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IDAZLAN LABURRA Barkamena eskatzeko gutuna Ongi 

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…). 

Iruñean, 2013ko martxoaren 16an 

  Bezero agurgarria: 

Jaso dugun kexaren arabera, zuk erositako arropa egoera desegokian iritsi 

zaizu. Horrek biziki kezkatu gaitu eta gertatutakoaren inguruan ikerketa txiki bat 

egin dugu; gure produktuek, banatzaileari eman eta gero, hezetasun handia jasan 

behar izan zuten. Horregatik, gure ardura delako, konpentsazio bat jasoko duzu. 

Gure salmenta-araudiaren arabera, bezeroek 72 ordu dituzte           

erreklamazio bat egiteko eta zuk, andere agurgarriak 
1
, lau egunen ostean egin 

zenuen, baina hain gaude lotsatuta, zein 
2
, salbuespen bat eginda, % 70eko   

beherapena eskainiko dizugu 
3
 zure hurrengo hiru erosketetan. Horrez gain, 

horrelakorik ez dela errepikatuko ziurtatzen dizugu. 

Banatzaileari dagokionez, bere arduragabekeria eta profesionaltasun falta 

ikusaraziko dizkiogu eta bere zerbitzua hobetzea exigituko 
4
 dugu. 

5
 

Gertatutakoa ez dator bat gure enpresek duten ospearekin eta norbaitek 

hartuko du gertakari honen pisua 
6
. 

Beraz, ez ahaztu hartu dugun konpromezua 
7 

eta izango dituzun      

abantailak. 

Eskutitz honez gain, gurekin pertsonalki 
8
 kontaktatu 

9
 nahi baduzu,       

Pio XII 
10 

etorbidean dugun bulegora hurbildu zaitezke. Han, adeitasun osoz        

harrera 
11 

egingo dizute. 

Gure barkamena 
12 

onartuko duzulakoan, 

Agur 

Janitz Baztan 

 

1. Formulazioa
Testuinguru honetan egokiagoa da erakuslea erabiltzea --> zuk, andere agurgarri horrek, …

2. Sintaxia
hain gaude lotsatuta, ezen, salbuespen bat eginda, % 70eko beherapena eskainiko baitizugu /dizugun…

3. Sintaxia
… hain… dizugun / baitizugu… 

4. Ortografia
exijituko

5. Kohesioa
Egokiagoa da bi ideiak paragrafo berean biltzea eta kohesio-mekanismoren bat erabiltzea --> … exijituko dugu; izan ere, gertatutakoa… 

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

7. Lexikoa
konpromisoa

8. Kalko okerra
Comment on Text
zuzenean

9. Kalko okerra
harremanetan jarri

10. Deklinabidea
Zenbaki ordinal mugatua behar da ---> Pio XII.a etorbidean

11. Hitz ordena
… adeitasun osoz egingo dizute harrera.

12. Lexikoa
Esan nahi duenaren kontrakoa esaten du --> Gure barkamen-eskea…
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IDAZLAN LABURRA Barkamena eskatzeko gutuna Ongi 

KALIFIKAZIOAREN ZERGATIA 

 

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

Egokitasuna. Ongi egokitu zaie igorleari, hartzaileari eta komunikazio-xedeari, eta estilo 

sinesgarria eta naturala erabili du. Idazki formal bati dagokion tonua eta erregistroa ongi erabili 

ditu. 

Diskurtsoaren antolaketa. Testu argia da, paragrafoka ongi antolatua oro har, eta jarraipen 

onekoa. Ideia eta argudio aldetik testu aberatsa da, eta, gainera, ideiak modu koherentean azaldu 

ditu. Oro har, ongi erabili ditu kohesio-mekanismoak, bai testu-antolatzaileak bai puntuazio-

markak. 

Aberastasuna eta zehaztasuna. Lexikoari dagokionez, nahiko ongi moldatu da, nahiz eta     

lexiko-aukeraren bat ez den egokia izan. Baliabide morfosintaktikoei dagokienez, testu aberatsa da. 

Esaldi luzeak eta konplexuak egin ditu. 

 

Zuzentasuna. Akats gutxi egin ditu eta ez oso larriak.  

 




