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A 2017 
martxoak 11 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  

Zoriontasuna 
Noren esku?  

 

 

Harremanak: erraz eta ugari

• Ohiturak, hiritar bizimodua, 
garraio erraztasuna…: 
harreman aukera ugari.

• Sare sozialak, ligatzeko 

webguneak, speed date…

Elkartzeko era berriak.

• Askatasun handiagoa: 

norbere burua plazaratzeko, 

laguna hautatzeko, uzteko…

• Jolas atsegin, etengabea: 

bilatu, norbaitekin gustatu, 

aspertu… Sexua, sarriago.

• Denentzat aukera: 

itsusientzat, lotsatientzat, 

pobreentzat…

Harremanak: beti bezala

• Aurrez aurre eta poliki 

maitemindu: harreman benetako, 

sendo, egonkorrak.

• Gezurra, itxurakeria: behin-

behineko bikotekideen arteko 

jolasak.

• Erromantizismo galdua: 

maitasun gutunak, lore sortak.... 

• Arriskua: intimidadea agerian, 

mehatxuak, erasoak…

• Lehen, orain, beti: polita, 

atsegina, aberatsa…

erakargarriagoa.

Norberaren esku Bizitokiaren arabera

• Izaera eta jarrera: zorio-
naren oinarri

• Bizitokia eta bizimodua: 
zorionaren gakoak

• Irribarretsuenak:
Hirugarren Munduko 
herriak, garatu gabeak...

• Zoriontsuenak: herri gara-
tuak, askeak, oparoak, 
baketsuak…

• Baikor: geure buruarekin 
pozik, egunekoari heldu, 
nahigabeak onartu, ego-
kitu…

• Ingurune erosoa: bizi-
kalitatea, hezkuntza, osa-
suna, oinarrizko eskubi-
deak…

• Diruak, zoriontasun gutxi; 
aberatsak, gehiago nahi

• Baldintza erakargarriak: lana, 
dirua, aukerak, helburuak…

• Maitasuna, lagunak, 
bizipoz txikiak, natura, 
ariketa fisikoa...

• Pozik egoteko: etorkizun ziur 
eta itxaropentsua

Gidoirako 

10 herri zoriontsuenak

Aberasta-
suna

Gizarte
laguntzak

Bizi-
itxaropena

Erabaki-
mena

Esku-
zabaltasuna

Beste
batzuk

Danimarka

Suitza

Islandia

Norvegia

Finlandia

Kanada

Herbehereak

Australia

Suedia

Iturr.: Columbiako unib. 2016
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Euskararen Gaitasun Agiria  

Maskotak  
Gure lagunak? Etxeko errege-erreginak? 

 

MASKOTARIK OHIKOENAK

Milioiak AEBn

Katuak Txakurrak Hegaztiak Ugaztun
txikiak

Arrainak

Europan

Narrastiak

 

2014
%

GASTUA 
eurotan

txakurrak katuak

AEB 1.479 1.014
Erresuma 

Batua
1.311 1.123

Maskoten
gastua

EUROPA
(milioiak) 2015

Jatekoa 15.000 % 50

Osagarriak 6.500 % 21,7

Zerbitzuak 6.025 % 20,1

Botikak 2.475 % 8,3

1.101 MILIOI MASKOTA MUNDUAN

37

304,6
AEB

Mexiko

136

Brasil

50,132Alemania
Errusia

32Italia 20

Japonia

Iturr.: El País

Gidoirako 
Etxeko kide berezi eta 

maitagarria
Etxean, oztopo; auzoan, arrisku

• Jostailua, ez; konpromisoa.  
Jabea eta maskota: lotura 
sendoa elkarrekin

• Opari desegokia: haurrak 
aspertu eta txakurra kalean, 
mendian… utzi

• Adinekoekin, bakarrik 
daudenekin: berba  egin, 
tristura arindu… Maskota, 
psikologo  handia

• Elkarbizitza gatazkatsua: 
erasoak… txakurrak, aske eta 
zaunka: oinezko-
txirrindulariak, ikaraz

• Maskotarekin, oinez,
korrika, parkean, mendian. 
Arnasa, ariketa fisikoa

• Ardura, gau eta egun, 
oporretan… Janaria, 
txertoak, ile-apaindegia…

• Herritar maskotadunak:
erantzukizunean  heziak

• Txakur gorotzak nonahi: 
arrasto itsusi eta zikina

• Gaurko bizimodua, hiritar
kalekumea. Maskotaduna, 
naturatik hurbilago

• Gehiegikeriak: maskota 
bitxiak (sugeak,  armiarmak, 
muskerrak…). Lehiaketak
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Idazlan laburra        Gogoeta  

Gogoeta   Horrelako egoera batean ni entrenatzailea ba-

Egoera. Eskoletako kirol talderen batean entrenatzaile aritzeko 

asmoa duzu. Aurrekoan, 12 urteko umeen arteko partidu batean, 

harrituta geratu zinen: irabazteko amorrua, ostikoak, mehatxuak… 

Gurasoak seme-alabak baino eroago, epaileari, entrenatzaileei, 

“jokalari txarrei” irainka… 

Eta horretan pentsatzen hasi zara: nola bultzatu kiroltasun garbia, 

zer egin jarrera lotsagarri horiek baztertzeko?  

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

Horrelako egoera batean ni entrenatzailea banintz… 

Alegia, hori idazten hasi eta horri eman jarraipena. 

(Esaldi horretatik abiatuta, 150 hitz gutxienez) 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Egoera: Maite, zure ikaskide eta laguna, urduri eta beldurtuta dabil azken 
asteotan. Ez dizu ezer esan nahi, baina hainbat ikaskidek badakizue zer gertatzen 
zaion: ikastetxeko zenbaitek jazarri egiten dute, jo, burla egin, sare sozialetan 
txikitu… Etsita dago laguna, bakarrik, iheska,  ez dakizu zer egin dezakeen 
hemendik aurrera… 

Eta, kezkatuta, Itziar tutoreari Maiteren egoeraren berri ematea eta arazoa 
konpontzeko bidea egin dezala eskatzea pentsatu duzu. 

Idazlan laburra                                                      Gutuna  

Gutuna:  Tutoreari 

 Nork: zeuk 

 Nori: Itziar tutoreari 

 Zer: Maiteren egoeraren larritasuna azaldu (jazarpenaren 
xehetasunak: gutxiespenak, irainak…); zure eta beste ikasle 
batzuen kezkak eta zalantzak adierazi; Maiteri laguntzeko eta 
bullying kasu hori konpontzeko urratsak proposatu; Itziar tutoreari 
arazoa bideratzeko eskabide zehatza egin 

 Nola: posta elektronikoz edo postaz 

 Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz 

Euskararen Gaitasun Agiria  

Bilbon, martxoaren 11n 

Egun on, Itziar: 

(Hemendik abiatuta, 150 hitz gutxienez) 
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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 Asmo ederrak agintzea erraza da; agindutakoa zintzo betetzea ez da horren erraza. Berriro ere 

argi geratu da.  

 __________________________________________________________________________ 

______________________________ baino ___________________________________ . 

  

2 Gazte denboran haragizale amorratua izan zen Martin; gaur egun, berriz, beharrak eraginda, 

barazkijalea da hura.    

____________________________________ .......—agatik, _________________________ 

_________________________________________________ bihurtu du ______________ . 

  

3 Bat-batean erabakitzeak arriskua du, bai. Baina arrisku bera du egoera ustel hori bere horretan 

uzteak.   

_______________________________________ bezain ____________________________ 

________________________________________________________________. 

 

4 Futbolzale askoren arabera, Videlaren diktadurak FIFAko buruak erosi egin zituen 1978ko 

txapela Argentinatik ez ateratzeko.    

________________________ uste dute _________________________________________ 

___________________________________________ atera ______________________. 

  

5 Orain dela urtetxo batzuk “Guernica” zale batzuk sinadurak biltzen hasi ziren margoa Gernikara 

ekartzeko asmoz.  

 Badira ____________________________________________________________________  

 ____________________________________________ ekin _______________________ . 

 

                    

Aztertzailea-
rentzat 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Batzuetan, egoeraren larriak astindu egiten ditu enpresak. Halakoetan, nagusiek eta langileen 

ordezkariek ez dituzte iritzi berberak izaten.   

__________________________________________ ......—enean, _____________________ 

____________________________________________________________________ bat.  

 

7 Nahiz eta antzina asmatutakoak izan, ez dugu erraza izango zurrumurru gaizto horiek 

ezabatzea.  

_____________________________ izanda _________, nekez ________________________ 

______________________________________________________________ . 

 

8 Lanean buru-belarri, paperaren gainean agertzen zaizkion letretan erabat murgilduta dago; 

beraz, ez kezkatu.   

_________________ zertan ___________________________________________________ 

________________________________________________________bait...... ________ . 

 

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

haiek.   

Lekutan ____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ denborak. 

 
10 Lotsagarria izan beharko litzateke entzule izan ginen guztiontzat hitzaldi hartan esan ziren gauza 

larriak gogoratze hutsa.    

_________________ eman ______________________________________________ .....—oi 

____________________________________________________________ . 

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  


