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2014  
martxoak 15 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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Gidoirako              

 
 

Emakumeen aurkako indarkeria? 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

  Legean, gizartean: 
“berdintasuna”, “emakumearen 
babesa”... 

Bikote-harremanean ere bai?  

  
Jaietan, asteburuan, 
gehiegikeriak: alkohola, giro 
beroa... 

  
Oinez etxera itzultzeko 
beldurra. 

  Mitoa: indarkeria, etorkinen eta 
gizarte maila apalekoen arazoa 

  
Atarian, auzoan... ezer ikusi, 
entzun, sumatu ez? 

  Eskolan, gaztetxoekin 
“hezkidetza”, “parekotasuna”... 
alferrik landu? 

  
Ziber-indarkeria: iraintzeko, 
mehatxatzeko... 

  Hedabideetako emakumea: 
zein eredu? 

  
Irtenbidea: salaketa, zigor 
kodea gogortzea? 

Emakumeen aurkako
bortxakeriak ondorio larriak

osasunerako

Heriotza
Kalte

sikologikoak

Haurdunarentzako

arriskua, umea galtzea

Sexu bidezko

gaixotasunak, HIESa

Depresioa,

nahasdura larria

Alkohol, tabako edo

drogetarako joera

Ezberdintasunaren

eskola

Tanzania, Bangladesh
%25

Lehen sexu-harremana = bortxaketa

EAE 2012
Emakume
erasotuen
%65 

langabezian

EB 
Emakumeen

%45 k
sexu erasoren bat inoiz lanean

neskamea

Iragarkietan
emakumea

etxekoandrea

zerbitzaria

moda-jalea

sexu-jostailua

txolina 40 urte…
eta gero hau?

It: Emakunde Biktimak
adin-taldeka 2012

15-19 urte 263

20-24 urte 386

25-29 urte 490

30> urte 2.758

Guztira 3.897

Gasteiz
Ospitaletan
artatutako
emakume
erasotuak

% adina

2012 38,5 urte

2013 35,5 urte

“Elkarrekin

hil arte”

Hiltzailea, etxean

mespretxua

iraina

zaplastekoa

jipoia

…

OME:

“% 45etan,

hiltzailea senarra,
mutil-laguna edo

bikotekide-ohia”

Han eta hemen
22

emakume hil eguneko
Arrazoia: dotea

India

Sudafrika

6
ordutik behin senarrak
emaztea hil

AEB

12-16
urte bitarteko

nesken % 86k sexu

erasoren bat

4746
emakume

Ertzaintzaren babespean

EAE

Finlandia

Suedia

2007
Emakumeen % 40k 

erasoren bat
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  Gidoirako  

 
 

Bizitza= lana Pasioa = lana 

  Nahitaezkoa: ogibidea   Zaletasuna, lanbide bihurtua 

  Bizitza, lanak antolatu: 
ordutegia, bizilekua, familia 
harremanak... 

  Ondo egindako lanaren 
harrotasuna... 

  Lanaren neurrira: umorea, 
ilusioa/tristura, 
gaixotasunak... 

  Balio sakonak: ilusioa, 
sormena, konpromisoa, 
lankidetza... 

  Lana eta gizartea: 
kutsadura, zabor jasa, 
estresa, lan baldintza 
gogorrak... 

  Eguneroko ekarpena: mundua 
hobetu nahi 

  Atsedena, langabezia... 
ospe txarrekoak? 

  Lana eta aurrerapena: 
osasuna, bizi-itxaropena, 
kontsumo aukera, aisia... 

Lana: saria? zigorra? 

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

“Lana eginaz goaz aurrera”

lana + sormena

bizitza itxaropena

kultura
ikerketa
osasuna
aisia

kalitatea

etengabeko hobekuntzaaurrerapena

oparotasuna

1,5 eskolan

10-12 lanean
5,2 telebista aurrean

6 jaten

23 lotan

zenbat

urte?

Bizitzako zer

eta zertarako

bakarra ?

Lana = osasuna?
lanik ez lanak itota

beldurra

ezintasuna

familiako gatazkak

depresioa

istripuak

giharretako mina

ingurune toxikoa

estresa

errotaria

ikazkina

zorrotzailea

perratzailea

Antzinako eta…

ingeniaria

programatzailea

biogenetikan aditua

erizaina

etorkizuneko
jarduerak

Lanean ere, ezberdin
Haur-adinekoen zaintzaile, 

erizain, garbitzaile, 

administrazio-laguntzaile

… eta etxeko-andre

EAE 2004

jarduera-tasa

> gizon. % 65,8

> emakum. % 45,5

EAE 2011. %ko soldata

Emakumeak 7.000 € gutxiago

Kontratugabeko lana: 10/9 

emakumeak

…eta hirugarren munduan

> egunsentitik ilunabarrera

> baldintza negargarriak

> ’ ko ume bat lanean hil
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Egoera: Ikasketak amaitu ondoren, batean eta bestean ibili zara, lan bila. Baina alferrik. 

Eta erabaki duzu Dublinen saiatzea. Internetera jo duzu, eta etxea konpartitzeko prest 

dagoen euskaldun baten (Amets) oharra aurkitu duzu. 

Eta eskutitz baten bidez ohar horri erantzutea erabaki duzu. 

 

Idazlan laburra                                                                            Gutuna  

Gutuna  Etxebizitza konpartitzea  

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 
Irunen, 2014ko martxoaren 15ean 

 
    Kaixo, Amets: 

 

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

Zer: Ametsi zuzendutako gutuna 

Edukia: zeuri buruzkoak (nor zaren, ikasketak…); nola izan duzun Ametsen berri; 

asmoak, zergatiak; jarriko zenituzkeen baldintzak eta Dublini eta etxeari buruz argitu 

beharreko zalantzak (arauak, garbiketa, otorduak, musika, kanpoko lagunak…) 
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Idazlan laburra               Go-

Gogoeta   Agur WhatsApp bidez? 

Egoera. Jendeak gero eta gehiago erabiltzen ditu WhatsApp, Facebook, Twitter eta 

gainerako sare sozialak. Baita erabaki desatseginak jakinarazteko ere. Horixe 

gertatu zaio nire lagun Ikerri: hiru urte zeramaten elkarrekin eta lehengoan neska 

lagunak WhatsApp bidez “Agur Ben-Hur” esan zion; lur jota dago Iker. 

Gertaera horrek pentsarazi dit zein izango ote litzatekeen nire jokabidea antzeko 

egoera batean gertatuko banintz. Hau da, neska horren antzera jokatuko ote nuke 

nik ere? Zein hitz, jarrera, giro… aukeratuko nuke? Eta zein bitarteko? 

 

Eta 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. 

Nire neska/mutil lagunarekin jarraitzeko 

asmorik izango ez banu, ... 
(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 Gizon harroari ongi iruditzen zaio bere ohiko jokabidea. Zuhurrari, aldiz, ez. 

 ............................... ez bezala, .................................................................................... 

 deritzo ........................................................ .  

 
2 Herri horretako agintarien zeregina da herritar xumeen onuren alde jokatzea, ez beste inorena.  

 ....................................................... baino .......... dagokie ..........................................   

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

 

3 “Noiz arte jarraitu behar duzue zeuen artean lehian?” Galdetu die bilerara oraintsu etorri denak. 

 ................................ berriak galdetu die ......................................................................  

 ............................... elkar        ............................................................. . 

 

4 Haserreak gorabehera, etsaitasuna apaltzen joan zen eta bertako bihurtu nintzen. 

 Haserreak ..................., .....................................................................................ahala,  

 bertakotzat ................................................. . 

 

5 Zergatik erabaki zenuen hainbeste maite zenuen auzotik alde egitea? 

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

 alde ............................. ? 
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Kodea: 

6 Errespetua merezi du euskaraz mintzatu nahi duenak, esaten ari naizen honen guztiaren jakitun 
ez bada ere. 

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

 ...............zor.................................................................. . 

 

7 Onartu beharra daukat, lehen aipatutako poema horiek alde batera utzita, literaturan lehiaketa 
bati esker murgildu nintzela. 

 Nola uka ....................................................................................................................   

 ..............................................................................tarteko .................................... . 

 

8 Zuhaitzei buruz ere hitz egin genien ikasleei, bai Libanoko zedroez, bai horma-harrietan ernetzen 
diren huntza-landareez.  

 ................................................. mintzatu ........................................., nola ..................  

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

 

9 Dirua da gizarte berriaren ikur adierazgarrienetakoa eta kostako zaio edozeini ere bide hori 
baztertzea. 

 ...........................        ez ........................................................................................... 

 .................nekez  ................................ uko ................................. . 

 

10 Huraxe izan zen, inolako zalantzarik gabe, nire haurtzaroko unerik pozgarriena. 

 Ez dago  ..................................................................................................................... 

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

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. 


