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urriak 6 Proba Idatzia | Bigarren Atala 

Idazmena 
Idazlan luzea 

Idazlan laburra 

Esaldiak Berridatzi 

 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 
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10 

10 
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40 min 
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65 

min 

110 

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: 
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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 zeure 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, zeure 

apunteak biltzeko... 

 

Lerro horietan idatzitakoa ez da zuzenduko. 

Zirriborroetarako lerroak 

Zirriborroetarako lerroak 
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EAE 2006

157.000 lagunek

erosi inteneten
2424 oord

uakrdu
ak

zzab
alikaba
lik!!

(%20)

%80k bidaia

interneten

““Internet nternet saltokisaltoki erraldoiaerraldoia da. da. Hasieran
Hasieran, , denadena

erosierosi nahinahi; ; gerogero beharbehar dugunaduguna bainobaino ezez..””

(J. Oristrell)

1965ean sortu, eta 1991tik
ia etxe guztietan!

Internetik gabeko egun zoriontsua

garbitu
irakurri

kirola

egin

gauzak

txukundu

pentsatu

konpondu

Hau eguna, 

hau!

Gaur ez dut

denbora

alferrik

galdu!!!

                                         Gidoirako           

 
 
  Denbora pasatzeko, 

erosketak egiteko ... 
  Edozertarako, teknika-

ren menpe 

  Lana etxean, bilera bir-
tualak… 

  Erasoak eta arriskuak: 
cyberbullyinga, birusak, 
publizitatea… 

  Informazio guztia:   
biltzeko, ikasteko, par-
tekatzeko… 

  Informazioa: jaberik ez, 
egia/gezurra nahasian 

  Administrazioa, osasu-
na, hezkuntza… zerbitzu 
guztiak 

  Denbora jan; gutxi 
aurreratu 

  Edonon eta beti, mun-
duarekin lotuta 

  Internetik ez duena, 
betiko galduta 

  Erraz, bizkor eta merke   

INTERNET: MUNDUA ALDATU 

Aukera guztiak

bertan!

aisiaaisia

denbora
-pasadenbora
-pasa

harrem
anak

harrem
anak

alb
iste

ak

alb
iste

ak

Einste
in

MarieCu
rie

Desca
rtes

Paste
ur

EtaEta nolanola arraio
arraio

moldatu
moldatu ginen

ginen, , baba, , 

gugu Internetik

Internetik

gabe
gabe???

!!!

Interneten bilakaera EAEko etxebizitzetan
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Interneten bilakaera EAEko etxebizitzetan

  

Matrikula-orria bete

Bidai txartela erosi

Hotela hartu

. . .

Idazlan luzea |  Iritzi artikulua | 
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172.61.61.10.Errusia

63.62.66.9.Brasil

66.18.19.8.Italia

129.16.15.7.Frantzia

108.15.18.6.Erresuma Batua

81.20.14.5.Alemania

62.125.119.4.India

95.11.13.3.Japonia

31.84.97.2.Txina

150.10.4.1.AEB

Aitortutako 

zoriontasuna

Bizi-

itxaropena, 

hezkuntza 

eta biztanleko 

errenta

Biztanleko 

errenta

Barne 

Produktu 

Gordina 

(BPG)

BPGaren eta 

zoriontasunaren 

arabera,  nazio 

aberatsenek mundu 

mailan duten lekua

New Economics Foundation (NEF)

Oparoenak bai…
baina zoriontsuenak?

6. Suitza6. Finlandia

5. Irlanda5. Bahamak

4. Islandia4. Islandia

3. AEB3. Austria

2. Kanada2. Suitza

1. Danimarka1. Danimarka

Suizidio gehien
dituzten estatuak

Estatu zoriontsuenak

(Hezkuntzan, osasunean…

bikain)

Osasuna, maitasuna, 
dirua…Zein ote gakoa?

Pertsonariketa lekurik
maitatuenak

samurtasunailusioaelkartasuna
“Zoriontsu izateko ez dago beste biderik:

besteentzat bizi” (Tolstoi)

  Gidoirako 

    ongizatea, oparotasuna               balio subjektiboak  

 
 
  Objektiboa, neurgarria, 

bizitza kalitateari lotua... 
  Bakoitzak berea, emozioei 

lotua 

  Herritarren oinarrizkoak: 
botoa, genero berdintasu-
na, hezkuntza, osasuna... 

  Fuji uharteko zoriontasuna: 
kutsadurarik, estresik,  
aberastasunik ez. Patxada 

  Balio ziurrak: familia, la-
na, soldata, oporrak,   
aisia...  

  Izaeraren garrantzia: bai-
korrak, ekintzaileak...   
zoriontsuago 

  Ekialdeko pentsaeran, 
zoriontasuna = oreka, 
harmonia... 

  Nor bere buruarekin gustu-
ra: maitatzea eta maitatua 
izatea 

ZORIONTASUNA 

Neure
denbora

guzti
a…

oporretan!

ezer ez egiteko!

bidaiatzeko!

inoren aginduetara
ez egoteko !

“B
ekaturik

handien
a egin

dut: 

ez
naiz

zori
ontsu

a izan. “
(Borges)

“ Zoriontasuna

gauza txikiak dira: …

yate txiki bat

jauregi txiki bat

dirutza txiki bat ”
(Groucho Marx)

Zein da
zoriontasunaren giltza?

% 43,77
% 7,38

% 36,97

% 11,88

0 10 20 30 40 50

osasuna

dirua

maitasuna

ezagutza

Zer da zoriontasunaren giltza?

Ezagutza

Maitasuna

Dirua

Osasuna

BBC Mundo.com (inkesta)

mendira joateamusika jotzea

kirola egitealagunekin kafetxo bat hartzea

dantzatzea
“Atsegin txikien alde: udako lehen izozkia,

hondartzan irakurtzea, siesta egitea” (Ph.Delerme)

Idazlan luzea |  Iritzi artikulua | 
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Egoera:  
Endikak osasun arazo larria du. Ikasgelako lagun guztiok elkartasun kanpaina bat     
eratzea pentsatu duzue bere egoera azaldu eta babesa lortzeko. Premiazkoena: familiari 
lagundu eta dirua biltzea ebakuntza eta tratamendu garesti eta arriskutsuei aurre     
egiteko. 

Idazlan laburra |  Gutuna | 

Gutuna Elkartasun kanpaina  

Gutuna edo emaila, ikasle taldearen kanpainaren berri emateko … 
 

ENDIKAREN ALDE. ELKARTASUN KANPAINA 
 
Nork: Urkiolape Institutuko batxilergoko bigarren mailako ikasle taldeak. 
 
Nola: posta elektronikoz edo postaz. 
 
Zer: Endika, ikaskide eta lagun gaixoaren aldeko elkartasun kanpainan laguntza eta 
babesa eskatzea. 
 
Nori zuzendua: herriko eragileei eta elkarteei, osasun arduradunei, diru emai-
leei… 
 
Aintzat hartzekoak: gaixotasunaren bitxitasuna eta larritasuna; diru eta osasun        
baliabideen beharra, kanpainaren ezaugarriak (diru laguntzak emateko era, ekitaldiren 
bat …), bukaerako agurra,  
 
Hitz kopurua: gutxienez 150 hitz 

hezurretako
gaitz bitxia

sendagai
zehatzik ez

· ebakuntza premiazkoa
· oso garestia

helburua:
oihartzun
zabala izatea

familiari lagundu:
ikaskideak, 

lagunak, herriak…

arriskurik larriena: 
giharrak, bihotza

Durangon, 2012................... 
 

    Lagun hori: 

Urkiolape Institutuko batxilergoko bigarren mailako ikasle talde bat gara. 
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Idazlan laburra |  Gogoeta | 

Gogoeta   Ikusezina banintz…  

Gaia: Gizon ikusezina filma ikusi duzu. Film horretako protagonista zientzia-

lari ero bat da. Halako batean, laborategian botika batzuk nahastu eta bere burua 

ikusezina bihurtzen du. Izan ere, beldurrezko film ospetsua da Gizon ikusezina… 

Filma ikusi ondoren, zeure buruari galdezka hasi zara: 

 Eta egoera hori neuri egokituko balitzait?   

Bat-batean ikusezin bihurtuko banintz, nola jokatuko nuke egoera 

bitxi horretan? Nola hartuko nindukete nire inguruko guztiek? 

 

Nori zuzendua: zeure buruari egindako gogoeta 

 

Baldintza: Abiapuntua izan dadila ondoko esaldia. Alegia, hori idazten hasi 

eta horri eman jarraipena. 

 

Hitz kopurua: gutxienez 150 hitz  

Bat-batean ikusezin bihurtuko banintz 

Edonor, edozer
ikusteko gai…

…eta neu han
naizela inor
jabetu ez!

Voyeur orojakilea,
jainko txikia…

Betiko
kamuflatua…

mesede
ala kalte
egiteko?

Arima bai,
baina
gorputzik ez…

…ikusezina
eta ukiezina,



8 

   

Kodea: 

Esaldiak berridatzi 

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 Berdin dio nor zaren; zu ez zara nor gure lana nola antolatu behar dugun esateko. 

 Zarena  ..........................................  dagokizu  ............................................... . 

 
2 Nola ohituko da inor zabor horiek itsasoaren hondotik ateratzera? Hori ez da inorentzat erraza, 

 urpekari lanetan  urteak eman arren. 

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

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

 
3 Ikaragarri saiatu zen Ane bere ardurapean zeuden guztiak egoeraren arriskuaz ez ohartzeko. 

 Eginahalak  .....................................................................................................  

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

 

4 Bilbo ez da ohiko industri hiria aspalditik; 90eko hamarkadako eraberritze sakonak eragin zuen  

 aldaketa hori. 

 .............................................  utzi zion  ......................................................... 

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

 

5 Zergatik erabaki zenuen hainbeste maite zenuen auzotik eta herritik bat-batean alde egitea? 

 .............   eraman  ........................................................................................ 

 ...................................... alde  ..................... ? 



9 

   

Kodea: 

6 Ehun urte baino gehiago ez ditu amerikarren ohitura xelebre horrek; guk, berriz, betikoa eta  

 bertokoa dela uste dugu. 

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

 urte baino  ........................................ .  

 

7 Gripearen garairik txarrenean, erietxe txiki horrek ezin izan zuen kutsatuen uholdea mendean  

 hartu. 

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

 .........................................................................  aurre  ........................ . 

 
8 Martinen auto zaharrak ez du mendi aldapatsu horretan gora egiteko adinako indarrik. 

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

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

 

9 Ume txikia basoan galduta zebilen; artzainak bere txabolan gelditzeko agindu zion gurasoak etorri  

 arte. 

 Basoan  ..........................................................................................        arazi    

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

 

10 Ahal dugun guztia egiten dugu gutxi gastatzeko; hala ere, beharbada ez gara gure zor guztiak  

 ordaintzeko gai izango. 

 Ahalik eta  ....................................................................  , ez dakit  .................  

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

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, sinta-

xizko 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 mai-

la 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 berridazketa-

ren 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 adieraz-

ten duten elementuen ordenak eta puntua-

zioak ere zuzenak izan behar dute. 

 Ortografia aldetik, zuzena izan behar du. 


