
BIGARREN HIZKUNTZA ESKAKIZUNA
Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratuaren B2 maila

MINTZAMEN PROBA

Erakunde Autonomiaduna
Organismo Autónomo del

 Saio bakoitzean bi azterketarik hartuko duzue parte.

 Probak aurkezpena eta bi ariketa izango ditu. Atal guztiak egin behar dira.

 Lehenengo ariketa aldez aurretik prestatu behar duzu.

  Egin beharreko probaren alderdiren bat ulertzen ez baduzu, azterketa hasi baino lehen,  
epaimahaiari eskatu beharko diozu zalantzak argitzeko.

 Saioa grabatu egingo da.
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Aurkezpena
•	 Ez da ebaluatuko.

•	 Labur-labur bakoitzak bere burua 
aurkeztuko du (Izen-abizenak eta NANa).

1. ariketa: Bakarrizketa
•	 Aldez aurretik prestatuko duzun gai 

bat azaldu behar duzu. Gero, beste 
azterketariari entzundako azalpenari buruz 
galderaren bat egingo dizute aztertzaileek.

•	 Gaia, hari buruzko argazkiak, informazio 
laburra eta galderak edukiko dituzu 
azalpena bideratzeko.

•	 Denbora: 3 min azalpena egiteko eta 1 min 
aztertzailearen galderei erantzuteko.

•	 Batak bukatzen duenean, besteak ekingo dio.

•	 15 puntu.

2. ariketa:  Elkarrizketa
•	 Gai baten inguruko fitxa banatuko zaizue.

•	 Adostasun batera iristeko egoera bat 
aurkeztuko zaizue. Helburua negoziatzea 
eta informazioa trukatzea da.

•	 Denbora: 1 min fitxa begiratzeko,  
eta 6 min elkarrizketan aritzeko.  

•	 15 puntu.

30 min

(10 min gaia  
prestatzeko dira)

30 15
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Mintzamen-proba  
(A fitxa)

2. HE
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1. ariketa. Eman zure iritzia gai honi buruz

 10 min dituzu gaiari buruz duzun iritzia antolatzeko eta azterketan esango duzuna prestatzeko. 

Horretarako, laguntza gisa ematen dizkizugu gaiaren inguruko argazkiak, informazioa eta gidoitxo bat. 

Gero, 3 min dituzu azalpena egiteko.

 Amaieran, beste azterketariari entzundako azalpenari buruz galderaren bat egingo dizute aztertzaileek.

 Ebaluatzerakoan, hauxek hartuko dira kontuan:

•	 gaiari heldu diozun,
•	 esaten duzuna ulergarria den,
•	 euskara nola erabiltzen duzun: jarioa, zuzentasuna eta aberastasuna.

ANIMALIAK ZIRKUETATIK KANPO 

Animalien defentsarako elkarteek zirkuetan animaliak naturaren aurkako ikuskizunak egitera 
behartzen dituztela salatzen dute etengabe. Haien ustez, zigorra, beldurra eta isolamendua 
erabiltzea zilegitzat hartzen da eta, horregatik, animaliak zirkuetatik kentzea eskatzen dute. 
Zirkuko jendeak, berriz, bere defentsan animaliei ematen dien tratua erabat egokia dela 
eta  neurriak zirkuen desagerpena ekarriko duela dio. Dagoeneko hainbat udalerritan daude 
debekatuta horrelako ikuskizunak, besteak beste, Gasteizen.

 Debekatu behar dira animaliak zirkuan ala beharrezkoak direla uste duzu?

 Zein beste ikuskizunetan debekatu beharko litzateke animaliak erabiltzea?  

 Nolako tratua jasotzen dute animaliek gure gizartean?   
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1. ariketa. Eman zure iritzia gai honi buruz

 10 min dituzu gaiari buruz duzun iritzia antolatzeko eta azterketan esango duzuna prestatzeko. 

Horretarako, laguntza gisa ematen dizkizugu gaiaren inguruko argazkiak, informazioa eta gidoitxo bat. 

Gero, 3 min dituzu azalpena egiteko.

 Amaieran, beste azterketariari entzundako azalpenari buruz galderaren bat egingo dizute aztertzaileek.

 Ebaluatzerakoan, hauxek hartuko dira kontuan:

•	 gaiari heldu diozun,
•	 esaten duzuna ulergarria den,
•	 euskara nola erabiltzen duzun: jarioa, zuzentasuna eta aberastasuna.

GEHIEGIZKO KONTSUMOA

Gaur egungo kontsumismoak neurri gabe gastatzera bultzatzen gaitu, beharrezkoak ez diren 
hainbat gauza erostaraziz. Askoren ustez, gizarteak berak sortutako kontsumismopean bizi 
gara eta ezinezkoa egingo litzaiguke kontsumismo hori gabe bizitzea; are gehiago, publizitatea, 
moda eta beste mekanismo sozialek indartu egiten dute kontsumitzearen beharra. Hori dela 
eta, kontsumismo horren aurka gero eta indar handiagoa hartzen ari dira kontsumo arduratsua, 
bidezko merkataritza, trukea eta horrelako ekimenak.

 Zerk bultzatzen gaitu hainbeste erostera? Zer ondorio dakar kontsumismo horrek?

 Nola ekidin ahal dugu gehiegizko kontsumismoa? Zuk zer egiten duzu?

 Zer iruditzen zaizkizu gehiegizko kontsumoaren aurkako ekimenak?



2HE-MI-08fv Mintzamen-proba  
(aztertzailea)

2. HE
2. ariketa

Gaiaren inguruko bat-bateko elkarrizketa egingo duzue orain.

 Adostasun batera iristeko egoera bat aurkeztuko zaizue.

 Helburua: argumentatzea, negoziatzea eta iritzia trukatzea.

 Kontuan hartuko dugu zenbat/nola parte hartzen duzuen.

Materiala eman.

Zer egin behar duten azaldu:

 Egitekoa:

NOLA ABERASTU AMEN BATEAN?

Dirua, dirua,... zenbat eta gehiago irabazi, hobeto. Baina ez bakarrik zenbat, orain jendeak arin 
ere irabazi nahi du dirua eta, horretarako, hainbat gauza egiteko prest dago. Guztiok azkar 
aberastearekin egiten dugu amets eta gutako askok hainbat bide aurkitu dituzte hori lortzeko.

Fitxan zenbait argazki ikusiko duzue eta bertan azkar aberasteko bide batzuk daude. Komentatu 
eta zeuen iritzia eman, bakoitzak berea. Horren ondoren, zeuen artean eztabaidatu eta iritziak 
trukatu. 

 1 min duzue fitxa begiratzeko, eta 6 min inguru elkarren artean elkarrizketa egiteko.

Jardunaren bitartean: 

•	 Hitz egiten utzi eta denbora kontrolatu.

•	 Beharrezkoa bada, esku hartu, moztu, txanda aldatu… (komunikazioa eteten bada, desoreka 
badago, ekoizpena laburregia bada)

•	 Horretarako, hemen dituzu galdera osagarriak:

Galdera osagarriak

 Zergatik aberastu nahi dugu ahalik eta azkarren?

 Zer garrantzi du diruak gure bizitzan? 

 Zer egiteko prest egongo zinateke azkar aberasteko?
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