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 IRAKURRIAREN ULERMENA (30 puntu) 
 
1. ARIKETA 
 
Irakurri hurrengo testua eta erabaki hiru aukeren artean zein den testuaren 
esanahiarekin bat datorrena. 10 item (10 puntu). 0 adibidea da. 
 

 

KOLDO MITXELENAK DITU 
KULPAK 

 
Azkoitiarra naizela esan, eta zenbat aldiz ez ote 

dudan entzun berehala: “Baina ez duzu 

azkoitiarrez hitz egiten!”. 

Hori entzutean, desenkusa gisa edo, erantzun 

luze eta nahasi samarra ematen dut 

gehienetan, alfer samarrekoa seguru asko. 

Baina egun hauetan —Koldo Mitxelenaren 

jaiotzaren lehen mendeurreneko aipamenek 

hartaratuta— pentsatzen hasia nago hemendik 

aurrera labur erantzungo dudala horrelakoetan: 

“Koldo Mitxelenak ditu kulpak”. Euskara batuari 

diodan oniritzia, konfiantza eta atxikimendua 

hari zor dizkiodala uste baitut, neurri handi 

batean bederen. 

Ez nuen inoiz irakasle izan Mitxelena. Izan 

nuen, ordea, Mitxelenak euskara batuari buruz 

zuen ideia, iritzia edo ikuspuntua transmititu 

zidan irakaslerik, eta haien artean bereziki bat 

aipatu nahi dut Mitxelena ohoratzen ari garen 

egun hauetan: Felipe Yurramendi Larburu, 

duela hilabete pasatxo hil zen mitxelenazale 

amorratua. 

Patxi Altunak apailatutako Koldo Mitxelenaren 

idazlan hautatuak liburua eskuetatik askatzeke 

eta begien aurretik kentzeke, “nola esango 

 
 

 
 
 
 
0. Egileak... 
a. euskara batua ez du gustuko. 
b. euskara batuari lehentasuna  
    ematen dio. 
c. dio Mitxelenak hondatu zuela  
    azkoitiera. 
 
 
1. Mitxelenak… 
a. bere ideiak transmititu zizkio  
    eman zituen eskola-orduetan.                                     
b. batuari buruz zituen ideiak  
    zenbait irakaslek transmititu  
    zizkioten Zabalari.                
c. Felipe Yurramendiri eman zizkion   
    eskolak. 
 
 
2. Euskara batuarekiko  
    atxikimendua… 
a. irakasleari “nola esango zenuke?”  
    galdetuz jaso zuen. 
b. Patxi Altunak atondutako liburua  
    oinarri zuten eskola-orduetan jaso 
    zuen idazleak. 
c. Patxi Altunaren eskola orduetan  
    jaso zuen idazleak. 
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zenukete?” galdera gidari eta lemazain jartzen 

zigun beti Felipe Yurramendi zenak, eta nik uste 

dut eskola ordu haietan euskara batua noranahi 

aise iristeko balio duen tresna delako 

konbentzimendua geureganatu genuela ikasle 

guztiok. Beti baitzuen erantzun bat “nola esango 

zenukete?” galdera bultzatzaileak. 

Miren Azkarate, Juan Mari Lekuona, Patxi 

Altuna, Lourdes Otaegi eta beste hainbat eta 

hainbat irakaslek ere euskara batua modu 

natural eta bizian erabiltzen zen giro batean 

murgilarazi gintuzten, geu ohartu ere egin gabe. 

Baina Felipe Yurramendik izan zuen, nire ustez, 

horretan eraginik zuzenena; horixe baitzen, izan 

ere, haren eskola orduen funtsa: gu euskara 

batuaren ezagutzan eta erabileran trebatzea. 

Irakasle haien eraginez hitz egiten dut, 

azkoitiarra izanagatik ere, euskara batuan; 

haiek Koldo Mitxelenaren ideiak sartu 

zizkidatelako buruan. Hitz egiten dut 

azkoitiarrez ere, azkoitiarrekin; nahiz eta 

batzuetan, gero eta sarriago zoritxarrez, 

batukadak eskapatzen zaizkidan. Ez nator bat, 

ordea, Azkoititik edo azkoitiarren arteko 

giroetatik kanpo azkoitiarrez hitz egin beharko 

nukeela diotenekin. 

Ulertzekoa da batzuei pena ematea azkoitiar 

bat batuan hizketan entzuteak, eta neuk ere 

konpartitzen dut pena hori. Baina niri horrek 

baino askoz ere pena handiagoa ematen dit oso 

jende gutxirengan aurkitzeak euskara batuari 

oniritzia, konfiantza eta atxikimendua izateko 

behar izaten den oinarri nagusietako bat: 

euskararen ezagutza sakon eta batez ere zabal 

bat, norberaren txokoko euskara jatorraz 

 
 
 
3. Idazleak eta bere ikaskideek  
    euskara batua onetsi zuten… 
a. edonora heltzen errazten zuen  
    baliabidea zelakoan.  
b. irakaslearen galdera egokia  
    zelako.  
c. Felipe Yurramendi zenak    
    horretarako tresna eman zielako. 
 
 
4. Zabalaren beste hainbat 
irakaslek… 
a. batuaren ordez, euskara naturala  
    eta bizia egiten zuten. 
b. ere euskara batuaren aldeko  
    hautua egina zuten. 
c. Yurramendik adinako eragina  
    izan zuten ikasleengan. 
 
 
5. Egileak deitoratzen du... 
a. azkoitiera ez dela, giro zehatz  
    batetik kanpo, hitz egiten. 
b. ez duela azkoitieraz jada hitz  
    egiten.  
c. gero eta maizago sartzen duela 
    batua azkoitieraz ari dela ere. 
 
 
6. Egileak dio… 
a. euskara onena norberaren  
    etxekoa dela.                                                                     
b. jendeak, oro har, ez duela ontzat  
    hartzen euskara batua.                                                              
c. jendeari pena ematen diola  
    euskara batua entzuteak. 
 
 
7. Idazlearen  iritziz… 
a. ahozkotasunean oinarritu  
    beharko litzateke euskara batua. 
b. batuak bermatzen du euskararen  
    erabilera sakon eta integral bat. 
c. euskara batuak ikuspegi politiko  
    bat eduki beharko luke. 
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gaindikoa eta ahozkotasun hutsetik haragokoa; 

euskararen ezagutza kultural, integral eta 

moderno bat; edo, euskararen ezagutza 

nazional edo abertzale bat, hala esan nahi 

bada, ikuspegi politiko batetik begiratuta. 

Pena ematen dit, baita ere, euskararen 

ezagutza sakon eta batez ere zabala duen 

hainbat euskaltzale —eta euskalzulo— euskara 

batuaren aurkako —edo behintzat ez oso 

aldeko— iritziak eman eta zabaltzen 

sumatzeak; Iñaki Segurola eta Patziku Perurena 

ditut bereziki gogoan, euskara batuak izan 

dezakeen indar espresiboaren adibiderik 

onenetakoak biak ere, paradoxikoki, bide batez 

esanda. 

Ez dut uste, ordea, batuak huts egin dienik 

Segurola, Perurena eta gisakoei. Euskaldun 

gehienek ez diete euskara batuari inolako 

oniritzirik, konfiantzarik eta atxikimendurik, eta 

horrenbestez euskara batua oso urrun dago 

izan lezakeen indar espresibotik eta are 

urrunago —Fermin Etxegoienen terminologian 

esanda— erakargarri izateko beharko lukeen 

masa edo bolumenetik. Hori begien bistan 

dago. Baina hori ez da gertatzen euskara batua, 

berez eta izatez, esentziaz, hotzegia eta 

motzegia delako; baizik eta ez dugulako behar 

adinako indarrik egiten euskara batua 

erretzeraino berotzeko eta puskatzeraino luze-

zabaltzeko. Oinarrizko arazoak, zakar eta 

gordin esanda, ezjakintasuna, zabarkeria eta 

inkultura dira; edo espainolismoa eta 

frantseskeria, hala esan nahi bada, ikuspegi 

politiko batetik begiratuta.  

Juan Luis Zabala, Inon izatekotan bloga, 2015-07 

 
 
 
 
 
8. Penagarria da… 
a. euskara batuaren ezagutza ez  
    zabaltzea. 
b. euskaldunek batuaz hitz egitea.  
c. zenbait euskaldunek batuarekiko  
   mesfidantza zabaltzea. 
 
 
9. Gaur egun darabilgun batua… 
a. orain dena baino askoz hobea  
    izan liteke.                                                                  
b. oso urrun dago 
    euskaldunengandik.  
c. Segurola eta Perurena  
    bezalakoen tresna da. 
 
 
10. Euskara batua… 
a. ezin da nahi beste zabaldu. 
b. gai da berez erakargarri izateko. 
c. galtzen ari da. 
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2. ARIKETA 
 
 
 
 
 

 

 

HERRI TXIKI, ZERU HANDI 

 

Urrunekoa ez zen negozio-gizon tente bat ibili 
zen iaz herrian, uztailez, oporretan. Goiz batean, 
kaian ____0____ zebilela, txalupa bat bistaratu 
zuen benta parean. Gizaseme gazte itxurako bat 
hegalabur gutxi batzuk lehorrera ateratzen ari 
zen. Gizonak, hurbilduta, arrainaren ederra 
goretsi eta galdetu zion itsasgizonari ea zenbat 
denbora behar izan ote zuen arrantza hura 
egiteko. Eta honek: “Hutsa… Ti-tau! Ez naiz 
itsasora irten ____1____”. 

Gizon tenteak orduan galdetu zion ea zergatik ez 
zen, bada, denbora gehiago arrantza-lanean 
jardun, ____2____ eta arrain gehien 
harrapatzeko, jakina. Eta marinelak aski zuela 
harekin erantzun zion; aski eta sobera ere 
bazuela etxeko premietarako. Bestea ez zegoen 
isilik ____3____, ordea: “Zer egiten duzu, hortaz, 
gero egun osoan?”. “Lo egiten dut egunsentira 
arte –erantzun zion arrantzaleak-; goizero 
itsasora ateratzen naiz pixka batean; paseatzera 
joaten naiz gero ____4____ mendira, 
perretxikotara-eta; eguerdian, txakolin pare bat 
lagunekin; bazkalondoren, siesta egiten dut 
andrearen ondoan gozo-gozo; umeak eskolatik 
jaso eta herrian ____5____ bazter ibiltzen gara, 
erosketa eta abar; ilunabarrean, koru batean 
kantatzen dut; asteburuan, kartatan jokatzen dut 
lagun zaharrekin… Bizimodu atsegin ____6____ 
bizi naiz, horra!”. 

Besteak halako irri-mirri batez: “Begira, ondo 
dakit nik ozioen eta negozioen berri. Nik, zu 
____7____, hasteko, arrantzan askoz ordu 
gehiago emango nuke, eta, irabaziekin, ontzi  

 
 
 
 
 
 
0. 
a. begira 
b. ikusmiran 
c. so eginik 
 
1. 
a. berria                                      
b. zaharra 
c. zalea 
 
2.  
a. ahalik 
b. geroz 
c. zenbat 
 
3.  
a. egoteko  
b. egoten  
c. egotera 
 
4. 
a. firin-faran 
b. tipi-tapa 
c. zarra-zarra 
 
5.  
a. bazter 
b. bazterretik  
c. bazterrik 
 
6.  
a. bete-betean 
b. bete-beteaz 
c. bete-beterik 
 
 
7.  
a. izanez 
b. izateko 
c. izatera 
 

Hurrengo testuko hutsuneak betetzeko ematen diren hiru aukeretatik esan 
zein den testuari dagokiona. 14 item. 0 adibidea da. 
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handiago bat erosi. 

Zenbat eta arrain gehiago, ____8____ eta 
irabazi gehiago, bistan da. Denborarekin flota 
txiki bat lortuko nuke, neurea. Harrapatutakoak, 
bitartekari bati ez, handizkari bati salduko 
nizkioke zuzenean. Baita neure kontserba-
fabrika sortu ere. ____9____, produktua neuk 
kontrolatuko nuke, lanketa-prozesua, 
komertzializazioa… Herri txiki honetatik hiriburu 
handiren batera alde egingo nuke, neure 
enpresaren hedatze mundiala bulego eder 
batetik zuzentzeko. Zer ____10____, egitea 
lortuko bazenu…?”. 

Eta itsasgizonak: “Baina zenbat denbora 
beharko nuke ____11____”. “Ez dakit, ba… 
Hogei bat urte”. “Eta gero zer?”. Barrezka hasi 
zen handikia: “Gero zer, diozu? Hor dago, ba, 
koxka. Zure enpresa burtsan saldu, diru ederrak 
jaso, milioiak irabazi eta aberats bizi!”. “Milioiak 
irabazi, konforme. Eta ondoren, zer?”. 

Negozio-gizonak pulpituko fraidea baino 
puztuago: “Orduan…, nahi beste lo egin 
____12____ lanak alde batera utzita; kostako 
herri poxpolin batean bizi ____13____, hiriko 
burrundaretatik ihesi; andrearen ondoan lo-
kuluxka goxoak egin zenitzake, hanka hankari 
emanda; seme-alabekin hondartzan paseatu, 
lagunekin karta-jokoan aritu, kantu-gozamenean 
ibili…”. Eta marinelak: “Bizi nahian, bizia 
____14____!? Zuk esandako guzti-guztia orain 
ari naiz bizitzen, hemen bertan. Zertan, hortaz, 
hogei urte itxaron!?”. 

Jesus Mari Mendizabal, DV, 2015-06-17 

 
 

 
8. 
a. are 
b. gero 
c. orduan 
 
9. 
a. Haatik 
b. Hartara 
c. Horregatik 
 
10. 
a. daramazu 
b. deritzozu 
c. diharduzu 
 
11.  
a. hor guztian 
b. horrentzat guztiarentzat 
c. horretan guztian 
 
12. 
a. zaitezke 
b. zenezake 
c. zenuke 
 
13. 
a. dezakezu 
b. dezazun 
c. zintezke 
 
14. 
a. galdu 
b. kendu 
c. ostu 
 
 

 
 
 

 

 



  

 
7 

 

3. ARIKETA 
 

Hurrengo testuko hutsuneak bete behar dituzu. Sar ezazu hutsune bakoitzean hitz-
zerrendatik dagokion hitza. 3 HITZ SOBERA daude. 6 item (6 puntu). 0 adibidea da. 

 
MARTEKO URA MARTETARRENA DA 

 
Zientzia beti da ezusteko iturri. ____(0)_____ , Marten ur likidoa egon 
daitekeela iradokitzen duten zantzuak aurkitu izana asteko zientzia-
albiste bihurtu da. Albistearen ____(1)_____, Marten bizidunak 
aurkitzeko aukera aipatu dute bai zientzialariek bai kazetariek, eta 
indartu egin da gizakiak Martera bidaltzeko egitasmoa. 
 
_____ (2)_____, Martera bidaiatzerako oztopo handi bat gainditu 
behar dela ohartarazi du Lee Billings adituak Scientific American 
aldizkarian. Oztopo hori ez da distantzia, dirua edo politikarien edo 
gizartearen babes falta, baizik eta ____ (3)____ martetarrak eta haiei 
zor zaien errespetua. 
 
Billingek gogorarazi duenez, 1967ko Nazio Batuen Kanpo Espazioaren 
Itunak gure mundutik kanpo dauden beste munduak kutsatzea 
debekatzen du. Marteren kasuan, 2002an, bizidunak hazteko leku 
aproposenak identifikatu eta «babes bereziko leku» izendatu zituen 
COSPAR nazioarteko erakundeak. Hala, Marten dabiltzan ibilgailuak 
ezin dira leku horietara joan, ____(4)_____. 
 
Kontuan izanda robot batean Ilargian bi urte eta erdiz iraun zuten 
bakterio lurtarrak topatu zituztela, COSPARen zuhurtziak ez dirudi 
neurriz kanpokoa. Martera ____(5)_____  bidali aurretik, ondo 
esterilizatuta dagoela bermatu beharra dago; bestela, bizidunen bat 
topatuz gero, lurtarra izatea gerta daiteke, eta ez martetarra. Eta, 
Billingen esanean,  oraingoz ez dago modurik gizakiak bidaltzeko 
baldintza horietan. Horrenbestez, badirudi urte dezente joango direla 
gizakia planeta gorriaren zorua zapaltzen ikusterako, _____ (6)_____ 
Marten leudekeen izakien erruz. 

Ana Galarraga, Berria, 2015-10-04 

 
 
 

 
 
 
 
 
A. hala  

B. alabaina 

C. balizko 

D. badaezpada ere 

E. beraz 

F. ezer 

G. alegia 

H. harira 

I.  lehenik 

J. zer eta 

 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 

A       
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ENTZUNAREN ULERMENA (30 puntu)  
 

1. ARIKETA 
 
Irrati saio honetan Jasone Osori idazleari bere azken nobelaz egindako 
elkarrizketa entzungo duzu. Entzun arretaz, eta ondoren, ematen diren hiru 
aukeretatik, erabaki zein datorren entzundakoarekin bat. 10 galdera (12 puntu). 0 
adibidea da 

 C1-1.ariketa-Jasone Osoro 

 
JASONE OSORO  

(Azpimarra, ETB1, 7’51’’) 

 

 

0. Jasone Osorok... 
a)   diskoa kaleratu du. 
b)   liburu bat argitaratu du oraintsu. 
c)   liburu bat idazteko asmoa dauka. 

 
1. Jasone Osororen helburua... 

  a. ez da idaztea soilik. 
  b. irakurle asko izatea da. 
  c. irakurleek “gustatu zait” esatea da. 

 
2. Bertak... 

  a. harritu egiten du irakurlea. 
  b. irakurlea bere alde jartzen du liburuan. 
  c. zirrara eragiten dio irakurleari. 

 
3. Liburuak bi irakurketa dauzka... 

  a. atalek elkarren artean antzik ez dutelako. 
  b. erritmo desberdinak dauzkalako 
  c. ordenan edo zatika irakur daitekeelako 
 
  4.  “Ama” ipuina... 
  a. hainbat atalez osatua da. 
  b. liburuaren abiapuntua da. 
  c. saritua izan zen lehiaketa baten. 

 
  5. Liburuaren haria... 
  a. familia artekoen gertakizunak dira  
  b. kronologikoki ordenatutako emozioak dira. 
  c. zirrarek gugan duten eragina da. 
 
 

6. Itxura batean liburua kaotikoa da... 
   a. atalak ez daudelako ordenatuta. 
   b. baina egitura antolatua dauka. 
   c. pertsonaiak eta kapituluak nahasten  
       dituelako. 

 
   7. Ilaski Serrano esatariak dio... 
   a. “Ama” dela atalik biribilena. 
   b. kaosak abiada ematen diola liburuari. 
   c. paragrafo bakoitzak osotasun bat  
       daukala. 
 
   8. Nobela bat idazten duenean... 
   a. gogoak eman ahala idazten ditu gauzak 
   b. handik-hortik-hemendik ateratzen ditu  
       ideiak. 
   c. hiztegi aberatsa erabiltzen ahalegintzen  
       da 
 

9. “Ama”rekin hasi zenean... 
    a. ama bezala izan duen esperientzia  
       kontatu nahi zuen Osorok. 
    b. amatasunaren garrantzia azpimarratu  
        nahi zuen. 
    c. bazekien Bertarentzat garrantzi  
        handikoa zela ama. 
 
    10.  Berta nolakoa den... 
    a. amak azalduko digu liburuan. 
    b. ez dugu jakingo amaieraraino. 
    c. ezin da ulertu ama kontuan hartu barik. 
 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/euskara/C1/C1_1ariketa_Jasone_Osoro.mp3
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2. ARIKETA   (12 puntu) 
 

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

 C1-2.ariketa-AUDIO ZATIAK 

 
 
A 
Sei audio zati entzungo dituzu. Lotu zenbakiak eta letrak eta pasatu erantzunak 
erantzun-orrira. Letra bi soberan daude eta ez dituzu erabili behar. BEHIN bakarrik 
entzungo dituzu zatiak. Orain berrogeita hamar segundo dauzkazu aukerak 
irakurtzeko. 0 adibidea da. 
 
ZERTAZ ARITU DIRA AUDIO HAUETAN? 
 

a) Beharraz. 0 
b) Aurreikusten den zereginaz. 
c) Politikarien asmoez. 
d) Bizikletaren garrantziaz. 
e) Egoera salagarriaz. 
f) Elkarrizketa batez. 
g) Planak egiteaz. 
h) Beldurrak eragindako aldaketaz. 

 
 

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

 
 
 

B 
Berriro entzungo dituzu audio zati berak. Lotu zenbakiak eta letrak eta pasatu 
erantzunak erantzun-orrira. Letra bi soberan daude eta ez dituzu erabili behar. BEHIN 
bakarrik entzungo dituzu zatiak. Orain berrogeita hamar segundo dauzkazu aukerak 
irakurtzeko. 0 adibidea da. 
 
ZEIN HIZTUNEK AIPATU DU… ? 
 

a) arriskuan dauden taldeak 0 
b) galtzeko arriskua 
c) garraiobideak 
d) hartutako neurriak 
e) langileen babesa 
f) okerrera egitea 
g) ibilbidearen gorabeherak 
h) talde ospetsu bat 

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

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/euskara/C1/C1_2ariketa_AUDIO_ZATIAK.mp3
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3. ARIKETA   (6 puntu) 
 
6 audio entzungo dituzu, elkarrekin zerikusirik ez dutenak. Audio bakoitza 
birritan entzungo duzu jarraian. Entzun arretaz, eta ondoren hiru 
aukeretatik erabaki zein datorren entzundakoarekin bat. 0. adibidea da. 
 

 C1-3.ariketa-ALBISTEAK 

 
 

ALBISTEAK 
Euskadi Irratia 

 
0. Arto gorria barietatea…  
a) taloak egiteko berreskuratu dute. 
b) Jon Harluxet frantziskotarrak aurkitu zuen. 
c) laborari batzuei esker ezagutu dugu. 
 
51. Getxoko Ereaga hondartzan…  antzezpena egin dute. 
a) migrante batzuek 
b) egunero ikusten ez den 
c) Europako politiken 
 
52. Kontxako bandera… 
a) oriotarrek hondarribitarrek baino gutxiagotan irabazi dute. 
b) orain dela hamar urte irabazi zuen Oriok azkenengoz. 
c) erraz samar irabazi dute Orioko neskek aurten. 
 
53. Araban VTCen alokagai dauden ibilgailuen kopurua… 
a) ez da dauden taxien kopuruari dagokiona. 
b) taxi sektoreak arautzen du. 
c) trikimailuen bidez lortu dute. 
 
54. Baionako “Iker” zentroa … 
a) eskakizun baten ondorioz sortu zen. 
b) euskal testuak sortzeko abiatu zen. 
c) Frantzian euskara irakasteko eratu zen. 
 
55.Donostiako lur-jauzia… 
a) eguraldi txarraren ondorio izan da. 
b) ez dago argi zergatik gertatu den. 
c) politikarien arteko eztabaidagai izan da. 

 

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/dic6_modelos_de_examen/es_def/media/euskara/C1/C1_3ariketa_ALBISTEAK.mp3
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IDATZIZKO ADIERAZPENA (30 puntu) 

1. ARIKETA  (10 puntu). 
 

 

Idatzi posta elektronikoa hurrengo egoerari erantzunez. 120-140 hitz. 

 
Testu-mota:    Email pribatua. 

Nori:    Erasmus programarekin atzerrian dagoen semeari/alabari. 

Zergatik: Bankuko estraktuei begira, ohartu zara ez ohiko gastuak 
agertzen direla zure semearen/alabaren txartelarekin eginak. 
Telefonoz saiatu arren, ezin izan duzu berarekin hitz egin. 
Arduratuta zaude eta azalpenak behar dituzu susmoak 
uxatzeko, baina ez zenuke hanka sartu nahi. 

Kontuan hartuko 
dira 

   Diskurtsoaren antolaketa, egokitasuna aberastasuna eta   
   zuzentasuna. 

 
Nork   
           @  

 

 

Nori  
          @  

 

 
Gaia 
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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: 200-235 hitz. 

TESTUAK IZAN BEHAR DITUEN OSAGAIAK: 1. Gaiaren sarrera / aurkezpena. 2. 
Ideiak osatuta, erlazionatuta, argudiatuta. 3. 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. 

 
ONDO JAN NAHI DUGU, BAINA 
NOLA? 
 
Egoera:  
Aspaldion elikadura gaiak kezkatu egiten 
zaitu. Hainbat hitzaldi entzun dituzu 
elikaduraren gainean. 

Egin beharrekoa: 
Prentsan argitaratzeko artikulua idaztea 
pentsatu duzu. Horretarako: 
- Azaldu nola elikatzen garen. 
- Arrazoitu zeintzuk diren alde onak eta 
zeintzuk diren arriskuak. 
-  Proposatu elikadura hobetzeko 
aholkuak. 

Hainbat lagungarri, nahi izanez gero 
erabiltzeko: 
- “Produktu ekologikoak erostea garestia 
da”. 
- Elikagai transgenikoak gero eta 
erabiliagoak, askotan kontsumitzaileak 
jakin gabe. 
- Denbora behar da ondo kozinatzeko. 
 

 

PRIBATUTASUNA 
 
Egoera: 
Pribatutasunak kezkatu egiten zaitu. Zeuk 
eta zeure ingurukoek arazoak izan dituzue 
hori dela eta. 

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: 
- “Telefono mugikorrek eta bankuko 
txartelek gu kontrolatzeko balio dute”.  

 - Metroan, kalean, dendetan… kamerak 
edonon. 

 - Zergatik egon behar dute nire datu askok 
edonoren esku? 
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BITARTEKOTZA (30 puntu) 

 

1. ARIKETA: AHOZKO BITARTEKOTZA (15 puntu) 
 
Lankide batek diesel motorra duen autoa erosi nahi du. Ideia hori kendu nahi 
diozu burutik. Lehenago ere artikulu tekniko batzuk bidali dizkiozu baina ez 
dituela ulertzen esan dizu. Zure hitzak erabiliz, artikulu horietako bat hartu duzu 
eta modu ulergarriagoan ematea erabaki duzu. (70-90 hitz). 
 
Diesel motorrek, erregai fosiletan oinarritutako motor guztiek bezala, negutegi 
efektuko gasak isurtzen dituzte. Ezagunena CO2a da, baina ez da bakarra. 
Diesel motorrek eta gasolinadunek, CO2 isuri antzekoak dauzkate, pixkat 
txikiagoak dieseletan, baina diesel motorrek beste isuri kaltegarri batzuk ere 
badauzkate, besteak beste, NOx-a. Nitrogenozko oxidoek CO2a baino 200-300 
bider indartsuagoak dira berotegi efektuarekiko. Eta diesel motorrek zortzi edo 
hamar bider gehiago sortzen dituzte. 
 
Diesel motorren arazoa ez dago, ordea, klima aldaketarekin bakarrik lotua. 
Osasunarekiko kaltegarriak ere badira. Izan ere NOx-ak kaltegarriak dira 
arnasketa sistemarako; arnasbideak sumintzen ditu. Gainera, hirietako smog-
aren sortzaileak dira, eta partikulen isuriak ere nabarmenak dira. Horregatik, 
azken urteetan trafikoa murrizteko neurriak atera dira hainbat hiritan, bereziki 
diesel motorrenak. Urtero, 160.000 pertsona hiltzen dira munduan trafikoaren 
kutsadura dela eta. Eta zifra hau goraka doa. 
 
Garraio sistemak bere trantsizio ekologikoa egin behar du. Trantsizioaren 
irizpideak jarraituz: aurreztea, eraginkortasuna, eta energia berriztagarrien 
erabilera. Irizpide hauek garraio sistemara zabaltzeko jarraibideak oso errazak 
dira. Horretarako, garraio sistema osoa birplanteatu beharra dago, garraio 
publikoa eta partekatua lehenetsiz, eta motorerik gabeko mugikortasuna 
bultzatuz (bizikleta, oinez...). Aldi berean, teknologiarik kutsagarrienak alde 
batera utzi behar dira, eta hemen argi dago kaltegarriena diesel motorra dela. 
Azkenik, energia berriztagarriak erabiltzeko modurik errazena garraio sistema 
elektrifikatzea da.  
 
Horrek guztiak pentsamolde aldaketa sakona dakar, baina itzela da irabazteko 
daukaguna, klima aldaketaren murrizketari eta osasunaren hobetzeari 
dagokionez. Ekin diezaiogun aldaketari. 
 
Aitor Urresti (EHUko irakaslea), Berria, 2018-08-02 



  

 
14 

 
 

 
gaia: bidali dizudan testuaren azalpena 
 
Kaixo, Jon: 
Bidali dizudan testua ondo ulertu ez duzunez, ahaleginduko naiz modu 
errazago batean azaltzen: 
 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
 
 
Espero dut orain argiago izatea testuaren mezua. 
Agur. 
Aintzane 
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2. ARIKETA: AHOZKO BITARTEKOTZA (15 puntu) 
 
Semeak/alabak IRAKURZALETASUNARI buruzko infografia honekin 
laguntza eskatu dizu. Datuak interpretatu eta zeure hitzez azaldu behar 
dizkiozu. 
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AHOZKO ADIERAZPENA   (30 puntu) 
 

1. ARIKETA (15 puntu) 

Baikorrak izan beharko genuke. 

Berba egiteko puntuak 
 Zer da baikorra izatea? 
 Zelako eragina dauka gure izaerak familian, lanean,...? 
 Jaiotzez gara baikorrak edo ezkorrak? 
 Terapiak onak ote dira? 

 
 

Rafael Santandreu, Psikologoa: “Langabeziak 
deprimi gaitzan uzten badugu, bi arazo 
izango ditugu, eta bigarrena askoz okerragoa 
izan daiteke” 

 

"Lanik gabe ere, zoriontsuak izan gaitezke", 
sinesgaitza badirudi ere. Rafael Santandreu 
psikologoaren esanetan, sendotasun emozionala 
da gakoa. Langabezian egotea arazo bat da. 
Horrekin kezkatzea, bi arazo. Badirudi ahaztu 
egin zaigula burua zaintzea, baina behar-
beharrezkoa dela aldarrikatzen du El arte de no 
amargarse la vida liburuaren egileak (Editorial 
Oniro, 2011). Mundua "izugarrikeriatitisak" jota 
dagoen honetan, min ematen dio geure buruak 
"erruz" zigortzen ditugula ikusteak, eta 
zientzialaririk onentsuenaren adibidearekin 
azaltzen du zergatik den hain garrantzitsua 
jarrera baikorra izatea: "Erabat paralizatuta eta 
berba egin ezinik, Stephen Hawking-ek harritu 
egiten baitu bere adimenarekin eta bizitzari 
aurre egiteko duen jarrerarekin. Pertsona 

zoriontsua da oso". 

Pertsona baikorrak, jaio egiten dira halakoak 
edo egin? 

Hein batean, jaio egiten gara baikor edo ezkor, 
% 25ean edo, baina gainerako %75 heziketatik 
datorkigu, baterako edo besterako hezten gara. 
Beraz, tarte handia dugu hobetzeko. El arte de 
no amargarse la vida liburuan (Nork bere 
bizitza ez mingosteko artea), Maria Luisa Merlo 
aktorearen kasua aipatzen dut. Hark esan zuen 
oso zoritxarrekoa izan zela 50 urte bete arte. 
Adin horretatik aurrera, terapia sakon bati 
esker, eraldatu egin zen. Ikasi egin zuen 
zoriontsu izaten. Guztiok hezi gaitezke 
pertsona indartsuak izateko.  

 

C1- BAKARRIZKETA. 
 

Egokitu zaizun gaiaz hitzalditxo bat prestatu behar duzu. Horretarako, lagungarri, 
gaia girotzeko testu labur bat eta garatu daitezkeen zenbait ideia dituzu behean. 
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2. ARIKETA (15 puntu) 
 
 

C1-ELKARRIZKETA 
Ondoren ematen zaizun gaiaz 5 minutuko elkarrizketa bat izango duzu zure 
bikotekidearekin. 

 Emaiezu erantzuna beheko galderei. 

 Eman arrazoibide sendoak eta adibideak. 

 Entzun zure solaskidearen arrazoibideak eta erantzun zeureak emanez. 

Bidaiatzean eduki ditzakegun arazoak. 

  

Aipatu daitezkeen puntuak:  

 Hegaldia bertan behera utzi dela, pasaportea lapurtu dizutela,…Eduki al duzu inoiz 
arazorik bidaiatzean? 

 Zeintzuk dira bidaiarien eskubideak? 

 Zer egin liteke horrelako egoerak konpontzeko? 

 Zein da bertara joateko lekurik arriskutsuena? 
 

 

                
 
 
 
 

              
 

 




