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A) IRAKURRIAREN ULERMENA 
30 puntu (gutxienez: 20 puntu)   Iraupena: 60 minutu 
 
1. ariketa    (9 puntu) 
 
Irakurri hurrengo testua eta erabaki hiru aukeren artean zein den testuaren esanahiarekin 
bat datorrena. 0 adibidea da. 
 

 

SASOIAN SASOIKOA? 

Leire Narbaiza, Gipuzkoako Hitza, 2019-09-13 (moldatua) 
 

Abuztu betean zaude, oraindik udazkenerako hilabete 
luze geratzen da, eta oporrak pasatzeko aukeratu duzun 
leku horretako kaleetan firin-faran zabiltza denbora 
ematen, paseo lasaian. Gustuko duzu ezagutzen ez 
dituzun tokietako dendak eta tabernak ikustea, menuak 
aztertzea, erakusleihoei begiratzea. Beti dago zer 
deskubritu, konparatu eta kritikatu. Herri horretako 
moldeak ere ezagutzen dira, turistendako moduan bada 
ere. 
Pasiera horretako erakusleihoetan merkealdiak ikusi 
dituzu, udako arropa arina eta koloretsua. Interesa 
sortzen dizu, eguzki galdatan zaude eta. Baina komertzio 
batzuek baztertu dituzte udakoak, eta hurrengo 
denboraldiko jantziak dituzte: ilunagoak, sendoak, 
berogarriak… Orduan, imajinatzen duzu zer litzatekeen 
halakoak janztea, espaloian beroaz urtuta. Gorputzaldi 
txarra egin zaizu, eta ez zaizu burutik pasatzen halakorik 
erostea. Baina denda batek baino gehiagok aldaketa 
egitea erabaki badu, saltzen duen seinale, zuk ulertzen 
ez baduzu ere. 
Herrira itzulita, ikusi duzu abuztu hondarrean zabaldu 
duten denda batzuek udazkeneko moda dutela 
dagoeneko, eta bihotza uzkurtzen zaizu pixka bat, ez 
bakarrik oporren amaieraren lehen zantzua delako, 
janzki horien kolore ilun eta hitsek barrena iluntzen 
dizutelako, tontakeriak amaitu direlako, eta orain betikora 
itzuli behar duzulako baizik: diskretukeria eta janzkera 
aspergarria, bizitasun bakoa… 
Hori guztiori buruan darabilzula, hara non irakurtzen 
diozun Ion Ansa Mendizabal twitterkideari honako hau: 
“Ez al gara aspaldian beti hurrengo urtaroan bizi? Edo 
nire sentsazioa da? Gabonak sanmartinetan hasten dira 
eta udazkena abuztuaren 31n. Nahastuta banago, balio 
dezala txioak unea bizi nahiko nukeela gogoratzeko, 

0. Abuztu betean dago eta Leire 
Narbaizak… 
a) aspertuta egiten ditu ibilaldiak herrian.      
b) denbora-pasa dihardu paseoan.            
c) udazken itxura hartu die kaleei. 

1. Kalean gora eta behera dabilela… 
a) beti dago erakusleihoetakoa kritikatzen 
duenik.   
b) ez da zaila jakitea herri turistiko batean 
dagoela. 
c) maite du tabernetako menu bereziak 
dastatzea. 
 
2. Erakusleiho batzuetan… 
a) bazterrean dituzte udako arropak.  
b) datorren denboraldiko arropa 
interesgarria dute. 
c) ez dute sasoiari dagokion arroparik. 
 
3. Erakusleihoetako arropei buruz dio… 
a) bera dabilela oker dendarien estrategia 
ulertzen ez duelako.  
b) erosleek arropa asko aldatzea 
erabakitzen dutela. 
c) osasunari kalte egin diezaioketela. 
 
4. Denda batzuek udazkeneko moda 
dutelarik, Leire Narbaizak… 
a) bihotz-taupada bizkorragoak ditu. 
b) ez du tontakeriarik egingo. 
c) tristura sentitzen du. 
 
5. Ion Ansa Mendizabalek iradokitzen 
du… 
a) balitekeela bera oker egotea. 
b) ez dagoela ados Narbaizarekin. 
c) gabonen hasiera data ez dela egokia. 
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bederen”. Ansak bete-betean asmatu duela pentsatzen 
duzu, etorkizuna luzarorako planifikatzen gabiltzalako, 
eta planifikazio horrek etorkizunean jartzen gaituelako 
beti. Sarritan, orainaz disfrutatu ezinda, geroan dugulako 
burua. Inoiz ez, dagokigun lekuan eta denboran. 
 
 
 
Hori argi ikusten da egunerokotasunean. Jende asko, 
astegunetako monotonia eta gogortasuna arintzeko, 
asteburuari begira bizi da, astegunak ahal bezala 
pasatzen. Jakina, asteburua dena delakoagatik zapuzten 
bazaie, frustrazioa, egonezina eta haserrea. Baina 
bizitza astegun gris mordo bat da, errutina eta 
normalitatea. Ezin beti goiak jotzen ibili, betiereko 
subidoian bizi. Bizitza oso leku korrientea da, ia beti gatz 
bakoa. 
Eta bizimodua tetris baten moduan antolatu dugu. Egin 
beharrekoak ahal den moduan kokatuta. Lana, hizkuntza 
bat ikasi, umeak, pilates eta irakurketa kluba. “Tira, 
klasera joan ahal izateko hamar minutu berandu, 
irakasleak onartzen badu. Bertatik irten, eta umeak jaso. 
Baina bost minutu lehenago atera behar”. Halakoak 
ikusten dira. Hamar minutuak ordu laurden luzea 
bihurtzen dira, eta bost minutu lehenago irteteko, aurretik 
dena jaso behar eta irteteko prest egon, umeengan du 
burua jasotzen hasi aurretik; beraz, klase denbora hori 
ere alferrik. Dena egin nahi, eta momentua ez disfrutatu. 
Estresa. 
Baserritarrek ere sasoian sasoikoa jatea gomendatzen 
digute, baina supermerkatuan fruta eta berdura batzuk 
gero eta goizago agertzen dira, garaiari ezin diogulako 
eutsi, oraina ezin dugulako jasan. Patxada hartu behar 
dugu, etorkizuneko gurpil zoroak harrapa ez gaitzan.  

 
6. Leire Narbaizak uste du… 
a) bizi dugun errealitatea ez dela 
benetakoa.   
b) maiz biharko egunean dugula gogoa.    
c) planifikazio faltak duela ez 
disfrutatzearen errua. 
 
 
7. Jende askok… 
a) ahal duen moduan pasatzen ditu 
asteburu txarrak.  
b) asteburuan du jarria monotoniatik ihes 
egiteko esperantza. 
c) ez daki egunerokotasunak gauza ederrak 
ere badituela. 
 
 
8. Eguneroko bizimoduan… 
a. berandu heltzen gara toki guztietara. 
b. ez dugu behar bezala disfrutatzen. 
c. nahi beste ekintza egiten dugu. 
 
 
9. Horregatik, Narbaizak uste du… 
a) ezin dela etorkizunari begiratu gabe bizi. 
b) ikasi beharra dugula egunerokoa 
bizitzen.  
c) sasoian sasoikoa jatea komeni dela.  
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2. ariketa      (13 puntu) 

 
Hurrengo testuko hutsuneak betetzeko, ematen diren hiru aukeretatik markatu zein den 
testuan egokia. 0 adibidea da. 

 

 

 

 

 

                            HERRI TXIKI, SAIO HANDI 

Juan Luis Zabala, Berria, 2020-10-27 (moldatua) 

 

Ia ezinezkoa da ezer galdu gabe __(0)__ irabaztea, oso gutxitan gertatzen 

da, eta hori argi geratzen da herri txiki bateko bizilaguna hirira bizitzera    

doanean, baina baita, jakina, bidea alderantzizkoa denean ere. ___(10)___ 

aldaketa izan daiteke bata zein bestea, baina inoiz ere ez galerarik 

___(11)___  gabekoa. 

Mikel Pagadik eta Zuhaitz Gurrutxagak herri txikitik hirira alde egiten 

___(12)___ zer galtzen duen erakusten digute ia-ia igandero, 2015eko 

urtarrilaren 4an (Wikipediak hala dio behintzat) ETB1en Herri txiki, infernu 

handi saioa estreinatu zutenez geroztik. ___(13)___ garrantzitsu batekin: 

batzuetan hiri barruan ere egon daiteke herri txikia, ez alferrik hainbat 

hiritako auzoetatik ere igaro baitira bi sozioak. 

Orain hurrengoan errepikapen bat egokitu zitzaidan pantailan (ETB1 piztuz 

gero, edozein errepikapenekin harritu ___(14)___, Mihiluze lehiaketaren 

aspaldiko saio batetik hasi eta DBH telesail bikainaren atal bateraino, duela 

___(15)___ zenbat urteko Herri txiki, infernu handi batetik pasatuta), eta 

hunkitu egin nintzen, ikusi nuen lehen aldian bezala, Itziarko (Gipuzkoa) 

 
 
0. 
a) ezer 
b) ezer ez 
c) batere ez 
 
10. 
a) Alferrikako  
b) Kalterako 
c) Onerako 
 
11. 
a) asko 
b) batere 
c) gutxi 
 
12. 
a) dutela 
b) duenak 
c) duenean 
 
13. 
a) Laburdura 
b) Harridura 
c) Ñabardura 
 
14. 
a) daitezke 
b) dezakezu 
c) zaitezke 
 
15. 
a) badakigu 
b) bila ezazu 
c) ezin jakin 
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Joxe izeneko baserritarra bere etxeko sukaldean entzunda, berarekin 

___(16)___ hizketan ari nintzela zirudiela. 

Bere solasaldian, Joxek ondo laburbiltzen du saioan ezagutu ditugun beste 

solaskide askoren izaera eta ikuspegia, munduan egoteko modu soil eta 

organiko hori, hain espantu eta farfaila gutxikoa. Leon Felipe poeta 

espainiarraren poema bat ___(17)___ gogora horietako askok, Paco 

Ibañezek ederki kantatua: Como tú. Auzitegi baterako, jauregi baterako, 

eliza baterako ez diren harri koxkor apal baina bizitzaz beteak. 

Halaxe hurbiltzen ___(18)___ saiorako aukeratutako herritarrei Pagadi eta 

Gurrutxaga ere, espanturik eta farfailarik gabe, parekotasun osoz, 

antropologo supremazistaren ___(19)___ begiradarik gabe zein miresle 

mitifikatzailearen apalkeria faltsurik gabe, eta ederki asmatzen dute haien 

___(20)___ gizatiarrena pantailara bideratzen. 

Herri txikiak —hiri handiak bezala, berdin-berdin—, zeru, infernu, 

purgatorio eta ___(21)___ tarteko guztia izan daitezke, eta dira; eta —hiri 

handiek bezala— altxor ugari dituzte ezkutuan. ___(22)___ erakusten 

dizkigute soiltasunez eta gardentasunez Mikel Pagadik eta Zuhaitz 

Gurrutxagak: pertsonak. 

16.  
a) buruz buru 
b) buru-belarri 
c) buru-gogor 
 
17. 
a) daramate 
b) dakarte 
c) doakio 
 
18. 
a) dituzte 
b) dizkiete 
c) zaizkie 
 
19. 
a) aurrez aurreko  
b) goitik beherako 
c) inondik inorako 
 
20. 
a) alderdi 
b) gogo 
c) nahi 
 
21. 
a) hiruren 
b) bestelako 
c) areago 
 
22. 
a) Beraz 
b) Horiexek 
c) Maiz 
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3. ariketa         (8 puntu) 
Hurrengo testuko hutsuneak bete behar dituzu. Horretarako, testuaren alboan dituzun 11 
esaldi zatiak erabili behar dituzu. Aukeratu hutsune bakoitzari dagokion esaldi zatia. 
Kontuan hartu HIRU SOBERA dituzula. 0 adibidea da. 
 

 
EDERTASUNA 

 
Karmele Jaio, Noticias de Alava, 2017-03-10 (moldatua) 

 
Autobusera igo eta jendearen aurpegiek ___(0)___ begirada 
bueltatzen didate. Leihotik begiratu eta alboko autoan doan 
gidaria ikusten dut. Auto barruan sortutako ke eta umore txarreko 
hodei horretan, zigarroa baino, ___(23)___ kontsumitzen. 
Hurrengo geltokian, emakume bat, begirada galdua, azazkalei 
haginka dago. Edo bere kezkei ari da haginka? Atari batetik 
bikote bat irten da, elkarri garrasika, euren alabatxoaren 
begiradapean. Albotik, ume-aulkitxo bati ___(24)___ igaro da, 
estutasun begiradarekin, eskutik helduta daraman beste umea 
negar batean ari den bitartean. Neska bat ikusi dut, nerabe bat, 
zebra igarobidetik pasatzen, negarrez, zotinka, mugikorretik hitz 
egiten duen bitartean. 

Ingurura begiratzen dut, eta barka, baina sufrimendu asko ikusten 
dut. Bizitzak ___(25)___ ikusten ditut, kezkek zaildutako 
bekokiak, lanak higaturiko esku eta begiradak, eguneroko 
borrokaren hortz estutuak. 

Eta errealitate honek talka egiten du ___(26)___ iragartzen diren 
bizitzekin, edo aldizkarietan eta telebistan ikusten ditudan 
zoriontasun, gozamen eta perfekzio ereduekin. Nola da posible 
arraila han sakona izatea, talka hain izugarria izatea? Nola heldu 
gara saltzen diguten ___(27)___ sinestera eta errudun sentitzera 
gure bizitzak ez direlako halakoak, gure gorputzek ez dutelako 
___(28)___  zerikusirik, ez garelako bizi etengabeko irribarre 
batean? Iruzurra da edertasun hori, faltsua, eta ez dauka 
zerikusirik benetako bizitzarekin. 

Benetako bizitzan sufrimendua ikusten dut, baina hala ere, 
autobusetik jaitsi eta aurreko zuhaitzari ___(29)___ lore zuri txiki 
horiek atera zaizkiola ikusi dut. Eta orduan pentsatu dut baietz, 
existitzen dela benetako edertasun bat, lore horietan antzeman 
dezakeguna, edo musikan, artean, besarkada batean, elkartasun 
keinu batean, muxu zintzo batean, ___(30)___ eragindako 
pozean, eguzkipean berotzen den gure azalaren usainean… Eta 
edertasun hori ez, ez da sartzen publizitate markesina batean; 
eta bai, aurrera egiteak merezi duela erakusten digu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) bultzaka doan emakume bat 

b) edertasun faltsu hori 

c) erakusten dizkiguten horiekin 

d) esker agertu diren   

e) gizona bera doa 

f) ikusten ditudan markesinetan 

g) kalte handiak dakartzala 

h) ondo egindako lanak 

i) udaberria iragartzen duten 

j) urratutako aurpegiak 

k) zerbait bota dion agure bat  

l) errutinaren eta bete gabeko 
ametsen  
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B) ENTZUNAREN ULERMENA
30 puntu  (gutxienez: 20 puntu) Iraupena: 40 minutu 

4. ariketa    (12 puntu. Item bakoitzak 1,2)

Aritz Ganboa artzainari eta Xabier Unanua ilustratzaileari elkarrizketa egin diete Euskadi 
Irratian egin duten dokumental baten gainean. Entzun arretaz eta, ondoren, hiru aukeretatik 
erabaki zein datorren entzundakoarekin bat. 0. adibidea da. 

 B2-1.ariketa-Landa-eremua 

 LANDA-EREMUA 
 Euskadi Irratia 

0. Aritz Ganboa artzainaren erronka
da… 
a) 27 orduan gazta egitea.
b) Arruazutik Izabara bere lanbidea
erakustea. 
c) bere ogibidearen eta zaletasunaren
berri ematea. 

31. Bideak dokumentala…
a) di-da batean grabatutakoa da.
b) erritmo bizikoa dela iritzi dio jendeak.
c) ikusleen gustukoa izan da.

32. Dokumentalaren erronka izan da…
a) 90 minutu bete ahal izatea.
b) grabatu zuten guztia laburtzea.
c) hainbeste orduz korrika egitea.

33. Dokumentala egiteko prozesua
luzea eta gogorra izan da… 
a) baina ez da inor harrotzeko modukoa.
b) eta pozik daude lortutakoaz.
c) publikoak hala eskatzen duelako.

34. Dokumentalaren helburua da...
a) landa-eremuetako kulturgileak
bultzatzea. 
b) mendi-ibilbideak erakustea.
c) naturaren balioak azpimarratzea.

35. Hiri kultura…
a) bere buruaren kaltean ari da.
b) elementu gutxik osatzen dute.
c) naturaren balioetan oinarritzen da.

36. Bizi garen garaian…
a) gehiago erreparatzen zaio naturari.
b) ikuspegiak etengabe aldatzen dira.
c) natura ez da balioesten.

37. Landa-eremua…
a) arriskuan zeuden balioak sendotzera
etorri da. 
b) ekologia ulertzeko modu berria da.
c) osasunaren eta ekologiaren ordez
etorri da. 

38. Xabier Unanuaren kasuan
naturarekiko maitasuna… 
a) auzokideen irakatsietatik datorkio.
b) bere lanbidetik ere badatorkio.
c) bizi den herritik ere badatorkio.

39. Aritzek Xabierri proiektua ekarri
zionean... 
a) arrazoi bikoitza izan zuen baietz
esateko. 
b) bere ahotsa ere behar zela pentsatu
zuen. 
c) landa-eremuaren garrantziaz jabetu
zen. 

40. Kontzeptu asko ageri dira...
a) bide nagusi batean elkartzeko gero.
b) eta ez da erraza asmatzea nora heldu
nahi den. 
c) gai kontrajarriak erakutsi nahian.

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/eu_def/media/euskara/B2/B2_1_ariketa.mp3
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/eu_def/media/euskara/B2/Euskara_B2_audioa_1_Landa_eremua.mp3
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5. ariketa    (12 puntu. Item bakoitzak 1,2) 

 
5.  ariketak bi atal dauzka. Irakurri bakoitzaren argibideak arretaz.  
Sei audio zati entzungo dituzu eta berberak izango dira bai 5A bai 5B ariketetan. Beraz, 
audio berak entzunda bi ariketa egin behar dituzu. 
 

 B2-2.ariketa-Audio zatiak 
 
5A 
Sei audio zati entzungo dituzu. Lotu zenbakiak eta letrak eta pasatu erantzunak erantzun-
orrira. Letra bat sobera dago eta ez duzu erabili behar. BEHIN bakarrik entzungo dituzu 
zatiak. Orain berrogeita hamar segundo dauzkazu aukerak irakurtzeko. 0 adibidea da. 
 
 
ZERTAZ ARITU DIRA AUDIO HAUETAN? 
 

a) Lehiaketa batez. 0 
b) Baimenaz. 
c) Ezbehar batez. 
d) Ezetzaz. 
e) Kartzela aldatzeaz. 
f) Lasaitasunaz. 
g) Ospakizun batez. 

 
 

0. 41. 42. 43. 44. 45. 
A      

 
 

5B 
Berriro entzungo dituzu audio zati berak. Lotu zenbakiak eta letrak eta pasatu erantzunak 
erantzun-orrira. Letra bat sobera dago eta ez duzu erabili behar. BEHIN bakarrik entzungo 
dituzu zatiak. Orain berrogeita hamar segundo dauzkazu aukerak irakurtzeko. 0 adibidea da. 
 
 
ZEIN HIZTUNEK IZAN DU HIZPIDE… ? 
 

a) kanpoko kultura 0 
b) adostasuna 
c) atzerapauso bat 
d) aurreikuspen bat 
e) batezbesteko bat 
f) denuntzia bat 
g) hoberako aldaketa bat 

 
 

0. 46. 47. 48. 49. 50. 
A      

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/eu_def/media/euskara/B2/Euskara_B2_audioa_2_Audio-zatiak.mp3
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6. ariketa    (6 puntu. Item bakoitzak 1,2) 
 
6 audio entzungo dituzu, batak bestearekin zerikusirik ez dutenak. Audio bakoitza birritan 
entzungo duzu jarraian. Entzun arretaz, eta ondoren hiru aukeretatik erabaki zein datorren 
entzundakoarekin bat. 0. adibidea da. 
 

 B2-3.ariketa-Albisteak 
 

ALBISTEAK 
Euskal Telebista 2020 

 
 

0. Italian Carola Rackete… 
a) aske utzi dute deklaratu ondoren. 
b) Europako Batzordeak ikertuko du. 
c) susmopean dago legea hautsi ote duen. 

 
51. Espainiako autobideak… 
a) Euskal Herrian eta Katalunian dira garestien. 
b) gero eta gehiago dira doakoak. 
c) merkatuz doaz. 
 
52. Kontziliazio-politikak… 
a) aurten abiatuko dira Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan. 
b) desberdinak dira erkidegoen arabera. 
c) langile publikoentzat izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan. 
 
53. Langabezia… 
a) areagotu egin da aldi baterako kontratua zutenen artean. 
b) etengabe jaitsi da azken 12 hilabeteetan. 
c) Jaurlaritzak aurreikusten zuen baino hobeto dago. 
 
54. Greta Thunbergek Madrileko klimaren goi-bileran… 
a) babesa eman die bere kide batzuei. 
b) ez du adierazpenik egin nahi izan. 
c) zenbait istorioren eta salaketaren berri eman du. 
 
55. EITB maratoia… 
a) EITBrentzat dirua biltzeko kanpaina da. 
b) ez da heldu oraindik iazkoaren mailara. 
c) ikerkuntza finantzatzeko sortua da. 
 
 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/eu_def/media/euskara/B2/Euskara_B2_audioa_3_Albisteak.mp3
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C) IDATZIZKO ADIERAZPENA 
30 puntu  (gutxienez 20 puntu)                                                  Iraupena: 80 minutu 

 
1. ARIKETA        (10 puntu) 
 

 

Idatzi emaila hurrengo egoerari erantzunez. 90-110 hitz. 

 

 
Testu mota : Laguntza-eskea. Emaila. 
Egoera : Gobernuz Kanpoko Erakunde batean zabiltza laguntzen. 

Hondamendi handi bat gertatu da eta azken batzarrean zeuk 
hartu duzu laguntza eskatzeko ardura. 

Egin beharrekoa: Idatzi herriko/auzoko elkarte bati laguntza eskatuz. 
Gutunean azaldu nor zaren, zer gertatu den eta zer 
eskatzen diozun elkarte horri. 

Kontuan hartuko 
dira : 

Diskurtsoaren antolaketa, egokitasuna, aberastasuna eta 
zuzentasuna. 
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2. ARIKETA        (20 puntu) 
 
               Hurrengo bi gaietako bat aukeratu eta IRITZI ARTIKULUA idatzi behar duzu. 

NORI ZUZENDUTA: Herriko aldizkariko irakurleei. 

HITZ KOPURUA: 170-190 hitz. 

TESTUAK IZAN BEHAR DITUEN OSAGAIAK:  

        - Gaiaren sarrera / aurkezpena. / Ideiak osatuta, erlazionatuta, argudiatuta. / Amaiera: 
konklusioa, proposamenak. 

KONTUAN HARTUKO DIRA: Aberastasuna, diskurtsoaren antolaketa, egokitasuna eta 
zuzentasuna. Hemen dauden esaldiak ezin dira hitzez hitz kopiatu; lagungarri izan dakizkizukeen 
ideiak dira. Ez ahaztu zuk zeuk asmatutako izenburu egoki bat jartzea. 

 
 
KONTSUMITU, KONTSUMITU, 
MADARIKATUOK! 
 
Egoera:  
Aspaldion kontsumo gaiak kezkatuta zauzka 
eta hainbat gogoeta egin duzu bere gainean. 
 
Egin beharrekoa: 
Prentsan argitaratzeko artikulua idaztea 
pentsatu duzu. Horretarako: 
- Azaldu nolakoa den kontsumitzeko joera 
gure jendartean. 
- Arrazoitu zeintzuk diren alde onak eta 
txarrak. 
-  Esan nola ikusten duzun etorkizuna. 
 
Hainbat lagungarri, nahi izanez gero 
erabiltzeko: 
- San Valentin eguna, Amaren eta Aitaren 
eguna, Black friday… 
-Badira proposamenak dendak igande eta jai-
egunetan irekitzeko. 
-Telebistan, buzoietan, kalean… gero eta 
publizitate gehiago nonahi. 
 

 

 
ETA ZUEK NOIZ EKARRI BEHAR 
DUZUE UME BAT? 
 
Egoera: 
Ama zara, ume bat daukazu eta ingurukoak 
esan eta esan dabilzkizu bigarrena ekarri 
behar zenukeela. Gaiaz gogoeta egin duzu. 
 
Egin beharrekoa: 
Prentsan argitaratzeko artikulua idaztea 
pentsatu duzu. Horretarako: 
-  Azaldu nola aldatu den umeak izateko joera. 
- Adierazi zer garrantzi duen norberaren 
egoerak eta inguruaren presioak. 
- Aurreikusi etorkizuna. 
 
Hainbat lagungarri, nahi izanez gero 
erabiltzeko: 
- Belaunaldi bakoitzak bere joerak izan ditu 
aita-amak izateko. 
 

 - Baldintza ekonomikoak, laguntza-politika, 
inguruaren presioa… 

 - Zelako gizartea izango dugu hemendik urte 
batzuetara Europan? 
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D) BITARTEKOTZA    30 puntu  
OHARRA : Proba honetan ariketa bakarra egingo da (Idatzizko bitartekotza, IB). 2. ariketa (Ahozko 
bitartekotza, AB) beste saio batean egingo da ahozko adierazpenarekin batera. 

 
1. ARIKETA        (15 puntu)        Iraupena : 25 minutu 

 

Aurreko egunean lankide batekin eztabaidan egon zinen EUTANASIA aspaldiko 
edo gaurko kontua zen argitu nahian. Bakoitzak bere iritzia zeukan. Gaur 
informazio hau topatu duzu eta emailez berarekin partekatzea erabaki duzu. 
Testu argi eta laburra egin behar duzu. (70-90 hitz) 

HERIOTZA ONA, ETA ARAUTUA 
Nagore Irazustabarrena, Argia, 2020.12.31 (moldatua) 

 
Eutanasia hitza grezieratik dator eta “heriotza ona” esan nahi du. Eta Antzinako Grezian bertan 
eztabaidagai izan zuten: Sokrates, Platon eta Seneka sufrimendua arindu eta laburtzearen 
aldekoak ziren; Hipokrates, aldiz, kontrakoa.  

Aro Modernoan ondo hiltzearen inguruko eztabaida nagusiki  espirituala izan zen, bizitza zuzena, 
eredugarria eta errukarria izan behar zen ondo hil eta geroko bizitza betea eskuratu ahal izateko. 
XIX. mendean, morfina, kloroformoa eta halako analgesikoak erabiltzen hasi zirenean, 
eutanasiaren auzia medikuntzara hurbildu zen, eta erakunde legegileetara. Esaterako, Ohion 
(AEB), 1906an eutanasiari buruzko lege proiektua aurkeztu zuten. Eutanasia legeztatzeko lehen 
ahalegina izan zen hura. Baina ez zuen aurrera egin: aldeko 23 bozka lortu zituen, eta kontrako 
79. 

Anna S. Hall izan zen legearen bultzatzaile nagusia. Bera ere sufragista izanik, Maud Ballington 
Booth eta Lurana Shelton ekintzaileak bildu zituen, eta gutun kanpaina, hitzaldiak… antolatu 
zituen. The New York Times egunkariak barregarri utzi nahi izan zuen ahalegina: “Gozotasun eta 
inteligentzia femeninoaren ordezkari harrigarri honek adindunen, gaixoen eta zaurituen hilketa 
legeztatzeko egin duen ahaleginak mediku bakarraren babesa eta beste gutxi batzuen arauz 
kanpoko berotasuna besterik ez du jaso”. 

Nahi gabe, ironia eta gutxiespena albo batera utzita, esaldi horrek bi gako aipatzen zituen: 
emakumeak eta arautzea. Sufritzen ari ziren gaixoei gizonezkoek egin ohi zizkieten bisita 
“ofizialak”: apaizek eta, geroz eta gehiago, medikuek. Baina horien zaintza emakumeek, senideek 
eta erizainek hartzen zuten euren gain. Anna Hallen beraren ama gibeleko minbiziak hil zuen, asko 
eta luze sufritu ondoren, eta horrek eraman zuen alaba eutanasiaren aldeko borrokara. 

Eta, arautzeari dagokionez, Ohioko lege proiektuaren asmoa ez zen eutanasia zabaltzea, arautzea 
baizik. Historian zehar eutanasia praktika ohikoa zela zioten, baina muga etiko oso lausoak 
zituena. Erabakia guztiz boluntarioa zela eta arreta mediku egokia emango zela bermatu nahi 
zuten. 

1996an Oregon (AEB) izan zen eutanasia boluntarioa legeztatu zuen lehen lurraldea. Ñabardurak 
ñabardura, ez dago ia alderik testu horren eta Anna Hallek bultzatutako legearen artean. 
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2. ARIKETA: AHOZKO BITARTEKOTZA (15 puntu) 

Zure semeak/alabak BIDEO-JOKOEI buruzko infografia honekin laguntza eskatu 
dizu. Datuak interpretatu eta zeure hitzekin azaldu behar dizkiozu. 
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AHOZKO ADIERAZPENA   (30 puntu) 
 

1. ARIKETA: BAKARRIZKETA (15 puntu) 

B2- BAKARRIZKETA. 

          Egokitu zaizun gaiaz hitzalditxo bat prestatu behar duzu. Horretarako, 
lagungarri, gaia girotzeko testu labur bat eta garatu daitezkeen zenbait ideia 
dituzu behean. 
 

Informazioa Sarean 
 
Berba egiteko puntuak: 
 
-Sarean daukagun infomazioa seguru dago? 
-Zelan eta non gordetzen duzu zeure lana? 
-Ziur egon gaitezke gure lana ez dela galduko? 
-Etorkizunean non gordeko ote dugu informazioa? 
 
Lehen kanpoko disko gogorretan 
gordetzen ziren segurtasun-kopiak 
Interneteko zerbitzarietan utz daitezke 
orain, eta hainbat sistema daude 
horretarako. 

 

Ordenagailuan gero eta informazio 
gehiago gorde ohi dugu, eta kolpe handia 
izan liteke hori guztia galtzea: 
dokumentu garrantzitsuak, fakturak 
(eskanerrean pasatuak), argazkiak,  

 

solaskideei buruzko informazioa, 
pasahitzak, posta elektronikoan 
bildutako mezuak, bideoak... Guzti-
guztia desager daiteke, eta deus gabe 
gera gaitezke, ez zeru eta ez lur! 

Ordenagailuak matxuratu egiten dira eta 
barneko disko gogorra ere hondatuz 
joaten da erabili ahala; hori horrela dela 
jakinda, norbere erantzukizuna da 
neurriak hartzea eta gure datuen 
segurtasun-kopiak maiz-maiz egitea.  

Enpresetan, adibidez, ohitura horixe 
daukate, eta ostegun gaua iristen 
denean, teknikariek kopiatu egiten dute 
aste osoan sortu den informazioa eta 
kanpoko zerbitzarietan gordetzen dute; 
ostegunetako "back up" esaten zaio horri. 
Etxean ez da zertan jokatu hain zorrotz, 
baina komeni da aldian behin segurtasun-
kopia berriak egin eta zaharrak 
ordezkatzea. Era horretan, ordenagailua 
matxuratzen bazaigu, hortxe izango 
ditugu informazio guztiaren kopiak, eta 
lanean jarraitzeko moduan izango gara. 
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2. ARIKETA: ELKARRIZKETA   (15 puntu) 

 

 

B2-ELKARRIZKETA 
Ondoren ematen zaizun gaiaz elkarrizketa bat izango duzu zure 
bikotekidearekin. 

 Emaiezu erantzuna beheko galderei. 

 Eman arrazoibide sendoak eta adibideak. 

 Entzun zure solaskidearen arrazoibideak eta erantzun zeureak emanez. 

 Denda txikiak eta handiak. 

 

Aipatu daitezkeen puntuak: 
 

 Denda handiak merkeagoak dira baina txikiak hurbilago dauzkagu. Hala da? 

 Saltzailearekiko harremana zelakoa da batean eta bestean? 

 Zeintzuk dira erakargarrienak? Zeintzuek ematen dute kalitaterik onena? 

 Zer litzateke auzo bat denda barik? 
 

 
 
 
 
 
 




