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IDAZLAN  LUZEA 

Ez gai 
Ordaindu egin behar dugu telebistan programazio egokia ikustearen truke? 

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…). 

 

Ordaindu egin behar dugu telebistan programazio egokia 
ikustearen truke? Hori da jende askok eta askok bere buruari egiten 
dion galdera telebista ikusterako 1 orduan. 

Telebista ez da betidanik egon, baina 2 gaur egun, sekulako 
garrantzia dauka jende askoren bizitzatan 3. 2011 4 urtean ateratako 
datuen arabera 5 239 minutu ikusten genuen telebista bataz beste 6. 

Orain dela urte batzuk, 10 kate inguru zeuden gutxi gora 
behera 7. Baina 8 gaur egun, telebista piztu eta 40-50 kate inguru 
bila 9 ditzazkegu 10 lasai asko. Horrek, 11 programa kopurua igotzea 
ekarri du. 

Baina sortutako programa berri asko, 12 ez dira garai batekoak 
bezain interesgarri edo intentsuak 13. Esan daiteke, 14 kate batzuetako 
programazioa bete ahal 15 izateko, 16 sortutako  "denbora-pasak" 
direla. 

Telebista kate bateko zuzendariak honela esan zuen: "Ikusleei 
ikusi nahi dutena eskaintzen diegu". Baina ikusleei hori egia den edo 
ez galdetuko bagenio 17, gehiengoak, 18 ezezkoa erantzungo zuen 19 
seguruenik. 

Gainera 20 azken denboraldi honetan, iragarkiek gora egin dute.   
40-50 kate artean, 2-3 daude soilik iragarkirik gabekoak. 
Gainontzekoetan 21, gutxi gora behera 22 12 minutuko iragarkiak 23 
daude ordu batean, hau da, 5 ordu egunean. Kate batzuek, 24 5 ordu 
baino gehiago eskaintzen diete iragarkiei. Eta iragarkiak sahiestu 25 
nahi badituzu, iragarkirik gabeko kateengatik 26 ordaintzea da 
aukeretako bat. Dirudunek ez dute arazorik hori erosteko, 27 eta 28 
kate horietan, asteburuetan 12 futbol partidatik gora ikus daitezke. 

 

1. Sintaxia
ikusteko

2. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … baina, gaur egun, …

3. Deklinabidea
Mugatua --> bizitzan

4. Kalko okerra
“-garren” adierazi beharra dago --> 2011. urtean

5. Puntuazioa
Koma falta da  --> … arabera, …

6. Lexikoa
batez beste

7. Ortografia
gutxi gorabehera

8. Puntuazioa
Comment on Text
Tartekiak komen artean --> Baina, gaur egun, …

9. Lexikoa
aurki / topa / ikus

10. Aditza
ditzakegu

11. Puntuazioa.
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

12. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

13. Lexikoa
biziak / mamitsuak / sakonak

14. Puntuazioa
Koma sobera dago.

15. Kalko okerra
“ahal” sobera dago --> programazioa betetzeko

16. Puntuazioa
Koma sobera dago.

17. Aditza
Komunztadura --> bagenie

18. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

19. Aditza
luke

20. Puntuazioa
Koma falta da --> Gainera, …

21. Lexikoa
Gainerakoetan, …

22. Ortografia
gutxi gorabehera

23. Lexikoa
iragarki-tarteak

24. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

25. Ortografia
saihestu

26. Kalko okerra
kateak izateko

27. Koherentzia
Ideia hau —eta, kate horietan, asteburuetan 12 futbol partidatik gora ikus daitezke— solte dago: dagoen-dagoenean ez du inolako loturarik paragrafo honen barruko gainerako ideiekin, programazioari baitagokio eta ez iragarkiei.

28. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> …, eta, kate horietan, …
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IDAZLAN  LUZEA 

Ez gai 
Ordaindu egin behar dugu telebistan programazio egokia ikustearen truke? 

 

Baina garaiak ez dira egokiak horrelako gauzatan 29 dirua 
xahutzeko. Beraz, kate horiek ordaintzeko dirua 30 ez dutenek 31, 32 
programazio xumeaz 33 nazkatzen hasi dira. Eta horrek, 34 telebista 
ikusteari uztea dakar. 

35 Adibidez, larunbata 36 gauean, filmak jartzen dituzte. Eta 37 
filma momentu interesgarrian dagoenean, iragarkiak hasten dira. 38 
15 minutura irits daitezkeen iragarkiak 39. 

Horrek, 40 ikusleen hartean 41 haserrea sortzen du. Eta askok, 42 
beste kate bat jartzen dute. Beste kate horretan gustuko duten beste 
zerbait dago, eta ez dira lehengo filmera bueltatzen. Horrela behin 
eta berriro. Eta beste askok, berandu denez, telebista itzali eta ohera 
doaz. 

Nire kasuan, telebista ikustea gustuko dut, eta denbora asko 
igarotzen dut honen 43 aurrean. Interesgarria bada, iragarkiak amaitu 
arte itxaroten dut, edo 44 bestela, beste kate bat jartzen dut. 

Baina konsziente 45 naiz hori ez dela egokia. Beraz 46 nire 
gomendioa telebista ahal den gutxien ikustea, 47 eta telebista ikusten 
pasako genukeen denbora, 48 beste probetxu handiagoko gauzatan 49 
pasatzea izango litzateke 50. 

 Martin Zubillaga 

 

29. Deklinabidea
Plurala --> gauzetan

30. Deklinabidea
Partitiboa --> dirurik

31. Deklinabidea
dutenak

32. Puntuazioa
Comment on Text
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

33. Koherentzia
Ez da benetan programazio xumeaz ari, iragarkiez baizik --> … iragarkiez nazkatzen…

34. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

35. Koherentzia eta kohesioa
Paragrafo hau aurrekoaren jarraian idatzi behar da, bertako ideia azaltzeko adibidea baita. 

36. Deklinabidea
larunbat

37. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> Eta, filma momentu interesgarrian dagoenean, …

38. Puntuazioa
Zehaztapena denez, egokiagoa da koma --> …hasten dira, 15…

39. Lexikoa
iragarki-tarteak

40. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

41. Ortografia
artean

42. Puntuazioa
Subjektuaren ondoren komarik ez, oro har.

43. Kohesioa
horren aurrean

44. Puntuazioa
Tartekiak komen artean --> … edo, bestela, …

45. Ortografia
kontziente

46. Puntuazioa
Koma falta da --> Beraz, …

48. Puntuazioa
Koma sobera dago.

47. Puntuazioa
Koma sobera dago.

49. Formulazioa
probetxu handiagoko beste gauza batzuetan pasatzea.

50. Hitz-ordena
Aditz nagusia hainbeste atzeratzeak ulergarritasuna eragozten du, esaldia oso luzea delako --> Beraz, nire gomendioa izango litzateke telebista…
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IDAZLAN  LUZEA 

Ez gai 
Ordaindu egin behar dugu telebistan programazio egokia ikustearen truke? 

KALIFIKAZIOAREN ZERGATIA 

 

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

 

Egokitasuna.  Oro har, solaskideari ongi egokitu zaio, baina ez horren ongi gaiari eta helburuari; 

izan ere, publizitateaz hitz egin du gehienbat, eta ez hainbeste programazioaren kalitateaz. 

Hizkuntza ez du malgutasunez eta eraginkortasunez erabili. 

 

Diskurtsoaren antolaketa. Testua ulergarria bada ere, ideiak ez ditu paragrafoetan ongi antolatu 

eta behar baino paragrafo gehiago sortu ditu. Bere iritzia arrazoitu du, baina argudio aldetik oso 

testu pobrea da, ia argudio bakarra ematen baitu, publizitatearen gehiegizko erabilera, alegia. 

Nabarmen huts egin du koherentzian. Kohesioa lortzeko, gehiegitan errepikatu ditu lokailu berak. 

Puntuazioan akatsak ditu, batez ere komen kasuan. 

Aberastasuna eta zehaztasuna. Baliabide morfosintaktikoei dagokienez, testua oso xumea da, ez 

baitu egitura konplexu eta aberatsik erabili. Lexiko aldetik, errepertorio mugatua erakutsi du. 

 

Zuzentasuna. Arlo honetan nabarmen egin du huts, akats asko egin ditu-eta: deklinabidea, aditza, 

formulazio traketsa, ortografia. 

 




