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2015 
urriak 3 Proba idatzia | Bigarren atala 

Idazmena 
Idazlan luzea 

Idazlan laburra 

Esaldiak berridaztea 

 BIGARREN ATAL HAU egiteko denbora, gehienez:  bi ordu. 

 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 

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 
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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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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

 

Bizikleta hirian. 
Moda baino gehiago? 

Neke hutsa!
elurra

trafiko burrunba
…gero lanera!!!

euria

haize hotza

Ekonomia
…eta irudia

2014 Bizikleta 
salmenta

Munduan + % 5
Elektrikoak + % 76

hipsterrak
bizikletazale

Fixie bizikleten

zoramena

Gidoirako
Moda baino ez

• Hirian, autoa nagusi. 

Joan-etorri gehienak, autoz

• Autoan, babestuago, seguruago, 

epelago… Bizikleta, kirolerako

• Bizikletak, araudi nahasia eta 

zehaztasun gutxi: espaloietan, 

oinezkoen bideetan; kaskoaren 

erabilera

• Deserosoa, segurtasun gutxikoa. 

Hiriko txirrindulariek, istripu 

asko; lapurretak

• Bizikleta, hipster estetika eta 

bizimoduari lotua. Moda hutsa 

Hirirako egokia

• Lanerako, aisirako, joan-etorri

guztietarako

• Etorkizunean, hiri garbiak; 

bizikleta, aldaketa klimatikoaren

aurkako tresna

• Merkea, bizkorra, erabilterraza

eta osasungarria

• Ekonomia. Europan eta 

Amerikan, bizikleta salmenta, 

goraka

• Udalek eta erakundeek, autoa 

ordezkatu nahi: bidegorriak, 

bizikleta uzteko zerbitzuak…

Denean aurretik
CO2 km-ko

16

95g

229g

Aparkatzeko
zenbat toki?

auto 1= 20 biz.

7 km hirian,
zenbat denbora?
Bizikletaz 24 min

Autoz 37 min

Autobusez 42 min

Zenbat
kaloria erre %

30 min 300 cal

Bizikleta=arriskua?
2013 Bizikleta 

istripuak

EAE 588

Nafarroa 29

Bizikl. istripuak
hiriko bideetan

%72

Kasko, txaleko,
argirik gabe

%44

1.500 bizikleta lapurtu

Gasteiz2012

Ohituraren indarra

53 57 61 61 52

Portugal Frantzia Austria Alemania Suedia

Autoa, hiriko ibilgailurik ohikoena %

Autogintza

Irabazia 2 billioi €

Jarduera 50 milioi langile

1 Copenhagen 2016

Aurreikusita, %50, bizikletaz

2 Berlin 2015

Hiri barruko bizikleta 
sareak 620 km

Hiri berdeagoa?

4Donostia 2021

Mugikortasun plana. 
Oinez-bizikletaz, 
%37tik %53ra

3Amsterdam

lekualdatzeen 
%40, bizikletaz
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Noiz arte 
gurasoenean? 

Aspaldiko ohitura

Gazterik…

norbere ardurak hartzea

gurasoenetik jauzia ematea 

munduan beregain ibiltzea

familia loturak askatzea

Etxebizitzaren

Hegoaldeko gazte emantzipatuak

• 20-40 urte bitarteko hipoteka
• 600 € hilero

• Soldataren %52

zama 2014

Familia, aingura

Europa hegoaldea:

familia lotura estuak eta iraunkorrak

jatorduak, ospakizunak, ekitaldiak…

senitartekoen babes sare trinkoa

…noiz arte?

Hemen aspertuta nago,
baina nora jo?

Pozik gaude etxean
Jonekin… …baina ez ote du

alde egiteko asmorik?

Gidoirako
Eskandinabia

• 20-21 urteko gazteak, 

gurasoenetik at; norbere 

bizimodua

• Laguntzak: etxetik joateko, 

alokairua ordaintzeko, seme-

alabak izateko…

• Amaren adina lehen haurra 

izatean: Europan, 28 urte; Hego 

Euskal Herrian, 31

• Ohitura: familia-lotura ahulagoa

• Eskandinabiarrak, bere kabuz 

bizitzera ohituta; familiak 

gazterik osatu

Hego Euskal Herria

• 18-29 urte bitarteko gazteek

gurasoenetik joan nahi eta ezin

• Oztopoak: langabezia, soldata

urria, etxebizitzaren prezioa… 

• Ohiturak, familia eredua: seme-

alabak, sendo babestuta

• Emantzipazioaren ohiko bidea 

(ikasi, lana aurkitu, norbere 

kabuz bizi…), oso berandu

• Kalteak: gazteak nahigabetuta, 

aukerarik gabe; gizarteak, jaiotze 

eta kontsumo tasa urriak

Han eta
% soldata: 5.000 € hileko

Norvegia

Ikasleek 44 asteko 
aitatasun/amatasun
baimena eta diru-laguntza

Danimarka

Unibertsitateko ikasleek,  
estatuaren 700 €-ko
laguntza hilero.

Finlandia

Unibertsitatea, dohainik

Suedia

25 urtetik beherako
gazteen %7 bizi gurasoekin

ogia: 3 € ; freskagarri bat: 3-4 €

hemen
EAE

Etxetik joan: 30 urterekin (%)
Gazte emantzipatuen %14k,
gurasoen diru-laguntza

Unibertsitateko matrikula: 900 €
inguru (publikoa); 4.000-9.000 €
bitartekoa (pribatua)

Hego Euskal Herria 2012
25 urtetik beherako gazteen
artean, herena langabeak

Nafarroa
Gazteen %72k baino gehiagok
pobreziaren muga (937 €)
azpiko diru sarrerak
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Egoera. Ikasturte bukaeran bidaiara joan zarete. Bertan gorabeherak izan dituzue: 

hotela eskasa, egun batean autobusa falta, janariarekin ere gorabeherak (txarra eta, 

gutxi; egun batean gorakoak, beherakoak, …). Hitzartutakoa ez da bete. Oso haserre 

zaudete eta eskutitz baten bidez, egoera salatu eta kalte-ordainak eskatzea 

erabaki duzue.  

Idazlan laburra                                                                               Gutuna  

Gutuna  A ze komeria!!!  

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 
Sodupen, 2015eko... 

Zuzendari jauna: 
 
 

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

 Nork: zeuk  

 Nori: bidaia agentziako zuzendariari 

 Zer: aditzera eman zer gertatu den, egoera salatu eta kalte-ordainak 

eskatu 

 Nola: posta elektronikoz edo eskutitzez 

 Aintzat hartzekoak: Esan nor zareten, kontatu zehatz zer gertatu 

den, egoeraren larria deskribatu, egoera salatu, zuen haserrea 

adierazi eta kalte-ordainak eskatu.  
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Gogoeta   Nire ikaskideen irakaslea banintz, … 

Egoera: Ikaslea izan zara urte askoan eta era guztietako irakasleak 

ezagutu dituzu: langileak eta alferrak, txorrotxak eta praka-lasaiak, 

autoritarioak eta irakasle-laguntxoak, argiak eta ilunak, gertukoak eta 

urrunekoak… Horietako batzuk amets gaizto ere izango zenituen. 

Eskarmetu handia duzu, beraz. Orain zuk zeuk duzu irakasle izateko 

aukera eta, gainera, zure ikaskideak izango dituzu ikasle.  

 

 

Eta horretan 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 ikaskideen irakaslea banintz, … 

 

(150 hitz hemendik aurrera) 

Idazlan laburra                                                                               Gogoeta  
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Kodea: 

Esaldiak berridaztea 

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 

Aztertzailea-
rentzat 

1 Berdin dio nor datorren; geure ardura da erabaki zail horiek garaiz eta taxuz hartzea.  

Datorrena  .........................................., ...................... dagokigu ................................... 

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

2 Nola ohituko dira hiriko sendagileak malariaz kutsatutako horrenbeste lagun artatzera? Hori ez 
da haientzat erraza, gaixotasun tropikalez gero eta informazio ugariagoa izan arren . 

 ....................................................................................................................ere, nekez 

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

  

3 Izugarri saiatu da zuzendaritza langileak eta bezeroak enpresaren gainbeheraz ez ohartzeko.  

 Inon direnak .................................................................................................................   

 ......................................................................ohar ez ................................... . 

4 Zer dela-eta erabaki zenuen karrera ezezagun eta bihurri hori Bilbotik 1.000 kilometrora ikastea?   

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

 .......................................................................................................... ? 

  

5 Krisi larriak itota, herririk txiroenek ezin izan zuten zorraren zama astuna mendean hartu . 

 ................................................................................................................ gai .............   

 ................................................... aurre ................................................................ . 
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Aurkikuntza arkeologiko bitxi hori ez omen da aditu batzuek dioten bezain baliotsua . 

.................................................................................................................................. 
 .............................................................................. adinako ..................................... . 

7 Ahal duten guztia egiten dute zintzo jokatzeko; hala ere, beharbada ezingo dituzte bazkide 
guztien beharrak asebete. 

Ahalik eta ...................................................................................................................  

 ez dakit ................................................................................................................. . 

8 Arrakastaz inguratuta zegoen 1980ko hamarkadako gazte musika. Internet agertu zen eta 
bizitasuna kendu dio, ordea . 

........................................................................kendu dio ............................................. 

............................................................................................................................–ari  . 

9 Lanekoei ez diet kontatu Bidebietako istripuan zer gertatu zen; gurasoei eta adiskideei, berriz, 
bai.  

........................................................................................ baino ez ............................... 

................................................................................................................... berri. 

  

10 Ozeano Artikoaren puska ederra oso denbora gutxian galdu da. Hori dela eta, klima aldaketa da 
gaur egun beste gai guztiak baino garrantzitsuagoa .  

...................................................................................................................bihurtu du  

 ................................................................................  egungo gairik .......................  . 

  

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (X) 
          

  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. 


