokia Arnasaldi ezinbestekoa

• Eskola: Italian eta Espaini-
an, udako oporrik luzeenak.

• Mito okerrak: Europako
lanordu gutxien, Alemanian.

• Lanean, familian, eskolan: 
oporraldi luzeak, martxa 
eten eta irauli.

• Ikasketetan, arlo guztietan: 
estres-maila lasaitzeko, 
gogotsu itzultzeko.

• Oporraldiaren osteko 
sindromea: estresa, buruko 
mina, nagikeria… 

• Atsedenak burua eta gor-
putza arnasberritu: umorea, 
sormena, indarra…

• Uda, zubiak, jaiegun ofizial
gehiegi… Egutegiak
berrikustea komeni.

• Aisia = aberastasuna; ezer-
tan ez aritzeko askatasuna.
Etekina, emaitza… itogarriak.

• Lana, bizimodua antolatze-
ko eta aurrerapenak gara-
tzeko giltzarria.

• Teknologiaren helburua: 
pertsona lanetik askatzeko 
tresnak eskaintzea.

Gidoirako 

ESKOLAKO OPORRAK

Udan 6 aste ingurukoak Alemania, Suitza, Herbehereak…

Jaiegunak urtean zehar Frantzian, 62; Italian, 30

Egunak LANEKO OPORRAK

30 Espainia, Frantzia

21 Irlanda

11 Japonia
Zenbat LANORDUAK 2014 (Eurofound)

1559,3 Frantzia

1635 Danimarka

1724,8 Espainia

1840 Polonia, Hungaria, Errumania

Amerikako EB: langileak ordaindutako oporrak 

izateko eskubiderik ez

Frantzia, 1936: langileei ordaindutako 
oporrak izateko eskubidea aitortu. 
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Idazlan laburra        Gogoeta  

Gogoeta   Mundua bihar bertan amaituko ba-

 

Egoera. Aspaldi honetan gai sakonei buruz jarduten dugu hizketan. 

Gaur, gutako batek hauxe bota du bat-batean: 

—Zer egingo zenuke, bada, mundua bihar bertan amaituko balitz? 

 
 

 Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz 
 Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori 

idazten hasi eta horri eman jarraipena: 

Mundua bihar bertan amaituko balitz…  
(Esaldi horretatik abiatuta, 150 hitz gutxienez) 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Egoera: Txokoeta nekazaritza-turismoko etxean pasatu duzu asteburua 

lagun batzuekin. Etxera itzulitakoan, konturatu zara balio handiko zerbait 

falta duzula.  

 
Ahaztutakoa berreskuratzeko, etxeko jabeari mezu elektronikoa idaztea 

erabaki duzu. 

Idazlan laburra                                                      Gutuna  

Ene! Ahaztu egin zait! 

- Nork: zeuk 
- Nori: nekazaritza-turismoko etxeko jabeari 
- Zer: azaldu zer gertatu den, adierazi zer nahi duzun eta proposatu 

ahaztutakoa berreskuratzeko modua. 
- Nola: posta elektronikoz  

 Hitz kopurua:  150 hitz, gutxienez 

Euskararen Gaitasun Agiria  

Ahaztu egin 

zait! Nola 

berreskuratu?  
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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 Gu izugarri kezkatuta gaude, urteak joan eta urteak etorri, bere horretan dirauen arazo larri hori 

dela eta.  

 ________ izugarri kezkatzen ________________________________________________ 

_________________________________________________________________ . 

  

2 Mendi hartako zidorretan, gorago eta galduago zeuden. Mendigoizaleak horretaz konturatu ziren.    

______________ konturatu _______________________________________________ , 

orduan eta ________________________________________________________ . 

  

3 Hirigunera autoz joateko modurik ez badugu, antolatzaileek hainbat autobus jarriko dituzte 

ikusleok aretoraino erraz hurbiltzeko.  

_______________________________________ ezean,  ___________________________ 

_____________________________________ hurbil ___________________________. 

 

4 Hainbat adituren ustez, erregai fosilen erabilera neurrigabea da klima-aldaketaren eragile 

nagusia.    

____________________________________________ jotzen dute __________________ 

__________________________________________________ ...... —tzat. 

  

5 Atzo goizean haurtzaindegiko txikitxoenei ipuinak kontatzen jardun nuen. Bat-batean, sekulako 

astrapala entzun genuen sotoan.  

 _____________________________ ari ______________ ...... —(e)la, _______________  

 ___________________________________________________________________ . 

                    

Aztertzailea-
rentzat 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Eliza zahar horrek Arabako beste eraikin guztiek baino nabarmenago gorde ditu Erromanikoaren 

ezaugarriak.   

Ez dago ___________________________________________________________________ 

bezain _________________________________________________________.  

 

7 Nik zuri esan dizkizudanak eta zuk niri esan dizkidazunak oso gauza ezberdinak dira. Hori argi 

dago.  

Argi dago _________________________ elkarri _________________________________ 

____________________________ ez ______________________________________ . 

 

8 Herri horietako bizimodua oso kaskarra da. Gure bizimodua askoz hobea da.  

_________________________________________________ aldean __________________ 

_________________________________________________ da. 

 

9 Nesken taldea zuzenduko duen entrenatzailea oso aditua omen da kirol arloko berrikuntzetan.   

__________________________________________________________________________ 

______ daki _____________________________________________________ buruz. 

 
10 Antzinako izurriak erabat indargabetuta zeudela uste zuten, eta beste birus eta gaixotasun batzuk 

sendatzeaz arduratu ziren zientzialariak.    

____________________________________________________________ .....—(e)lakoan, 

_________________________________ ekin _____________________ . 

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (X) 
          

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 

 
 

     ........... 
 

Oharrak: 

                    

A eredua 

Euskararen Gaitasun Agiria  



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. 

Euskararen Gaitasun Agiria  


