
Azterketarientzako argibideak

3. HE

I. Mailaren deskribapen orokorra

Mailaren jabea gai da:

• Edozein hizkeratan egindako elkarrizketak ulertzeko, baita gai orokor, abstraktu 
eta  hainbat  gai  espezialduren  inguruko  jarduna  ere,  nahiz  eta  xehetasun 
guztiak ez jaso.

• Era askotako testu luzeak ulertzeko,  gai  orokorren zein lanaren  ingurukoak, 
baita  abstraktuak  ere,  bere  lan  esparrutik  haratagoko  gai  espezialduei 
buruzkoak ez badira.

• Lan-arloko zein gai orokorren inguruko edozein elkarrizketatan, eztabaidatan, 
nahiz  bestelako  adierazpenetan,  bat-batean,  jariotasunez,  naturaltasunez, 
eraginkortasunez eta zuzen hitz egiteko, ia ahaleginik egin gabe.

• Lan-esparruko eta gai orokorren inguruko edozein testu mota sortzeko; testu 
argiak, ondo egituratuak eta antolatuak, koherenteak eta zuzenak idazteko.

3. HE eta Europako Erreferentzia Markoaren C1 maila baliokideak dira.

C  1 mailari buruzko informazio gehiago.  

II. Azterketaldiaren nondik norakoak

3. HEko azterketa

Hirugarren  hizkuntza-eskakizuna  egiaztatzeko  prozesuak  bi  azterketa  izango  ditu: 
idatzizkoa eta ahozkoa.  Azterketa bakoitzak bi  trebetasun neurtuko ditu eta guztiak 
gainditu beharko dira hizkuntza-eskakizuna aitortu ahal izateko.

Idatzizko azterketa

Azterketa idatziak bi trebetasun neurtuko ditu: irakurmena eta idazmena. Azterketa hori 
baztertzailea izango da, hau da, gainditu egin beharko da ahozko azterketa egin ahal 
izateko.

Irakurmen-proba:  hiru  irakurgai  izango  ditu  gutxienez  eta,  guztira,  25  item. 
Gainditzeko, 13 item erantzun beharko dira zuzen; hau da, % 50 gutxienez. 
Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.
Iraupena: 50-60 minutu.

Idazmen-proba: gai eta helburu ezberdineko bi ariketa izango ditu. Ariketa biak 
egin beharko dira eta eskatutako hitz kopurua bete (180 hitz ariketako, gutxienez).
Eskatutako hitz kopurua idatzi ez izanak puntu-galera ekarriko du.
Probak, osotara, 30 puntu balio du eta gainditzeko, 15 puntu behar dira; hau da, % 50.
Iraupena: 90 minutu.

http://www.ivap.euskadi.net/r61-2347/eu/contenidos/informacion/hizk_eskakiz_erduak/eu_3824/adjuntos/EEM_eskala_orokor_autoeba.pdf


Ah  ozko azterketa  

Ahozko azterketak bi trebetasun neurtuko ditu: entzumena eta mintzamena.

Entzumen-proba:  hiru entzungai izango ditu gutxienez eta, guztira, 25 item. 
Gainditzeko, 13 item erantzun beharko dira zuzen; hau da, % 50 gutxienez. 
Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko.
Iraupena:  40-45 minutu.

Mintzamen-proba:  trebetasun  hau  neurtzeko  bi  ariketa  egingo  dira, 
bakarrizketa  eta bat-bateko elkarrizketa.
Azterketariak binaka arituko dira.
Probak, osotara, 30 puntu balio du eta gainditzeko, 15 puntu behar dira; hau da, % 50.
Iraupena: 35-40 minutu (15 min. gaia prestatzeko dira).

3. HE: Puntuazioaren laburpen-taula

Proba mota Balioa Puntuak Gutxienez

IDATZIZKO 
AZTERKETA

Irakurmen-proba % 20 20 10

Idazmen-proba % 30 30 15

AHOZKO 
AZTERKETA

Entzumen-proba % 20 20 10

Mintzamen-proba % 30 30 15

% 100 100

IVAPek egoki baderitzo, azterketa idatzia egin baino lehen Atariko Proba aplikatuko du. 
Proba horren bidez neurtuko da idatzizko azterketara aurkeztu ahal izateko euskararen 
gutxieneko  ezagupen-maila.  Proba egiteko arrazoia  da xede  eta helbururik  gabeko 
azterketarik  ez egitea,  eta baliabideak alferrik ez erabiltzea,  ez Administrazioak,  ez 
azterketariak.

Atariko Proba 

Atariko Probak 45 galdera edo item ditu eta gainditzeko galderen % 75 erantzun behar 
da ondo. Hala ere, Atariko Proba gainditu dutenen kopurua aurkeztutakoen % 50era 
heltzen ez bada,  murriztu egingo da proba gainditzeko zuzen erantzun behar diren 
galderen ehunekoa, gainditutakoen kopurua aurkeztutakoen % 50era iristeraino, hain 
zuzen.

Erantzun okerrengatik ez da punturik kenduko. 

Iraupena: 50 minutu.

Atariko Proba baztertzailea da; hau da, gainditu egin behar da hizkuntza-eskakizuneko 
azterketa egin ahal izateko.



III. Ebaluazio-irizpideak: idazmena eta mintzamena

IDAZMENA

Honako parametro hauek izango ditugu kontuan ebaluatzeko orduan:

Egokitasuna

 Gaiari heldu dio.
 Azalpenak  eta  argudioak  eman  ditu,  eta  ez  da  mugatu 
adibide eta pasadizo hutsetara. 
 Hitz kopurua bete du.
 Testu mota errespetatu du.
(Adib.:  iritzi-artikulua  eskatu  bazaizu,  ez  idatzi  helbururik  
gabeko idazlan hutsa).
 Testu osoan kontuan hartu du nori  idatzi  dion, zertarako, 
testuingurua… eta dagokion erregistroa zaindu du.
(Adib.: 
Ahoz  erabiltzen  diren  adierazpideak  sarri  ez  dira  idatziz  
egokiak izaten: “nola aurreko eskutitzari  ez diozun erantzun,  
ze oso lanpetuta zauden, hobeto izango zen…”.
Kontakizunak aurrera egin ahala pertsona-aldaketekin kontuz  
ibiltzea  komeni  da.  Hau  da,  ez  egin  salto  hirugarren  
pertsonatik  bigarrenera:  “…gero  eta  gidari   gutxiagok  
errespetatzen ditu trafiko arauak; zuk zeuk ere beti ez duzu  
abiadura-muga errespetatzen”).

Koherentzia
 Ideiak argi, zehatz eta egoki antolatuta azaldu ditu.
 Testuaren   egitura  egokia  da.  Informazioa  modu 

progresiboan eman du.

Kohesioa

 Ideiak eta  esaldiak ondo eta egoki  lotu ditu;  horretarako, 
testuari  batasuna  emateko  kohesio  elementu  ugari  zuzen 
erabili du.
(Adib.:  lokailuak behar bezala  erabilita,  lagundu egingo dute  
irakurketan,  baina  lokailuen  gehiegizko  erabilerak  mezua  
oztopatu  baino  ez  du  egingo:  ”…publizitatean  gastatzen  
dutena  berriro  berreskuratzen  dute.  Izan  ere,  batzuetan 
produktu  baten  arrakasta  publizitatearen  mende  dago.  
Halaber, publizitatea antolatu aurretik, aurrekontuetan kontuan  
hartzen dute zenbateko irabazia izan ahal den. Horretaz gain, 
aipagarria  izan  daiteke  gure  gizartean  publizitateak  daukan  
eragina…”).

 Puntuazioa egoki eta zuzen erabili du. Testuaren irakurketa 
garbia da.

Aberastasuna
 Lexiko  orokorra,  hau  da,  dibulgazio-gaiei  dagokiena 
(eguneroko prentsa…) zuzen eta egoki erabili du.

 Ideiak egoki,  zehatz adierazi  ditu, egitura konplexuak ere 
egoki erabilita.

Zuzentasuna

 Ortografia zuzen erabili du.
 Ez du behin eta berriro errepikatzen den akatsik egin.

 Agertutako akatsak bakanak izan dira eta ez dute inondik 
inora ulergarritasuna oztopatu.



MINTZAMENA

Honako parametro hauek izango ditugu kontuan ebaluatzeko orduan:

Komunikagaitasuna

 Gaiari buruzko azalpenak, iritziak eta ideiak argi, zehatz , 
ondo antolatuta eta egoki lotuta eman ditu.
 Elkarrizketan iritzia,  argudioak  eta  informazioa  trukatzeko 
ez du arazorik  izan;  hau da,  hitza hartzeko,  hitzari  eusteko, 
esan nahi duenari mugarik jarri gabe. 
 Ariketa bietan erabili du erregistroa egoki. 
(Adib.: kontuan hartu bakarrizketan ez ezik, elkarrizketan ere  
ezezagun batekin ari zarela eta ez lagunartean).

Jariotasuna

 Bat-batekotasunez  eta  natural  hitz  egin  du,  bai 
bakarrizketan,  bai  elkarrizketan,  aparteko  ahaleginik  egin 
gabe. 
 Hitz egitean ziurtasuna erakutsi du, gutxitan errepikatu ditu 
hitzak edota berrantolatu esaldiak.
 Etenak  behar  bezala  egin  ditu,  esaldien  barruko  zein 
esaldien arteko egiturak errespetatuta.

 Entzulea eroso sentitu da.

Aberastasuna

 Lexiko  orokorra,  hau  da,  dibulgazio-gaiei  dagokiena 
(eguneroko prentsa…) zuzen eta egoki erabili du.

 Egitura konplexuak erabili ditu.
 Ideiak egoki,  zehatz  adierazi  ditu,  nahiz  eta  gaiaren edo 
egoeraren  berezitasunagatik  zailtasunen  bat  izan  hitz  edo 
egitura aproposa aukeratzeko.

 Baliabide ugari erakutsi du eta bere hizkera landua da.

Zuzentasuna

 Akats gutxi egin ditu; oro har, egin orduko zuzendu ditu.
 Ahoskera eta intonazioa egokiak eta naturalak izan dira. 
 Ez du behin eta berriro errepikatzen den akatsik egin.

 Agertutako akatsak bakanak izan dira eta ez dute inondik 
inora ulergarritasuna oztopatu.


