
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

Zein dira Oinarrizko mailako 2. kurtsoko helburuak? 
Oinarrizko Mailaren 2. kurtsoaren amaieran, 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,  posta 

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 Kazetaritza 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.) 

 
 
 
 

HELBURUAK 

OINARRIZKO MAILA 2 

ERRUSIERA 

OINARRIZKO MAILA 2 :HELBURUAK ETA EDUKIAK 



 

 

 

 
 

 
 

Helburu horiek lortzeko, hizkuntza-funtzio hauek ikasiko dituzte: 

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

gustuak, zaletasunak), baita ordutegi, data, otordu, leku (eskola eta bizilekua), jaki, 
      edari eta bestelakoei buruz ere. 
o Pertsonak, aldarteak eta egoera fisiko sinpleak deskribatu. 
o Pertsonak, objektuak (jantziak, altzariak, eraikinak eta eraikinetako bulegoak), 

egoerak eta ekintzak deskribatu. 
o Espazioan aurkitu eta kokatu (gelako, etxeko, hiriko objektuak). 
o Esandakoa zuzendu, atzera egin, zalantza egin. 
o Laburtu (filmak, liburuak…). 
o Gertakari bat ezagutzen den edo ez adierazi. 
o Asmoei eta burubideei buruz hitz egin. 
o Helburuak azaldu (asmoak eta promesak). 
o Pertsona, gauza, gertakari edo ekintzei buruzko hipotesiak azaldu. 
o Denbora sekuentziak azaldu. 

 

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

beroa, logura, gosea edo egarria, zaporea, ongizatea edo ezinegona. 
o Zalantza azaldu. 
o Harridura 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 Laguntza eskatu eta eskaini. 
o Gelako jarduerei buruzko aginduak eman. 

o Zerbait egiteko baimena eskatu, eman edo uko egin. 

o Laguntza eskaini, eskatu, onartu eta uko egin. 
o Argibideak eskatu eta eman (helbideak, leku batera nola iritsi). 
o Mezu bat errepikatzeko edo mantsoago hitz egiteko eskatu. 
o Ahotsari buruzko zehaztasunak eskatu: ozenago hitz egiteko, baxuago hitz egiteko, etab. 
o Zerbait egiteko asmoari, borondateari edo erabakiari buruzko informazioa eskatu eta 

eman. 
o Aholkuak eskatu eta eman. 
o Laguntza eskatu. 
o Debekuak adierazi. 
o Ariketak proposatu eta iradokizunei erantzun. 
o Hitzorduak adostu, norbaitekin hitzordua egin. 
o Oinarrizko telefono-elkarrizketak izan (komunikazioa hasi, 
        norbaitez galdetu, solaskideari itxaroteko eskatu, entzuten edo ulertzen den egiaztatu, 

agurtu…). 

o Solaskideari hizketan jarraitzeko eskatu. 
 

4. Sozializatzen: 
o Nork bere burua aurkeztu, besteak aurkeztu eta aurkezpenei erantzun. 
o Zoriondu eta zorion hitzei erantzun. 
o Jasotako informazio edo kontakizunei erantzun interesa, harridura, poza, pena eta 

bestelakoak adieraziz. 

 

Nolako testuak irakurriko dituzte? 
 

o Gutun pertsonalak. 
o Gutun formalak. 

EDUKIAK 



 

 

 

o Aginduak eta jarraibideak: errezetak, jarraibideak, lekuren bat aurkitzeko argibideak. 
o Mezuak. 
o Posta elektronikoa. 
o Curriculum vitaea. 
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 Web orrialdeak. 
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 Posta elektronikoa. 
o Curriculum vitaea. 
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 identifikatu: 

 
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. 

 

Eguneroko bizimoduko jarduerak: 
o Denbora-tarteei buruzko lexikoa: urteak, hilabeteak, asteak, egunak, egunaren atalak eta 

ordua. 
 
Denbora librea eta aisialdia: 
o Jarduerekin zerikusia duen oinarrizko lexikoa: kirola, kultura-jarduerak… 

 
Bidaiak. 

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

 
Osasuna eta zainketa fisikoa: 
o Gorputzeko atalak. 
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 Kopuruak, pisuak eta neurriak. 

 
Ondasunak eta zerbitzuak: 
o Zerbitzu pribatuak eta publikoak: bankuak, posta… 

 
Hizkuntza eta komunikazioa. 

 
Klima, atmosferaren gorabeherak eta ingurumena: 
o Geografia elementuak. 

 
Zientzia eta teknologia: 
o Telefonoarekin zerikusia duen lexikoa. 
o Ordenagailuarekin, Internetekin eta bestelako komunikabideekin zerikusia duen oinarrizko 

lexikoa. 
 

Zer ikasiko dute errusiera hitz egiten den herrien kulturari 
buruz? 

 
 

Nork bere burua identifikatu. 
 
Etxebizitza, etxea eta ingurua. 

 
Eguneroko bizimoduko jarduerak: 



 

 

 

o Lan baldintzak eta enplegua bilatzea. 
o Puntualtasuna. 
o Gizarte-elementuak. 

 
Denbora librea eta aisialdia: 
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. 

 
Ondasunak eta zerbitzuak: 
o Denden, banketxeen eta bestelakoen ordutegiak. 

 
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 Egokitzapena. 
Komunikazio asmoa. 
Testuingurua eta egoera. 
Hizkuntza erregistroa eta maila. 

 
o Testu-koherentzia. 
Edukiaren egituraketa. 

Ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
Lexikoa aukeratzea 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: 
 
 
EDUKI MORFOSINTAKTIKOAK. 

 
 
 

OINARRIZKO MAILA 2 (A2) 
 
Perpaus bakuna. 
- Perpaus motak, osagaiak eta osagaien kokapena. 

- Baiezkako adierazpen perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Galde-perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Harridura perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Ezezko perpausak. 
- Puntuazio-zeinuen erabilera. 

- Aginte-perpausak. 
- Komunztadura fenomenoak. 

- Izen sintagmako genero, numero eta kasu komunztadura: 
- Subjektua eta atributua (generoa, numeroa eta kasua); 
- Subjektua eta predikatua (aditzaren iraganeko pertsona, numeroa, generoa) 

 
Perpaus elkartuak. 
- Perpaus elkartu koordinatuak. 

- Perpaus motak. 
- Perpausak emendiozko juntagailuekin: и, и... и. 
- Perpausak aurkaritza juntagailuekin: а, но. 
- Perpausak juntagailu hautakariekin: или, или… или. 

- Mendeko perpaus elkartuak. 
- Perpaus motak. 

- Subjektu-perpausak. 
- Subjektu-perpausetan erabiltzen diren juntagailuak eta juntadura-hitzak. 

- Perpaus osagarriak. 
- Perpaus osagarrietan erabiltzen diren juntagailuak eta juntadura-hitzak:  чтобы, кто, 

что, какой, чей, сколько, где, куда, откуда, когда, как, почему, зачем, ли. 

- Perpaus determinatzaileak. 
- Perpaus determinatzaileetan erabiltzen diren juntagailuak eta juntadura-hitzak: 

который, что. 
- Denbora-perpausak: 

- Aurrekotasuna: до того как. 
- Aldiberekotasuna: когда, пока. 
- Ondokotasuna:  после того как. 

- Helburuzko perpausak: чтобы. 
- Kausazko perpausak eta потому что juntagailua. 

- Komunztadura fenomenoak. 
 
Izenak eta izenondoak. 
- Izena. 

- Motak: arruntak eta bereziak. 
- Generoa: maskulinoa, femeninoa, neutroa; flexio erregularra eta irregularra; arrunta. 
- Numeroa: singularra eta plurala; flexio erregularra eta irregularra; forma aldaezinak. 
- Kasua: nominatiboa, genitiboa, datiboa, akusatiboa, instrumentala, preposiziozkoa. 

- Kasuen funtzio nagusien sarrera. 
- Modifikatzaileak. 

- Atzizki nagusien aurkezpena. 
- Artizkiak izen elkartuetan: -о-, -е-. 

- Adjektiboa 
- maskulinoa, femeninoa, neutroa; flexio erregularra eta irregularra; forma luzea. 
- Numeroa: singularra eta plurala; flexio erregularra eta irregularra; forma aldaezinak. 
- Kasu: singularrean deklinatu (gogorra, biguna eta mistoa). 



 

 

 

- Forma: luzea eta laburra. 
- Gradua. 

- positiboa. 
- Absolutua (быстрый). 
- erlatiboa (не очень быстрый). 

- Modifikatzaileak. 
- Artizkiak adjektibo elkartuetan: -о-, -е-. 

 
Determinatzaileak. 
- Zenbatzaileak. 

- Zenbatzaile kardinalak. 
- Deklinazio arauen hurbilketa. 

- Zenbatzaile ordinalak. 
- Deklinazio arauen hurbilketa. 

- Zenbatzaile multzokariak . 
- Deklinazio arauen hurbilketa. 

 

Izenordaina. 
- Izenordainak 

- Pertsonalak: generoa, numeroa eta kasua. 
- Erakusleak: generoa, numeroa eta kasua. 
- Edutezkoak: generoa, kopurua eta kasua. 
- Galdetzaileak/harridurazkoak. 
- Negatiboak: никто, ничто. 

 

Aditza. 
- Motak eta taldeak: 1) читать-читаю; 2) уметь-умею; 3) чувствовать-чувствую; 4) встретить- 
встречу; 5) отдохнуть-отдохну; 6) давать-дают; 7) ждать-ждут; 8) писать-пишут; 9) петь- 
поют; 10) мочь-могут; 11) идти-идут; 12) ехать-едут; 13) хотеть-хотят; 14) брать-берут; 15) 
жить-живут; 16) пить-пьют; 17) есть-едят. 
- Iragankortasuna eta iragangaiztasuna. 
- Denbora. 

- Orainaldiaren adierazpena. 
- Iraganaren adierazpena. 
- Etorkizunaren adierazpena: etorkizun sinplea eta konposatua. 

- Modua. 
- Indikatiboa. 
- Agintera. 

- Baiezkoa. 
- Ezezkoa. 

- Aspektua. 
- Burutugabea: iraupenekoa, ohiturazkoa, errepikapenezkoa, abiakaria (начинать + Inf./IS) 

eta amaierakoa (прекращать + Inf./IS). 
- Burutua: puntuala eta ekintza amaitua (написать, прочитать). 

- Modalitatea. 
- Faktualtasuna: ekintza aditzak eta orainaldiko, iraganeko eta etorkizuneko aditz-denborak. 
- Beharra: необходимо/надо + Inf.; нужен/нужна/нужно/нужны + IS izenean. 
- Betebeharra: должен/обязан + Inf. 
- Gaitasuna: мочь/уметь + Inf. 
- Baimena: можно/мочь + Inf. 
- Aukera: можно + Inf.; возможен/возможна/возможно/возможны + IS; может 
быть/могут быть + IS. 
- Asmoa: хотеть/желать + Inf. 

- Boza. 
- Aktiboa. 

- Mugimendu-aditzak. 
- Aurrizkirik gabe. 

- Norabide bakarreko mugimendu-aditzak (I. taldea) (идти, ехать, бежать, лететь, 
плыть). 
- Hainbat norabidetako mugimendu-aditzak (II. taldea) (ходить, ездить, бегать, 
летать, плавать). 

- Aurrizkiekin: в- (во-), при-, под- (подо-), пере-, вы-, у-. 
- ––ся partikuladun aditzak. 



 

 

 

- –ся partíkula duten aditzen esanahi nagusien hurbilketa. 

- Aditzaren forma ez-pertsonalak. 
- Infinitiboa. 

- Erabilera nagusiak aditzekin. 
- Aditz-aurrizkien balio nagusien hurbilketa. 
- Aditz-atzizkien balio nagusien hurbilketa. 

 
Adberbioa. 
- Motak: nolakotasuna (ясно, хорошо), modua (edo era) (по-французски), lekua (наверху), 
denbora (утром, теперь), galdera eta harridura (как, когда, сколько). 
- Gradua. 

- positiboa. 
- Absolutua (быстро). 
- Erlatiboa (не очень быстро). 

- Predikazio-adberbioak. 
- naturaren egoerari eta ingurumenari buruzkoak (душно, жарко, холодно) 
- beharrarenak eta ekintzaren posibilitatearenak (нужно, можно). 
- ekintzaren denborari buruzkoak (рано, поздно, пора, время). 

- Adberbio negatiboak:  нигде, никогда. 
 
Lokailuak. 

- Preposizioak eta preposizio-lokuzioak. 
- Motak: lokatiboak, denborazkoak, kausazkoak, helburuzkoak, komitatiboak (c), edutezkoak 

(y). 

- juntagailuak eta juntadura-lokuzioak. 
- Motak: 

- Azalpen-juntagailuak. 
- Juntagailu adbersatiboak. 
- Atribuzio-juntagailuak. 
- Kontzesiozko juntagailuak. 
- Konparaziozko juntagailuak. 
- Baldintza-juntagailuak. 
- Kausazko juntagailuak. 
- Helburuzko juntagailuak. 
- Emaitza-juntagailuak. 
- Denbora-juntagailuak: 

- Aurrekotasuna: перед тем как, до того как, пока не; 
- Ondokotasuna:  после того как, когда; 

- Aldiberekotasuna: когда, пока. 
- что eta чтобы  juntagailuen erabilera. 

- Zehar-estiloko juntagailuak  что, чтобы, где, когда, сколько, почему, ли. 

- Partikulak. 
- Beste hitz batzuen esanahiei hainbat ñabardura ematen dizkieten partikulak. 

- galdetzaileak. 
- harridurazkoak. 
- murriztaileak. 
- goratzekoak:  ведь, все-таки, даже. 
- zehaztasunezkoak: именно, как раз. 
- erakusleak (jarraipena). 
- - не ezezkakoa (jarraipena). 

- Hitz berriak sortzeko partikulak. 
- не, ни partikulak. 
- бы partikula. 

- Interjekzioak (sarrera). 

Fonetika, fonologia eta ortografia edukiak. 

Fonetika eta fonologia. 
Oinarrizko mailan landutako forma guztien berrikusketa orokorra eta kasu berrien hurbilketa. 
- Fonetika: 

- Bokalak, diptongoak eta kontsonanteak ezagutu eta zuzen sortu. 
- Fonema eta soinuen adierazpen grafikoa. 
- Posizio erlatiboaren araberako elkarrekikotasuna. 



 

 

 

- Konbinazioak. 
- Fonologia. 

- Bokalak, diptongoak eta kontsonanteak ezagutu eta zuzen sortu. 
- Fonema eta soinuen adierazpen grafikoa. 
- Posizio erlatiboaren araberako elkarrekikotasuna. 
- Konbinazioak. 
- Prozesu fonologikoak. 

- Kontsonanteak ahoskabe bihurtzea hitzaren amaieran. 
- Asimilazioa. 
- Bokal murrizketak. 
- Bokal eta kontsonante alternantziak. 

- Bakartutako elementu lexikoen azentua. 
- Silaba tonikoak eta atonoak. 
- Azenturik gabeko silaba bakarrekoak 

- Azentua eta azenturik eza: tonuaren irizpideak sintagman. 
- Talde fonikoak: Intonazioa. 

 
Ortografia. 

- Idazkera sistema: alfabeto zirilikoa. 
- Fonema eta soinuen adierazpen grafikoa. 
- Kokapen erlatiboaren araberako elkarrekikotasunak. 
- Ortografia: 

- atzerriko hitzena. 
- zeenbatzaileenak. 

- partikulenak. 
- Letra larrien erabilera. 
- Zeinu ortografikoak: dieresia, gidoia, marra, komatxoak, azentua, parentesia eta puntuazio- 
zeinuak. 
- Ohiko erabilerako zeinuak. 
- Hitzen zatiketa lerroaren amaieran. Silaba-egitura. 
- Letra larrien erabilera. 
- Laburdurak eta siglak. 
- Puntuazioa. 

- Zehar-estiloko puntuazioa. 
- Perpaus bakunetako puntuazioa. 

- Antzeko atalak dituzten perpausetako puntuazioa. 
- Perpaus elkartuetako puntuazioa. 

- Perpaus koordinatuetako puntuazioa. 
- Menpeko perpausetako puntuazioa. 

 


