
 
 

 

 

PORTUGALERA 

OINARRIZKO MAILA 2 

 
 

HELBURUAK 
 

 
 

Zein dira Oinarrizko Mailako 2. kurtsoko helburuak?  
Oinarrizko Mailaren 2. kurtsoaren amaieran, honako gaitasun hauek izango 

dituzte ikasleek: 

 
o Eguneroko  elkarrizketa  errazetan  esaten  direnak  ulertu,  solaskideek  

laguntzen badiete. 
o Elkarrizketen gaia hauteman. 
o Banketxe, denda, geltoki eta antzeko ohiko trukeetan esaldi eta esamoldeak ulertu. 
o Iragarki  edo  mezu  publiko  labur  eta  errazen  esanahi  orokorra  ulertu,  

saltoki handietan, aireportuetan, eta bestelakoetan. 
o Telebistako  albisteen  oinarrizko  informazioa  ulertu,  irudiek  ahozko  

informazioari laguntzen badiote. 
o Eguneroko ekintzekin zerikusia duten ohar eta mezu laburrak ulertu (sms-ak, 

mezu elektronikoa, postalak). 

o Gutun pertsonal labur eta errazak ulertu. 
 
 

o Kontu praktikoei buruzko gutun formal laburrak ulertu (hoteletan erreserbak egin, 
atzerriko ikastaroei buruzko informazioa eskatu). 

o Egunerokoan erabiltzen diren argibideak eta jarraibideak ulertu (errezetak, tresnen 
funtzionamendua, joko-arauak, kaleetako eta dendetako kartelak). 

o Eskuliburu ilustratuetan eta bestelako informazio-materialetan (menuak, zerrendak 
eta ordutegiak, kultur eta kirol jarduerak) informazioa aurkitu eta ulertu. 

o Kazetaritzako testu labur eta errazetan informazio garrantzitsuena identifikatu. 

o Narrazio edo kontakizun labur eta errazak ulertu. 
 
o Egunerokoarekin zerikusia duten jarduera eta egoerei loturiko informazio, argibide eta 

jarraibideen ohar edo mezu errazak idatzi. 
o Gutun pertsonal sinpleak idatzi; eskerrak emateko, barkamena eskatzeko, norbere 

buruaz edo inguruaz hitz egiteko (familia, bizi-baldintzak, lana, lagunak, 
zaletasunak…). 

o Gutun formal sinple eta laburrak idatzi, zerbitzuren bat edo informazioa eskatzeko. 
o Esaldi sinpleen bitartez gertakari bat deskribatu, zer, noiz eta nola gertatu den 

adieraziz (festa bat, istripu bat, etab.). 
o Testuari koherentzia eman, denborazko eta kausazko hitz eta egitura nagusiak 

erabiliz. 
 
o Norberaren egoera pertsonala modu sinplean deskribatu (non bizi  den, familia, 

ikasketak, lana, zaletasunak). 
o Iraganeko jarduera eta bizipenak modu sinple eta egituratuan deskribatu. 
o Gizarte-harremanak izan (agurtu, barkamena eskatu, norbait gonbidatu, etab.). 
o Eguneroko truke eta zeregin sinpleak gauzatu (banketxeetan, bidaia-agentzietan, 

dendetan, eta abarren.) 
o Informazio zehatza eman eta hartu (leku batera nola iritsi azaldu). 
o Informazio zehatza trukatzeko, eskaintzak egiteko eta eguneroko bizimoduari 

buruzko iradokizunak egiteko elkarrizketetan parte hartu (lanari buruzkoak, denbora 
libreari buruzkoak, etab.). 

o Ohiko egoeren inguruan adostasunak lortu (hitzordu pertsonalak eta formalagoak: 
medikuarenean, esaterako.) 

 

 
 



 
 

EDUKIAK 
 

 

 

Zer funtzio ikasi behar dituzte? 
 

Helburu horiek lortzeko, honako hizkuntza-funtzio hauek ikasiko dituzte: 
 

1. Informazio orokorra ematen eta eskatzen: 
o Pertsonei  buruzko  informazioa  eskatu  eta  eman  (lanbideak,  familia,  trebeziak, 

gustuak, zaletasunak), baita ordutegi, data, otordu, leku (eskola eta bizilekua), jaki, 
edari eta bestelakoei buruz ere. 

o Pertsonak, aldarteak eta egoera fisikoak modu sinplean deskribatu. 
o Pertsonak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta bertako bulegoak), egoerak eta 

ekintzak deskribatu. 

o Eguraldiari buruz hitz egin. 

o Iraganeko gertakari bat kontatu eta hari buruz galdetu. 

o Esandakoa zuzendu, atzera egin, zalantza adierazi. 
o Oraina eta iragana konparatu. 
o Laburtu (filmak, liburuak…). 
o Definitu. 
o Gertaera baten berri ez duela edo baduela adierazi. 
o Iragarpenak egin eta gauzen berri eman. 
o Asmoei eta burubideei buruz hitz egin. 
o Proposamenak egin (asmoak eta promesak). 
o Pertsonei, gauzei, gertakariei edo ekintzei buruzko hipotesiak azaldu. 
o Denbora sekuentziak adierazi. 

o Hitza eskatu eta eman, solaskidearen jarduna eten, hitz egiteari utzi, etab. 
 

2. Jarrerak eta iritziak azaltzen eta besteenak baloratzen: 
o Zerbait dakigula edo ez dakigula adierazi. 
o Egoera fisikoari eta osasunari buruzko informazioa  eman eta eskatu: hotza  edo 

beroa, logura, gosea edo egarria, zaporea, ongizatea edo ezinegona. 
o Barkamena eskatu eta barkatu. 
o Zalantza adierazi. 
o Interesa edo interes eza adierazi. 
o Adostasuna edo ezadostasuna adierazi. 
o Proposamen edo ideia baten alde edo kontra azaldu. 
o Lehentasunak azaldu. 
o Hautaketak egin. 
o Axolagabetasuna adierazi. 
o Harridura adierazi. 
o Errukia adierazi. 
o Desio bat adierazi. 
o Aldarteari  eta  egoera  horien  ondorioei  buruzko  informazioa  eman  eta  eskatu: 

gogaitasuna, gogobetetasuna edo gogobetetasun eza, miresmena, interesa, estimua, 
poza, etab. 

 
3. Konbentzitzen: 
o Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo uko egin. 
o Laguntza eskatu eta eskaini, onartu eta uko egin. 
o Zerbait egitera bultzatu. 

o Zerbait egiteko asmoari, borondateari edo erabakiari buruzko informazioa eman eta 
eskatu. 

o Aholkuak eskatu eta eman. 
o Jarduerak iradoki eta iradokizunei erantzun. 
o Aitzakiak eta desenkusak adierazi, onartu eta ukatu, arrazoiak emanez. 
o Oinarrizko   telefono   elkarrizketak   (komunikazioa   hasi,   norbaiten   galdea   egin, 

solaskideari itxaron dezan eskatu, entzuten edo ulertzen den adierazi, agurtu, etab.). 
o Solaskidea hizketan jarrai dezan bultzatu. 

 
 
 



 
 

4. Sozializatzen: 
o Gonbidapenak onartu edo baztertu. 
o Barkamena eskatu. 
o Informazioa jaso edo kontakizunen bat entzundakoan interesa, harridura, poza, pena 

etab. adieraziz erantzun. 
 

Nolako testuak irakurriko dituzte? 
 
o Gutun pertsonalak. 
o Gutun formalak. 
o Aginduak eta jarraibideak: errezetak, jarraibideak, lekuren bat aurkitzeko argibideak. 
o Mezuak. 
o Mezu elektronikoak. 
o Curriculum vitaeak. 
o Iragarkiak eta oharrak. 
o Ordutegiak eta egutegiak. 
o Informazio kartelak, erregulazioak. 
o Menuak eta kartak. 
o Planoak eta kale-mapak. 
o Inprimakiak eta galdetegiak. 
o Propaganda, iragarki liburuxkak. 
o Aldizkari eta egunkarietako artikulu errazak. 
o Komikiak eta binetak. 
o Horoskopoak. 
o Turismo-, bidaia- eta aisialdi-gidak. 
o Publizitate testuak. 
o Webguneak. 
o Iraganeko eta egungo jardueren kontakizuna. 

o Egokitutako eleberriak. 
 

Nolako testuak entzungo dituzte? 
 
o Lagunarteko elkarrizketak lagunekin, familiako kideekin, ikaskideekin. 
o Elkarrizketak banketxe, denda, agentzia eta bestelakoetan. 
o Telefonozko elkarrizketak. 
o Erantzungailu automatikoko mezuak. 
o Laneko elkarrizketak. 
o Irrati eta telebistako informazioa. 
o Iragarki publikoak eta publizitate-iragarkiak. 
o Albiste laburrak. 

o Eguraldi iragarpenak. 

 

Nolako testuak idatziko dituzte? 
 
o Gutun pertsonalak. 
o Gutun formalak. 

o Mezuak. 

o Mezu elektronikoak. 
o Curriculum vitaeak. 
o Iragarkiak eta oharrak. 
o Informazio kartelak, erregulazioak. 
o Inprimakiak eta galdetegiak. 

o Iraganeko eta egungo jardueren kontakizuna. 

 
Zer gai landuko dituzte? 

 

 
o Nork bere burua identifikatzeko 
o Etxebizitza, etxea, hiria eta ingurua  
o Eguneroko bizimoduko jarduerak.  
o Denbora librea eta aisialdia. 



 
 

o Bidaiak. 
o Giza eta gizarte-harremanak.  
o Osasuna eta zainketa fisikoa. 
o Heziketa. 
o Erosketak eta merkataritza-jarduerak 
o Elikadura. 
o Ondasunak eta zerbitzuak. 
o Hizkuntza eta komunikazioa. 
o Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena. 
o Zientzia eta teknologia. 

 

Zer lexiko ikasiko dute? 
 

Nork bere burua identifikatzeko: 

o Pertsonen  izaerarekin,  trebeziekin  eta  deskribapen  fisikoarekin  zerikusia  duen 
oinarrizko lexikoa. 

 
Etxebizitza, etxea eta ingurua: 
o Altzariak, objektuak eta tresnak. 
o Hiria: kokapena, atalak, kaleak, eraikinak, berdeguneak eta monumentuak. 

o Ikasten ari garen hizkuntzaren herrialdearen edo herrialdeen lurralde-banaketa. 
 
 

Denbora librea eta aisialdia: 

o Jarduerekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa: kirola, kultura-jarduerak… 

o Aisialdirako lekuak: antzokia, museoa, hondartza… 
 

Bidaiak: 

o Turismoarekin eta emigrazioarekin zerikusia duen lexikoa. 
o Bidaia motak: lanekoak, atsedenekoak, ikasketa-bidaiak. 

o Herrialdeen izenak. 
 

Giza eta gizarte-harremanak: 
o Laguntasunarekin, sentimenduekin, maitasunarekin zerikusia duen lexikoa. 

o Lan-munduarekin zerikusia duen lexikoa. 
 

Osasuna eta zainketa fisikoa: 
 

o Sintomak eta gaixotasunak. 

o Osasun-munduarekin zerikusia duen lexikoa. 
 
Heziketa: 

o Hezkuntzarekin zerikusia daukan lexikoa: hezkuntza-zentroak, ikasgaiak, 
kalifikazioak, ziurtagiriak… 

 
Erosketak eta merkataritza jarduerak: 
o Merkataritzaguneak. 

o Prezioa, txanponak, ordaintzeko bideak… 
 
Elikadura: 

o Elikagaiekin eta ontziekin zerikusia duen lexikoa. 
o Janariarekin zerikusia duten tresnen izenak. 

o Kopuruak, pisuak eta neurriak. 
 
Ondasunak eta zerbitzuak: 

o Zerbitzu pribatuak eta publikoak: bankuak, posta… 
 

Hizkuntza eta komunikazioa: 

o Hizkuntzak ikasteko prozesuarekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa. 
o Munduko hizkuntzak. 

o Komunikabideak: telebista, irratia... 
 
Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena: 



 
 

o Atmosfera eta klima fenomenoak. 

o Geografia elementuak. 
 
Zientzia eta teknologia: 

o Telefonoarekin zerikusia duen lexikoa. 
o Ordenagailuarekin, Internetekin eta bestelako komunikabideekin zerikusia duen 

oinarrizko lexikoa. 
 

 
Zer ikasiko dute portugalera hitz egiten den herrien kulturari 

buruz? 
 
 
Etxebizitza, etxea eta ingurua: 

o Oinarrizko geografia alderdiak. 
 
Eguneroko bizimoduko jarduerak: 

o Lan-baldintzak eta enplegua bilatu. 

o Gizarte-elementuak. 
 
Denbora librea eta aisialdia: 

o Denbora libreko eta aisialdiko jarduera ohikoenak. 
o Arte-kultura erreferenteak. 

o Ospakizun eta zeremonia esanguratsuenak. 
 

 

Bidaiak: 

o Gizalegezko ohiturak: gidatzeko arauak, etab. 

o Turismo-helmuga ezagunenak. 
 
Giza eta gizarte-harremanak: 

o Familia-bizitzako erabilerak eta ohiturak. 
 
Heziketa: 

o Eskola sistema. 
 
Erosketak eta merkataritza jarduerak: 

o Kontsumo-ohiturak. 
 
Elikadura: 

o Gastronomia- eta elikadura-ohiturak. 

o Jai jakinetarako janari tipikoak. 
 
 
Zientzia eta teknologia: 

o Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien eragina. 

 
Zer gramatika-egitura ikasiko dituzte? 

 
Fonologia,   ortografia   eta   gramatika   arloko   gaitasun   linguistikoak   komunikatzen 

laguntzeko bideak dira eta ariketetan erabiliz ikasten dira. 

 
Testuak  ulertzeko  eta  sortzeko  –ahozko  nahiz  idatzizko  diskurtso-sekuentzia  oro– 

testuen ezaugarriak aztertuko dituzte: 

 
o Egokitasuna. 
Komunikazio-asmoa. 
Testuingurua eta egoera. 
Hizkuntza-erregistroa eta maila. 

 
o Testu-koherentzia. 



 
 

Edukiaren egituraketa. 
Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
Lexikoa aukeratua eta hizkuntza-funtzioak. 

 
o Testu-kohesioa. 

Prosodia eta ortografia elementuak (intonazioa eta puntuazioa). 
Errepikatzeko baliabideak (izenordainak, izenen elipsia, sinonimia, eremu 
semantikoak…). Diskurtso-antolatzaileak: 

□ Leku-antolatzaileak (kokatzeko). 
□ Denbora-antolatzaileak (ondoz ondoko ekintzak adierazteko). 
□ Perpaus koordinatuen eta mendekoen arteko testu-antolatzaileak edo lokailuak. 
□ Perpausen   eta   paragrafoen   arteko   lotura   eta   harreman   logikoko   testu- 

antolatzaileak edo lokailuak. 
□ Ahozko diskurtsoari eusteko antolatzaileak. 

 

 
Ikasi  nahi  den  hizkuntzan  komunikatzeko,  honako  gramatika-egitura  hauek  erabiltzen 

ikasiko dute: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OINARRIZKO MAILA 2 (A2) 
 

 
GRAMATIKA 

 
Perpausa 

 
• Perpaus bakuna. 

- Perpaus motak, osagaiak eta osagaien kokapena. 
- Adierazpen-perpausak. 
- Galde-perpausak. 

- - Adierazpen-perpausa gadera-markekin. 
- Harridurazko perpausak: bokatiboak, interjekzioak eta harridura-formulak. 
- Aginte-perpausak. 

- (Ezezkoa +) Aditza hasierako posizioan. 
 

 

- Komunztadura fenomenoak. 
 

 
• Perpaus elkartuak. 
- Harreman logikoen adierazpena. 

- Juntagailua. 
- Disjuntzioa: quer ... quer, nem ... nem, já …. já, seja .. . seja. 
- Aurkaritza: porém, no entanto. 
- Kontzesioa: embora/ainda que/mesmo que + subjuntiboa. 
- Konparazioa: como, conforme, segundo. 
- Baldintza: se, caso + subjuntiboa; a náo ser que + subjuntiboa. 
- Ondorioa: de sorte que, de forma que. 
- Kausa: por causa de. 
- Helburua: para + infinitiboa; para que + subjuntiboa. 

 

 
Izenak eta adjektiboak. 

 
• Izenordaina. 



 

 

 

- Motak: komunak eta propioak; zenbagarriak eta zenbakaitzak. 
- Generoa: beste kasu batzuk. 
- Numeroa: beste kasu batzuk. 

 
• Adjektiboa. 
- Generoa: beste kasu batzuk. 
- Numeroa: beste kasu batzuk. 
- Maila: positiboa, konparaziozkoa (nagusitasuna, berdintasuna eta gutxiagotasuna) eta 

superlatiboa (absolutua eta erlatiboa). 
 
 

Determinatzaileak. 

 
• Artikuluak. 
- Zehaztuak eta zehaztugabeak, eta konbinazioak preposizioekin. 

 
• Erakusleak. 
- Aldagarriak eta aldakaitzak, eta konbinazioa preposizioekin; hurbiltasun eta urruntasun 
moduak, eta zenbait adberbiorekin dituzten loturak. 

 
• Edutezkoak. 
- Edutezkoaren beste balio batzuk. 

 

 
• Zehaztugabeak. 

- Beste zehaztugabe batzuk. Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik 
gabekoak. 

 
• Zenbatzaileak. 
- Beste zenbatzaile batzuk. Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik 
gabekoak. 

 
• Harridurazkoak. 
- Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
• Galdetzaileak. 
- Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
• Erlatiboak. 
- Beste erlatibo batzuk. Genero eta numero aurkaritzakoak eta aurkaritzarik gabekoak. 

 
 

Izenordainak 
 
• Pertsona izenordainak. 
- Tonikoak eta atonoak, eta preposizioekin konbinatu. 
- Beste trataera-modu batzuk. 
- Objektu zuzenen eta zeharkakoen izenordainen uzkurdurak. 
- Izenordain atonoen kokapena: proklisia, enklisia eta mesoklisia. 

 

 
Aditzak 

 
• Orainaldia  adierazi:  indikatiboko  eta  subjuntiboko  orainaldia.  Aditz  erregularrak, 

irregularrak eta bihurkariak. 

 
• Iragana adierazi: indikatiboko  lehenaldi  burutugabea/  burutua/  pluskuanperfektu 

bakuna; indikatiboko lehenaldi burutua/ pluskuanperfektu  konposatua.  Aditz 
erregularrak, irregularrak eta bihurkariak. 



 

 

 

 
• Etorkizuna adierazi: indikatiboko orainaldia; orainaldiaren geroaldia. Aditz erregularrak, 

irregularrak eta bihurkariak. 

 
• Pertsona-infinitibo bakuna. 

 
• Modalitatea. 

- Asmoa, borondatea, nahia: querer que + subjuntiboa. 
 
• Boz aktiboa eta pasiboa. 
- Partizipio erregularrak eta irregularrak. 
- Partizipio bikoitzeko aditzak. 
- Pasibo-agentea por/ de preposizioekin. 
- Pasiboa sortzeko partikula: se. 

 

 
Adberbioak 
• Motak: denborazkoak, toki-adberbioak, moduzkoak, kantitatezkoak, baiezko eta ezezko 

adberbioak, zalantzazkoak, kanpo edo barne uztekoak, aginduzkoak edo 
galderazkoak). 

 
• Maila: positiboa, konparatiboa eta superlatiboa. 

 
• Adberbio-lokuzioak. 

 

 
Preposizioak 

• Preposizioak: bakunak; preposizioak + artikuluak (crasis/contractos). 

 
• Preposizio-lokuzioak. 

 

 
FONOLOGIA ETA ORTOGRAFIA 

 
• Bokalen soinuak eta fonemak. 
- Bokalen sistema. 

- Ahozko bokalak: tonikoak /atonoak; irekiak / itxiak; diptongoak, triptongoak eta 
hiatoak. 
- Bokal sudurkariak: tonikoak/ atonoak; diptongoak eta triptongoak. 

 
• Bokal eta kontsonanteen soinuak eta fonemak. 

 
 

- Frikatiboen, alboko sabaikarien, sudurkari-sabaikarien eta askotariko dardarkarien 
ekitea. 

 
• Prozesu fonologikoak. 
- Modu laburtuak: preposizioa + artikulua/erakuslea. 
- Asimiliazioa: gorketa/ahostuntzea, sudurkaritzea. 

 
• Karaktereak modu askotan erabilti. 

- Letra larriak eta letra xeheak. 

 
• -Ortografia-zeinuak. 
- Azentua (zorrotza, kamutsa eta zirkunflexua), azentu-marka sudurkaria, c hautsia, 
apostrofea, gidoia... 

 
• Puntuazioa. 



 

 

 

 
• Zatiketak. 

- Hitza lerro bukaeran. 
- Diptongoak, triptongoak eta hiatoak. 
- Silaben egitura: KB/BK/KBK/BKB/KKB. 

 


