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martxoak 7 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 | 

 

Emakumea/gizona: 

espezie bera, bi mundu? 

Gidoirako

• Begi-bistako berezitasunak. 

Emakumea eta gizona: 

ezberdinak eta kontrajarriak.

• Sexuaren marra. Hormonen 

jarduera ezberdina: 

estrogenoak, testosteronak…

• Bien ahalmena, zaletasunak…

Alde nabarmena: indarra, 

samurtasuna, jariotasuna, 

gaitasun espaziala…

• Aukera desberdinak: 

hezkuntzan, lanean, familiako

arduretan…

• Berezitasunik ez, topikoak: bi

sexuak, berdinak.

• Eboluzioan, ar eta emea, biak

bat: arrazoitzeko, tresnak

sortzeko eta erabiltzeko

gaitasuna, hizkuntza, kultura…

• Elkarlana. Gizon-emakumeek 

zibilizazioa garatu: nekazaritza, 

hiriak, demokrazia, Internet…

Animaliek, ez.

• Berezitasunak azpimarratzea, 

emakumearen eta XX. mendeko 

aurrerapenen kalterako.

Eguneroko zama
Munduan Emakumeak

zenbat %

Pobrezia-egoeran bizi direnetatik 70

Alfabetatu gabeetatik 66

Ordaindu gabeko lanetan (zainketa, etxekoak…) 80

Alzheimer gaixoen zaintzaileak 88

Enpresetako administrazio kontseiluetan (Europan) 13,7

Emakumeen soldata: %22 txikiagoa

Atal asko,

bat finkoa?
GIZ. BURMUINA

Zenb. Atalak

1 sexua

2 jatea

3 sexua

4 telebista

5 garagardoa

6 sexua

7 futbola

1
2

3
4

5

6
7

Hiztegi bana

Esaldiak

1 “Nekatuta al zaude?”

2 “Utz nazazu bakarrik! ”

3 “Maite zaitut! ”

esanahiaesanahia

Ez joan, gustura gara hizketan!

Egon apur batean neure ondoan!

Zeuk ere esadazu maite nauzula!

Ene! Zoaz lotara! 1

Aide, kendu paretik! 2

Maite zaitut, ta kitto! 3

Abiapuntu bat,
bide desberdinak?

Agintean, 

Golda Meir (Israel 1969-74)

Indira Gandhi (India 1966-84)

Margaret Thatcher (Erresuma Batua 1979-90)

Angela Merkel (Alemania 2005-…)

Cristina Fernandez (Argentina 2007-…)

ezberdin jokatu?

Lan handia elkarrekin

oporra
k

bizikleta

berogailua

patata tortila

Giza Eskubideen Aldarrikapen Unibertsala 

komuna

legeak
Termonidamikaren

Beatlesen
abestiak

txertoak

Gioconda

usaina
kafearen

lagunen

irribarrea
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Idazlan luzea |  Iritzi-artikulua | 

Herritarrok herritarra 
epaitzeko gai? 

Gidoirako

• Profesionalen eginkizuna: 

sendatzeko, sendagileak; 

irakasteko, irakasleak… eta, 

epaitzeko, epaileak.

• Luzea, astuna eta garestia: 

zozketa, 11 hautatu; auzia

asko luzatu…

• Arriskua: kasu mediatikoak, 

telebistan eta sare sozialetan. 

Zinpekoak, zurrumurruez

kutsatuta

• Bitxikeria, salbuespena: 

zinpekoak auzien %25 baino 

gutxiagotan.

.

• Demokraziaren oinarria: 

herritarra, jarduera politikoaren

muina.

• Zinpekoen epaimahaia, zotzez:

11 herritar (2 ordezko); gizon-

emakumeak, 18-65 urte

bitartekoak.

• Zinpekoen epaien arrakasta:

gorajotzea edo baliogabetzea, 

%10ean baino gutxiagotan

• Epailearen aldean, aske

erabaki: auziaren

aurretik/ondoren, presiorik ez

Eta zeuri tokatuta…?

Zinpekoen 

ebazpenek 

eztabaida 

ugari
“Epaile profesionalok 

sarriagotan huts egiten dugu”
(J.A.Belloch)

Herritarrok,
behatzaile, lekuko

…eta epaile ere bai?

Kasu ospetsuetan,

ebazpena Auzitegitik kanpora?

Sharon Tate

O.J.Simpson

Strauss-Khan

Wanninkhof

Nagore Laffage

Oscar Pistorius

Errudun ala errugabe?
froga froga

froga

Eredu bat baino
gehiago

Anglosaxoia

Ingalaterra

Gales

Eskozia

Kanada

AEB

Australia 

Errusia

Eskabinatua

Alemania

Frantzia

Italia

Suitza

Portugal

Mistoa

Belgika

Austria

Zinpekoek, berediktoa; 
epaileak, zigorra

1 Zinpekoek eta epaileak, 
dena elkarlanean

2 Berediktoa, zinpekoek;
zigorra, epailearekin 

elkarlanean3

Zinpekoen ardura
hilketa

ustelkeria

iruzurra

dirua eralgitzea

mehatxua…

2500 urte 

Absolutismoaren aurka
GREZIA-ERROMA INGALATERRA

K.a.V.etik aurrera

1215. Magna Carta

1778. Konstituzioa

AEB FRANTZIA
1789. Iraultza

Konstituzio
berrietan
herri epaia
hedatu
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Egoera. Ondoko herrian, festak eta, ohi bezala, joan egin zarete. 

Etxerako bueltan autobusean denontzako tokirik ez. Urteroko leloa. 

Egoera hainbat aldiz salatu duzue, baina alferrik. Ezin bi edo hiru 

autobus jarri! Zalaparta handia izan da, eta inoiz istripuren bat ere bai. 

Herriko gazteok haserre zaudete…  

Idazlan laburra                                                                               Gutuna  

Gutuna  Nahikoa da, urtero berdin!  

 

Hitz-kopurua: gutxienez 150 hitz 

 
 

Irakurle horiek: 
 
 .......... 
 

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

- Nork: zuk, herriko gazteen izenean 

- Nori: aldizkari bateko “Irakurleen txokora” 

- Zer: kexa eta salaketa gutuna  

- Aintzat hartzekoak: zein den arazoa, noiztik, zer egin den (eta zer ez) orain 

arte, zer gertatu den, zer salatu nahi duzuen, zer proposatzen duzuen... 

Eta egunkari batera eskutitza idaztea erabaki duzue zuen haserrea adierazi, 

egoera salatu eta konponbidea eskatzeko. Zeuri egokitu zaizu gutun hori idaztea. 
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Idazlan laburra               Go-

Gogoeta   Atzerriko haur bat etxean hartuko ba-

Egoera: Aspalditik  zabiltzate etxean udako oporretan atzerriko haur bat 

hartuko ote duzuen erabaki ezinik. Aurten, bai: Sahara herriko haur bat 

hartuko duzue. Haur hori ez da sekula basamortuko kanpalekuetatik atera. 

Euskaraz ia bat ere ez, eta gaztelaniaz gutxi. Esan diote gure herria ederra 

dela, primeran ibiliko dela, jende eskuzabala topatuko duela. Baina kezka ere 

izango du: non egongo den, nolako familia izango duen, zer emango dioten 

jaten, lagun berririk egingo ote duen …  

 

Kontu horiek guztiak buruan, pentsatzen hasi zara: 

 

- Zer: neure buruari zuzendutako gogoeta (Zer egin, etorri aurretik 

harekin harremanetan jarri edo ez, ongi etorria nola egin, etxean 

ardurak nola banatu, herriko bere adinekoekin harremanetan nola jarri, 

nola jokatu hizkuntzarekin, zer egin  bertan dagoen egunetan, zer 

erakutsi …) 

- Hitz kopurua: gutxienez 150 hitz. 

- Baldintza: abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori 

idazten hasi eta horri eman jarraipena. 

Oporretan etxean Saharako haur bat hartuko 

banu… 
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Kodea: 

Esaldiak berridaztea 

Ariketa honetako esaldiak beste molde batean ipini behar dira, berridazketa     egi-

nez. Behean agertzen den esaldi zatitxoak aurretik edo atzetik puntuak baldin ba-

ditu, zerbait idatzi behar da horri lotuta. Adibidez: 

              ...takoan              etorritakoan 

Punturik ez badu, aparteko hitza da. Ahalik eta gutxien aldatu behar dira      eman-

dako 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 Kontsumitzaileek badakite zenbait osagai oso arriskutsuak direla. Horregatik, azkenaldi honetan 
ez dituzte jaki ezezagunak jaten.  

........................................................................................... jabetuta, ..........................  

..................... utzi .............................................................................. . 
  

2 Asmo eta helburu ezberdinak dituzten arren, Iñakik Fermini antzeko gertaerak kontatzen  dizkio 
sarritan. Eta Ferminek Iñakiri ere bai.  

 ...................................................................... gorabehera,  ..........................................   

 ....................................................................................... elkar -      ............. . 

  

3 Ekaineko azterketetan emaitza onak ateratzea. Horixe izango litzateke niretzat bultzadarik 
handiena. 

 Ezerk ez  .................................................................................................................... 

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

 

4 Hainbat adituk uste dute 2007ko burtsa eragiketa burugabea izan zela gaur egungo krisi larriaren 
abiapuntua.   

................................................................................................... jotzen  .................... 

 .....................             -tzat . 
  

5 Gai korapilatsu hori Legebiltzarrean behar bezala eztabaidatzeaz, zer iritzi? Bada, gu hori 
egitearen alde gaude. 

 ........................... egoki deritzogu ................................................................................. 

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

 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 
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Kodea: 

6 Erakunde horrek beste guztiek baino gertuagotik artatzen ditu ebolaz kutsatutako gaixoak.   

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

bezain ............................................................................................................ . 
  

7 Zutabegile horrek egunero izaten du idazteko gairen bat eta makina bat irakurle erakartzen ditu 
gosari orduan.  

 .................................................................................... dituen ................................... 

................................................................................. zertaz ........................... .  

  

8 Oso lehia estuan iritsi ziren bi lasterkariak helmugara. Horregatik, epaileak ezin izan zuen 
garailearen izena erabaki. 

   Hain  ......................................................................................................................... 

gai izan  ................................................................................................. . 
  

9 Finlandiako liburutegi sareak Europako mailegu eta bisitari kopururik handiena du. Horregatik, 
besteak beste, hango ikasleen hezkuntza maila bikaina da.  

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

 badu zerikusirik  ...................................................................................................... . 
  

10 Epaile eta abokatu taldea da ustelkeria kasu ospetsu horren alderdi iluna dakien bakarra.  

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

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

  

Aztertzaileak erabiltzeko 

  Esaldiak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Gaizki (O)           

  Kalifikazioa 
     ( 0  -  10 ) 
 
 
     ................. 
 

Oharrak 

Aztertzailea-
rentzat 

Aztertzailea-
rentzat 
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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. 


