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IDAZLAN LABURRA Irakurrienak bakarrik Ez gai 

6. Lexikoa  … eta norbaitek erantzun beharko du gertakari honengatik. 

7. Lexikoa  konpromisoa 

8. Kalkoa  … gurekin zuzenean hitz egin nahi baduzu, … 

9. Deklinabidea  Pio XII.a etorbidean 

10. Hitz ordena  … adeitasun osoz egingo dizute harrera. 

11. Lexikoa  Esan nahi duenaren kontrakoa esaten du (Gure barkamen-eskea…). 

Baztango Udala 

Kale nagusia 1 6 

Alkate hori, 2 

Nik, Amaia Salazarrek, 72810214-V NAN 3 duenak eta Berroetan, 

kale nagusian 6 4, bizi naizen honek, liburutegian 5 hartu dituzuen 6 neurri 

berriarekin ez nagoela batere konforme adierazteko idazten dizuet. 

Lehenik eta behin 7, liburutegian liburu mota guztietatik kopuru 

berdintsua zegoen, baina orain, zuek hartutako neurriarekin, liburu mota 

batzuk 8 gorantz egin dute kantitatean 9. Izan ere, gaur egungo gazteek 10 

asko gustatzen zaie hilketak gertatzen diren eleberriak irakurtzea. Baina 

badira beste gutxi batzuk 11 naturazkoak 12 gustatzen zaizkionak 13 eta 14 

liburu hauek 15 ez direnez ain 16 irakurriak, ez dituzte 17 liburutegira mota 

honetako 18 liburu berririk ekartzen. Hori ez da bidezkoa 19 izan 

ere, liburutegian mota guztietako liburuak izan beharko genituzke, nahiz 

eta irakurriak ez izan, denek 20 baitugu eskubide bera liburutegian gure 

gustoko 21 liburu motak izateko. 

Gainera, gazteentzat beharrezkoa da liburu mota desberdinak izatea, 

egia baita, 22 ikastoletan gai ezberdinetako lanak bidaltzen 23 zaizkiotela 24, 

eta horrek edozerri 25 buruzko informazioa bilatzera bultzatzen diotela 26, 

nahiz eta agian ez izan ain 27 irakurriak edo entzunak. Beraz, diru 28 

aurrezteko beste neurri bat hartuko nuke edo liburutegian gastatzen den 

diru kopurua liburu, egunkari eta aldizkarietan kopuru berdinean zatitu 29. 

Nire kezka eta proposamenak aintzat hartuko dituzulakoan, 

begirunez, 30 agurtzen zaitut. 

Amaia Salazar. 

Berroeta, 2013ko martxoaren 16a 

 

1. Puntuazioa
nagusia, 6

2. Puntuazioa
Gutunen hasierako agurretan, euskaraz, bi puntu --> Alkate hori:

3. Deklinabidea
NANa

4. Deklinabidea
kale nagusiko 6.ean

5. Formulazioa
Zehaztasun falta --> liburutegiari dagokionez…

6. Komunztadura
hartu duzuen neurri berriarekin

7. Kohesioa
Lehen, liburutegian…

8. Deklinabidea
batzuek dizugun/baitizugu… 

9. Lexikoa
liburu mota batzuk ugaritu egin dira.

10. Deklinabidea
gazteei 

11. Koherentzia eta kohesioa
Honek lehenago aurrekari bat eskatzen du --> … gaur egungo gazte gehienei asko gustatzen zaie hilketak gertatzen diren eleberriak irakurtzea; baina badira gutxi batzuk…

12. Deklinabidea
naturari buruzkoak

13. Aditza
Komunztadura --> zaizkienak

14. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … eta, liburu hauek ez direnez hain irakurriak, …

15. Kohesioa
liburu horiek… / horrelako liburuak…

16. Ortografia
hain dizugun/baitizugu… 

17. Aditza
Komunztadura --> ez dute … berririk dizugun/baitizugu… 

18. Kohesioa
horretako

19. Puntuazioa
… bidezkoa; izan ere, …

20. Deklinabidea
Ohikoagoa da plural hurbila --> denok

21. Ortografia
gustuko

22. Puntuazioa
Koma sobera dago. 

23. Kalkoa
agintzen / eskatzen

24. Aditza
dizkietela 

25. Ortografia
edozeri

26. Aditza. Erregimena
dituela

27. Ortografia
hain

28. Deklinabidea
Mugatua --> dirua

29. Lexikoa
banatu

30. Puntuazioa
Koma sobera dago.
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KALIFIKAZIOAREN ZERGATIA 

 

Egitekoa. Bete du. Gaiari heldu dio eta eskatutako hitz kopurua bete du.  

Egokitasuna. Nahiko ongi egokitu zaie igorlearen ikuspegiari, hartzaileari eta komunikazio-xedeari. 

Idazki formal bati dagokion tonua eta erregistroa erabili ditu. 

Diskurtsoaren antolaketa. Testua ez da behar bezain argia eta zehatza. Ideia eta argudio gutxi 

eta errepikatuak baliatu ditu, eta horiek adierazteko zailtasunak izan ditu. Kohesio-mekanismoei 

dagokienez, guztietan asmatu ez badu ere, nahikoa testu-antolatzaile erabili du. Puntuazioa nahiko 

ongi erabili du. 

Aberastasuna eta zehaztasuna. Lexikoaren kasuan, aberastasun gutxi erakutsi du eta zehaztasun 

falta nabarmena. 

 

Zuzentasuna. Dudarik gabe, zuzentasunean egin du huts, akats gehiegi, larriak eta sistematikoak 

egin dituelako, C1 mailarako onartezinak: deklinabidea, komunztadura, aditz erregimena, 

ortografia... 

 




