
  

  
2 

A 2018 
martxoak 17 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  



4 

  

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Euskararen Gaitasun Agiria  

 

 

TURISMOA  EUSKAL HERRIAN   

Zuzeneko enplegatuak: 14.000 4,5 m bisitari 

3.200 establezimendu 8 m gaualdi 

BPG (Hegoaldea): % 6 (Iturr.: Gaindegia) 

2015 

Turismoa eztabaidagai 

Turismoak itota Aberastasun-iturri 
 Bertoko bizimodua, turis-

ten neurrira: saltokiak, 
oroigarriak… Nortasuna? 

 Onura: hazkundea,  eza-
gutza, kultur-trukea, ire-
kitasuna... 

 Gainezka. Prezioak erotu: 
edaria, alokairuak, ikuski-
zunak… 

 Gure zerbitzu asko, turis-
moari zor: BEC, mu-
seoak, geltokiak... 

 Turistak, alde zaharren eta 
auzoen jabe. Bertokoak, joan. 
Etxebizitza turistikoak. 

 Euskal Herria, turisten 
helmuga: gastronomia, 
txoko ikusgarriak... 

 Venezia, Bartzelona… : 
turismoaren parke temati-
koak. Donostia? 

 Gurean, aisialdi orekatua: 
jendetza-turismorik ez. 

 Zerbitzarien ekonomia: 
lanaldi laburrak, gutxi or-
dainduak... 

 Ekonomia-jarduera eta nego-
zioa: turismoa, lanpostu sor-
tzaile. 

Gidoirako 



5 

  

Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Euskararen Gaitasun Agiria  

 Adimen artifiziala: 
Laguntzailea? Etsaia? 

AA 

  Arriskuz betea Etorkizun  itxaropentsua 

 Etika? Kezka: gailua, per-
sona gainditu eta bere ka-
buz ibiltzeko gai.  

 Makinak, gure betebe-
harrik astunenak egin; 
azkarrago, trebeago... 

 Ikerketa teknologikoak, hel-
buru komertziala; aurrerape-
na, aberatsen eta aditu gu-
txiren esku.  

 Iraultza: robotika, ikus-
men artifiziala, sistema 
adituak, auto autono-
moak...  

 Robota, esku lanaren or-
dez; langabezia. 

 Gizartearen zahartzea, 
bakardadea… aukera be-
rriak tresnak garatzeko. 

 Arauak? Datuen kontrola, 
istripuetako kalteak, robot-
soldaduen okerrak... 

 Egongelan, esku mutu-
rrean…: aukera guztiak, 
txip batean. 

 Muga? Etorkizun apokalip-
tikoa: Frankenstein, Blade 
Runner… Pertsona, zertara-
ko? 

 Makinak, hainbat zeregin 
bete, ez ulertu; pertsonak, 
ezagutza eta erabilera ku-
deatu. 

Gidoirako 

S. Hawking: “AAren 
garapenak gizakia-
ren amaiera ekar 
dezake”. 

“Odol azterketa 
egiteko hitzordua 
duzu gaur”. 

SARE ELEKTRIKOAK 

OSASUN DIAGNOSTIKOAK 

GARRAIO SISTEMAK 

BIG DATA 

EROSKETAK 

CHATBOT-AK 

1997  

DEEP  BLUE (IBM)   3  

GARI  KASPAROV   2 

2019: Robotikaren 
merkatuak, 110.000  
milioi € balio. 

EBAKUNTZAK 
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Idazlan laburra        Gogoeta  

Euskararen Gaitasun Agiria  

Gogoeta   Atzera egiterik izango banu,…  

 

Egoera. Gehiegi esateak kalte handia egin dezake eta isilik egoteak ere bai. 

Zuk, berriz, zerbait gaizki esan eta lagun mina galdu duzu betiko.  

Kezka larria duzu orain: nola desegin egindako okerra? Zer egin laguna 
berreskuratzeko?  

 
 Zer: neure baitan egindako gogoeta 

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

hasi eta horri eman jarraipena.  

Esandakoa ezabatu eta atzera egiterik izango banu,

… 

Isilik egon izan banintz! 

Nire okerra konpontzerik 

izango banu! 
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Idazlan laburra                                                      Gutuna  

Euskararen Gaitasun Agiria  

Egoera: Batxilergoko 1. mailako ikasle taldea zarete eta ikasketa-bidaia egin 

nahi duzue Londresera. Bidaia antolatzen hasi bezain laster, laguntza beharko 

duzuela konturatu zarete: atzerrira hegazkinez joateko baimenak beharko 

dituzue, dirua biltzeko hainbat ekitaldi antolatu, Londresi buruzko informazioa 

jaso… 

Gutuna. Ikasketa-bidaia Londresera 

 Nork: zeuk (gelako arduraduna zarelako). 

 Nori: institutuko ikasketaburuari. 

 Zer: azaldu ze asmo duzuen, adierazi zehatz zer behar duzuen eta    

bidaiaren antolakuntzan laguntzeko eskatu. 

 Nola: posta elektronikoz. 

 Hitz kopurua: gutxienez, 150 hitz. 

(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 Elkarrekin zorroztasun handiagoa behar dugu egunero, lanean loak ez hartzeko.  

 ________________________________________________ zor diogu ________________ ,  

_____________________________ har ez ________________________________ . 

  

2 Museo horretan zaharrek beti izaten dute zerbait ikusteko. Gazteek ere bai. 

_________________________ nahiz   ____________________________ zer ikus—.....  

  

3 Behin eta berriro kontatzen nion umetan gertatutakoa. Durangon bizitzen jarri ondorengo 

egunetan bereziki.  

Durangon ______________________________ berritan, _________________________ 

______________________ . 

 

4 Batzuk etxean geratu ziren irakurtzen. Gehienek hondartzarako bideari ekin zioten.  

Gehiago __________________________________________________________________ 

___________________________________ baino. 

  

5 Pertsonen larritasuna modu bitxian kanporatzen da batzuetan. Zuk hala uste duzu eta nik ere bai.   

 ____________ ez ezik, ______________________________________________________ . 

                    

Aztertzailea-
rentzat 

Euskararen Gaitasun Agiria  
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Kodea: 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 

6 Egiturak aldatu egin behar direla diote, egiten duguna garenaren ispilu izango bada. 

____________________________ omen ________________________________________ 

_______________________________________ .....—kotan.  

 

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

barazkijalea da Martin.  

________________________________________ .....—agatik, ______________________ 

______________________________ bihurtu du _______________________________ . 

 

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

astrapala entzun genuen sotoan.  

_________________________________________________________________________ 

ari __________________.....—(e)la __________________________________________ . 

 

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

dago.    

Argi dago  _____________________________ elkarri ____________________________ 

ez ____________________________________________________ . 

 
10 Diotenez, taldea zuzenduko duen entrenatzailea oso aditua da kirol arloko berrikuntzetan. 

______________________________________________ omen daki _________________ 

_________________________________ buruz. 

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  


