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 4.1   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

HONDAMENDI NATURALAK 

 Tamalez, hondamendi naturalak gaur egun gure gizartean pil-pilean dagoen gaia da. Duela    

gutxi arte (nahikoa dugu hilabete bat atzera egitearekin) ez genuen imaginatzen ere 

hondamendi natural batek herrialde garatuetan kalte handia egin zezakeenik, eta are gutxiago 

New Orleáns-en gertatutako kalteen dimentsiokoak. 

 Ildo beretik jarraituz, azpimarratzekoa da Estatu Batuetan gertatutakoa harritu bagaitu    

ere, modu batean edo bestean, bazen garaia behingoz trajedia bat herrialde garatu batean 

gertatzea (kasu honetan, gainera, herrialde garatuenetariko batean, garatuena ez bada) eta ez 

garapenaren bidean dauden herrialdeetan zein herrialde “atzeratuetan”. Ia horrela, behingoz, 

boterea dutenek ipurdia mugitzen hasten diren eta soluzio eta prebentzio bila lan egiten 

duten (zaila ikusten badut ere, ez dugu itxaropena zertan galdu behar), eta gure mundua onerako 

aldatzeko pausuak ematen ditugun. 

 Orain arte guztiok nahiko ohituta geuden, etxeko telebistaren aurrean jezarrita munduan    

gertatzen ziren trajediak irenstera, baina noski, lehen esan bezala, Afrikan, Indian zein 

azpiegitura gutxiko lurraldeetan beti ere; sumendiak, uholdeak, edateko urik gabe dauden 

haurrak, etxerik gabeko familiak, . . . Gezurra badirudi ere, laguntza gutxi batzuk salbu, ez zen 

soluzio gehiagorik heltzen, gure gizartean bitartean, eta arriskutik at gaudelaren susmoa 

izanik, bizitza aurrera zihoalarik, geure herrialdeko garapenarekin batera sortutako 

guztiarekin, bai onerako zein txarrerako. 

 Baina heldu zaigu gaurkotasunera begiratzeko unea, ezin dugu eserita itxaron gure planeta    

guztiz hondatuta ikusi arte. Argi dago banaka ezin dugula ezer lortu eta horretarako hainbat 

bide har ditzakegula, gure bizitza erosoarekin jarraitzea barne. Azken aukera hau baztertuta, 

hainbat eratan laguntza eskeini dezakegu; diru aportazioak, gure planetaren ingurugiroaren 

aldeko ekintzetan parte hartu, Greenpeace-rekin kolaboratu, . . . 

 Dena den, argi dagoena da trajedia asko ez baditugu nahi (eta suposatzen dut inork ez    

dituela gogoko) gure eguneroko bizitzan ohikoak ditugun gauza batzuk aldatzea beharrezkoa 

dela. Badakigu hondamendi naturalak zeozergaitik gertatzen direla eta kate luze baten ondorio 

direla, hala nola kotxea erabiltzearena, kutsatzearekin batera Lurraren tenperatura berotzen 

laguntzen du eta honekin batera eta orain arte izotzez osatutako lurraldeen zatiak 

(Antartida, adibidez) urtzearekin, ozeanoen uraren maila igotzen da eta horrela, Katrina kasu, 

zonalde artifizialetan eraikitako herrialdeak, zein kostaldean daudenak arrisku osoan daude. 

 Horregatik, eta honekin bukatzeko, esan beharra dago inor ez dagoela hondamendi    

naturaleetatik babestuta, guztioi gerta dakigukela eta horretarako prestatuta egotea 

ezinbestekoa dugula, gizartea horretarako kontzientzia hartu behar duela, alegia.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............
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 4.1   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

HONDAMENDI NATURALAK 

 Tamalez, hondamendi naturalak gaur egun gure gizartean pil-pilean dagoen gaia da. Duela    

gutxi arte (nahikoa dugu hilabete bat atzera egitearekin) ez genuen imaginatzen ere 

hondamendi natural batek herrialde garatuetan kalte handia egin zezakeenik, eta are gutxiago 

New Orleáns-en gertatutako kalteen dimentsiokoak. 

 Ildo beretik jarraituz, azpimarratzekoa da Estatu Batuetan gertatutakoa harritu bagaitu    

ere, modu batean edo bestean, bazen garaia behingoz trajedia bat herrialde garatu batean 

gertatzea (kasu honetan, gainera, herrialde garatuenetariko batean, garatuena ez bada) eta ez 

garapenaren bidean dauden herrialdeetan zein herrialde “atzeratuetan”. Ia horrela, behingoz, 

boterea dutenek ipurdia mugitzen hasten diren eta soluzio eta prebentzio bila lan egiten 

duten (zaila ikusten badut ere, ez dugu itxaropena zertan galdu behar), eta gure mundua onerako 

aldatzeko pausuak ematen ditugun. 

 Orain arte guztiok nahiko ohituta geuden, etxeko telebistaren aurrean jezarrita munduan    

gertatzen ziren trajediak irenstera, baina noski, lehen esan bezala, Afrikan, Indian zein 

azpiegitura gutxiko lurraldeetan beti ere; sumendiak, uholdeak, edateko urik gabe dauden 

haurrak, etxerik gabeko familiak, . . . Gezurra badirudi ere, laguntza gutxi batzuk salbu, ez zen 

soluzio gehiagorik heltzen, gure gizartean bitartean, eta arriskutik at gaudelaren susmoa 

izanik, bizitza aurrera zihoalarik, geure herrialdeko garapenarekin batera sortutako 

guztiarekin, bai onerako zein txarrerako. 

 Baina heldu zaigu gaurkotasunera begiratzeko unea, ezin dugu eserita itxaron gure planeta    

guztiz hondatuta ikusi arte. Argi dago banaka ezin dugula ezer lortu eta horretarako hainbat 

bide har ditzakegula, gure bizitza erosoarekin jarraitzea barne. Azken aukera hau baztertuta, 

hainbat eratan laguntza eskeini dezakegu; diru aportazioak, gure planetaren ingurugiroaren 

aldeko ekintzetan parte hartu, Greenpeace-rekin kolaboratu, . . . 

 Dena den, argi dagoena da trajedia asko ez baditugu nahi (eta suposatzen dut inork ez    

dituela gogoko) gure eguneroko bizitzan ohikoak ditugun gauza batzuk aldatzea beharrezkoa 

dela. Badakigu hondamendi naturalak zeozergaitik gertatzen direla eta kate luze baten ondorio 

direla, hala nola kotxea erabiltzearena, kutsatzearekin batera Lurraren tenperatura berotzen 

laguntzen du eta honekin batera eta orain arte izotzez osatutako lurraldeen zatiak 

(Antartida, adibidez) urtzearekin, ozeanoen uraren maila igotzen da eta horrela, Katrina kasu, 

zonalde artifizialetan eraikitako herrialdeak, zein kostaldean daudenak arrisku osoan daude. 

 Horregatik, eta honekin bukatzeko, esan beharra dago inor ez dagoela hondamendi    

naturaleetatik babestuta, guztioi gerta dakigukela eta horretarako prestatuta egotea 

ezinbestekoa dugula, gizartea horretarako kontzientzia hartu behar duela, alegia.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 
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/ 5 

/ 10
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Lehen kal.   3,9 

Zuzenketa   +2 

Azken kal.  >  5,9 

 4.1   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

HONDAMENDI NATURALAK 

 Tamalez, hondamendi naturalena gaur egun gure gizartean pil-pilean dagoen gaia da. Duela    

gutxira arte —nahikoa dugu hilabete bat atzera egitea— ez genuen imajinatu ere egiten 

hondamendi natural batek herrialde garatuetan hain kalte handia egin zezakeenik, eta are 

gutxiago New Orleans-en gertatutako kalteen dimentsiokorik. 

 Ildo beretik jarraituz, azpimarratzekoa da Estatu Batuetan gertatutakoak harritu bagaitu    

ere, modu batean edo bestean, bazela garaia behingoz tragedia bat herrialde garatu batean 

gertatzeak —kasu honetan, gainera, herrialde garatuenetariko bat, garatuena ez bada— eta ez 

garapen bidean dauden herrialde batean edo herrialde “atzeratu batean”. Ea horrela, behingoz, 

boterea dutenak ipurdia mugitzen hasten diren eta soluzio eta prebentzio bila lan egiten 

duten —zaila ikusten badut ere, ez dugu itxaropena zertan galdu—, eta gure mundua onerako 

aldatzeko pausoak ematen ditugun. 

 Orain arte guztiok nahiko ohituta geunden, etxeko telebistaren aurrean jesarrita munduan    

gertatzen ziren tragediak irenstera, baina noski, lehen esan bezala, Afrikan, Indian zein 

azpiegitura gutxiko lurraldeetan beti ere: sumendiak, uholdeak, edateko urik gabe dauden 

haurrak, etxerik gabeko familiak. . . Gezurra badirudi ere, laguntza gutxi batzuk salbu, ez zen 

soluzio gehiagorik heltzen, eta gure gizartean, bitartean, arriskutik at gauden sentsazioa 

izanik, bizitza aurrera zihoan, geure herrialdeko garapenarekin batera sortutako 

guztiarekin, bai onerako zein txarrerako. 

 Baina heldu zaigu gaurko egunera begiratzeko unea, ezin dugu eserita itxaron gure planeta    

guztiz hondatuta ikusi arte. Argi dago banaka ezin dugula ezer lortu eta horretarako hainbat 

bide har ditzakegula, gure bizitza erosoarekin jarraitzea barne. Azken aukera hau baztertuta, 

hainbat eratan laguntza eskain dezakegu; dirua emanez, gure planetaren ingurugiroaren aldeko 

ekintzetan parte hartu, Greenpeace-rekin kolaboratu . . . 

 Dena den, argi dagoena da trajedia asko ez baditugu nahi —eta suposatzen dut inork ez    

dituela gogoko— gure eguneroko bizitzan ohikoak ditugun gauza batzuk aldatzea beharrezkoa 

dela. Badakigu hondamendi naturalak zeozergatik gertatzen direla eta kate luze baten ondorio 

direla, hala nola kotxea erabiltzea; horrek, kutsatzeaz gainera, Lurraren tenperatura berotzen 

laguntzen du eta honekin batera eta orain arte izotzez osatutako lurralde zatiak (Antartida, 

adibidez) urtzean, ozeanoen ur maila igotzen da eta horrela, Katrina kasu, 

zonalde artifizialetan eraikitako herrialdeak zein kostaldean daudenak arrisku handian daude. 

 Horregatik, eta idazlana bukatzeko, esan beharra dago inor ez dagoela hondamendi    

naturaletatik salbu, guztioi gerta dakigukeela eta horretarako prestatuta egotea ezinbestekoa 

dugula, gizarteak horretarako kontzientzia hartu behar duela, alegia.
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 4.1   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

HONDAMENDI NATURALAK 

 Tamalez, hondamendi naturalena gaur egun gure gizartean pil-pilean dagoen gaia da. Duela    

gutxira arte —nahikoa dugu hilabete bat atzera egitea— ez genuen imajinatu ere egiten 

hondamendi natural batek herrialde garatuetan hain kalte handia egin zezakeenik, eta are 

gutxiago New Orleans-en gertatutako kalteen dimentsiokorik. 

 Ildo beretik jarraituz, azpimarratzekoa da Estatu Batuetan gertatutakoak harritu bagaitu    

ere, modu batean edo bestean, bazela garaia behingoz tragedia bat herrialde garatu batean 

gertatzeak —kasu honetan, gainera, herrialde garatuenetariko bat, garatuena ez bada— eta ez 

garapen bidean dauden herrialde batean edo herrialde “atzeratu batean”. Ea horrela, behingoz, 

boterea dutenak ipurdia mugitzen hasten diren eta soluzio eta prebentzio bila lan egiten 

duten —zaila ikusten badut ere, ez dugu itxaropena zertan galdu—, eta gure mundua onerako 

aldatzeko pausoak ematen ditugun. 

 Orain arte guztiok nahiko ohituta geunden, etxeko telebistaren aurrean jesarrita munduan    

gertatzen ziren tragediak irenstera, baina noski, lehen esan bezala, Afrikan, Indian zein 

azpiegitura gutxiko lurraldeetan beti ere: sumendiak, uholdeak, edateko urik gabe dauden 

haurrak, etxerik gabeko familiak. . . Gezurra badirudi ere, laguntza gutxi batzuk salbu, ez zen 

soluzio gehiagorik heltzen, eta gure gizartean, bitartean, arriskutik at gauden sentsazioa 

izanik, bizitza aurrera zihoan, geure herrialdeko garapenarekin batera sortutako 

guztiarekin, bai onerako zein txarrerako. 

 Baina heldu zaigu gaurko egunera begiratzeko unea, ezin dugu eserita itxaron gure planeta    

guztiz hondatuta ikusi arte. Argi dago banaka ezin dugula ezer lortu eta horretarako hainbat 

bide har ditzakegula, gure bizitza erosoarekin jarraitzea barne. Azken aukera hau baztertuta, 

hainbat eratan laguntza eskain dezakegu; dirua emanez, gure planetaren ingurugiroaren aldeko 

ekintzetan parte hartu, Greenpeace-rekin kolaboratu . . . 

 Dena den, argi dagoena da trajedia asko ez baditugu nahi —eta suposatzen dut inork ez    

dituela gogoko— gure eguneroko bizitzan ohikoak ditugun gauza batzuk aldatzea beharrezkoa 

dela. Badakigu hondamendi naturalak zeozergatik gertatzen direla eta kate luze baten ondorio 

direla, hala nola kotxea erabiltzea; horrek, kutsatzeaz gainera, Lurraren tenperatura berotzen 

laguntzen du eta honekin batera eta orain arte izotzez osatutako lurralde zatiak (Antartida, 

adibidez) urtzean, ozeanoen ur maila igotzen da eta horrela, Katrina kasu, 

zonalde artifizialetan eraikitako herrialdeak zein kostaldean daudenak arrisku handian daude. 

 Horregatik, eta idazlana bukatzeko, esan beharra dago inor ez dagoela hondamendi    

naturaletatik salbu, guztioi gerta dakigukeela eta horretarako prestatuta egotea ezinbestekoa 

dugula, gizarteak horretarako kontzientzia hartu behar duela, alegia.
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 4.2   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

GABONAK ETA KONTSUMOA 

 Bai Eguberri aurretik, bai Eguberri ondoren, gehiegizko kontsumoa ematen da gure    

herrietan. Arraindegietan, urdaitegietan, bitxitegietan, liburu-dendetan... sekulako ilarak ikusi 

ditugu, neurriz gain dirua gastatuz. Hau da, kontsumoa da nagusi alde batetik pozgarriak eta 

tristeak diren ospakizun hauetan. 

 Telebistako iragarkiak, Olentzeroren etorrera, familiakoekin bazkariak. . . horiekin batera    

etortzen dira Gabonak, urteko azken hilabetean gure bizitza hankaz gora jarri eta bidebatez, 

nahi adina igo dituzten prezioetako produktuak erabiliz. Orain dela gutxi, aldizkarietan 

jasotako informazioek zioten populazioaren lautik batek 200 eta 400 euroren artean gastatu 

dituela loteria, opariak, janaria . . . erosten. Berriz, bostetik batek 400 eta 600 euroren arteko 

gastua izan du. 

 Izan eta ukan aditzen esanahiaren nahasketa egiten dugu. Gure ondokoa dituen ondasunak    

kontuan izanik balioztatzen dugu. Gure ohiturek hainbat jarrera izatera bideratzen gaituzte. 

Depresioa dugularik erosketak egitera joaten gara. Izan ere , batzuek diotenez horrela 

hobeto sentituko gara. Arratsaldean zer egin ez dakigularik , merkatal etxe handietara joaten 

gara gure denbora librea bertan pasatzera. Gainera, halakoetan , produktu berriak begiratzeko 

asmoarekin joaten garen arren, azkenean, guztiok zerbait erosten amaitzen dugu. Gainera, 

askotan ere gauza gehiago izateagatik seguruago sentitzen garela onartu beharra dugu. 

 Eguberriak, bestalde, familiarekin memento hunkigarriak pasatzeko garaia ere badira. Gure    

adiskideekin egoteko aukera ere ematen digu, beraiekin azkeneko hilabeteetan jazotakoak 

kontatuz. Opariak egiteko garaian , zenbait opari ukatzeak ez gaitu pertsona zintzoago edo 

maltzurragoak bihurtzen. Gipuzkoak urtea 39.449 langabe dituelarik amaitu du. Gainera, 

langabeen hamarretik seik ez du dagokion dirulaguntza jasotzen. Hirugarren Munduko nazioetan 

ere egoera ez da edonolakoa. Guk egunean 50¤ gastatu ahal ditugun bitartean, beraiek ez 

dute jatekorik ere izaten. 

 Duguna gara , baina produktu gehiago erosteagatik ez gara hobeak izango. Gure burua    

tontakeriekin elikatu beharrean langabetuei, txiroei. . . laguntza pixka bat ematea ez legoke 

gaizki egongo. Kontsumoa modu zentzudun batean erabili beharra dago, eta horretarako ere 

hezkuntza apropos bat beharrezkoa da. Adibidez , beharrezkoak ditugun janariak 

supermerkatuetan erosi ordez, denda txikietara joatea onuragarria izango litzateke 

guztiontzat. Atzera joan beharrean , aurrera egin dezagun , kontsumoa bultza dezaken , baina 

beti ere zentzuzkoa den bitartean.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............
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/ 10
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 4.2   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

GABONAK ETA KONTSUMOA 

 Bai Eguberri aurretik, bai Eguberri ondoren, gehiegizko kontsumoa ematen da gure    

herrietan. Arraindegietan, urdaitegietan, bitxitegietan, liburu-dendetan. . . sekulako ilarak ikusi 

ditugu, neurriz gain dirua gastatuz. Hau da, kontsumoa da nagusi alde batetik pozgarriak eta 

tristeak diren ospakizun hauetan. 

 Telebistako iragarkiak, Olentzeroren etorrera, familiakoekin bazkariak. . . horiekin batera    

etortzen dira Gabonak, urteko azken hilabetean gure bizitza hankaz gora jarri eta bidebatez, 

nahi adina igo dituzten prezioetako produktuak erabiliz. Orain dela gutxi, aldizkarietan 

jasotako informazioek zioten populazioaren lautik batek 200 eta 400 euroren artean gastatu 

dituela loteria, opariak, janaria. . . erosten. Berriz, bostetik batek 400 eta 600 euroren arteko 

gastua izan du. 

 Izan eta ukan aditzen esanahiaren nahasketa egiten dugu. Gure ondokoa dituen ondasunak    

kontuan izanik balioztatzen dugu. Gure ohiturek hainbat jarrera izatera bideratzen gaituzte. 

Depresioa dugularik erosketak egitera joaten gara. Izan ere , batzuek diotenez horrela 

hobeto sentituko gara. Arratsaldean zer egin ez dakigularik , merkatal etxe handietara joaten 

gara gure denbora librea bertan pasatzera. Gainera, halakoetan , produktu berriak begiratzeko 

asmoarekin joaten garen arren, azkenean, guztiok zerbait erosten amaitzen dugu. Gainera, 

askotan ere gauza gehiago izateagatik seguruago sentitzen garela onartu beharra dugu. 

 Eguberriak, bestalde, familiarekin memento hunkigarriak pasatzeko garaia ere badira. Gure    

adiskideekin egoteko aukera ere ematen digu, beraiekin azkeneko hilabeteetan jazotakoak 

kontatuz. Opariak egiteko garaian , zenbait opari ukatzeak ez gaitu pertsona zintzoago 

edo maltzurragoak bihurtzen. Gipuzkoak urtea 39.449 langabe dituelarik amaitu du. Gainera, 

langabeen hamarretik seik ez du dagokion dirulaguntza jasotzen. Hirugarren Munduko nazioetan 

ere egoera ez da edonolakoa. Guk egunean 50¤ gastatu ahal ditugun bitartean, beraiek ez 

dute jatekorik ere izaten. 

 Duguna gara , baina produktu gehiago erosteagatik ez gara hobeak izango. Gure burua    

tontakeriekin elikatu beharrean langabetuei, txiroei. . . laguntza pixka bat ematea ez legoke 

gaizki egongo. Kontsumoa modu zentzudun batean erabili beharra dago, eta horretarako ere 

hezkuntza apropos bat beharrezkoa da. Adibidez , beharrezkoak ditugun janariak 

supermerkatuetan erosi ordez, denda txikietara joatea onuragarria izango litzateke 

guztiontzat. Atzera joan beharrean , aurrera egin dezagun , kontsumoa bultza dezaken , baina 

beti ere zentzuzkoa den bitartean.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,2 
1,1 
1,0 
4,3

321

Akatsak   15,5 

15,5 x 110 / 321

?
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 4.2   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

GABONAK ETA KONTSUMOA 

 Bai Eguberrien aurretik, bai Eguberrien ondoren, gehiegizko kontsumoa egiten da gure    

gizartean. Arrandegietan, urdaitegietan, bitxitegietan, liburu-dendetan. . . sekulako ilarak ikusten 

ditugu, neurri gabe dirua gastatzen. Hau da, kontsumoa da nagusi aldi berean pozgarriak eta 

tristeak diren ospakizun hauetan. 

 Telebistako iragarkiak, Olentzeroren etorrera, familiakoekin bazkariak. . . , horiekin batera    

etortzen dira Gabonak, urteko azken hilabetean gure bizitza hankaz gora jarri eta, bide batez, 

nahi adina igo dituzten prezioetako produktuak kontsumitzeko. Orain dela gutxi, aldizkarietan 

jasotako informazioek zioten populazioaren lautik batek 200 eta 400 euroren artean gastatu 

dituela loteria, opariak, janaria. . . erosten. Bostetik batek, berriz, 400 eta 600 euroren arteko 

gastua izan du. 

 Izan eta ukan aditzen esanahien nahasketa egiten dugu. Gure ondokoa dituen ondasunak    

kontuan izanik balioztatzen dugu. Gure ohiturek hainbat jarrera izatera bideratzen gaituzte. 

Depresioa dugularik erosketak egitera joaten gara. Izan ere, batzuek diotenez, horrela 

hobeto sentituko gara. Arratsaldean zer egin ez dakigularik, merkatalgune handietara joaten 

gara gure denbora librea bertan pasatzera. Gainera, horrelakoetan, produktu berriak begiratzeko 

asmoarekin joaten garen arren, azkenean, guztiok zerbait erosten amaitzen dugu. Gainera, 

askotan gauza gehiago edukitzeagatik seguruago sentitzen garela ere onartu beharra dugu. 

 Eguberriak, bestalde, familiarekin memento hunkigarriak pasatzeko garaia ere badira. Gure    

adiskideekin egoteko aukera ere ematen digute, beraiekin azkeneko hilabeteetan jazotakoak 

kontatzen egoteko. Opariak egiteko garaian , zenbait opari ukatzeak ez gaitu pertsona zintzoago 

edo gaiztoagoak bihurtzen. Gipuzkoak urtea 39.449 langabe dituelarik amaitu du. Gainera, 

langabeen hamarretik seik ez dute jasotzen dagokien dirulaguntza. Hirugarren Munduko herrialdeetan 

ere egoera ez da edonolakoa. Guk egunean 50¤ gastatu ahal ditugun bitartean, beraiek ez 

dute jatekorik ere izaten. 

 Duguna gara , baina produktu gehiago erosteagatik ez gara hobeak izango. Geure burua    

tontakeriekin elikatu beharrean langabetuei, txiroei. . . laguntza pixka bat ematea ez legoke 

gaizki. Kontsumoa modu zentzudun batean egin beharra dago, eta horretarako ere 

hezkuntza egoki bat beharrezkoa da. Adibidez , beharrezkoak ditugun janariak 

supermerkatuetan erosi ordez, denda txikietara joatea onuragarria izango litzateke 

guztiontzat. Atzera joan beharrean, aurrera egin dezagun, kontsumoa bultza dezakegu , baina 

beti ere zentzuzkoa den bitartean.

Lehen kal.   4,3 

Zuzenketa   +1,8 

Azken kal.  >  6,1 
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 4.2   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

GABONAK ETA KONTSUMOA 

 Bai Eguberrien aurretik, bai Eguberrien ondoren, gehiegizko kontsumoa egiten da gure    

gizartean. Arrandegietan, urdaitegietan, bitxitegietan, liburu-dendetan. . . sekulako ilarak ikusten 

ditugu, neurri gabe dirua gastatzen. Hau da, kontsumoa da nagusi aldi berean pozgarriak eta 

tristeak diren ospakizun hauetan. 

 Telebistako iragarkiak, Olentzeroren etorrera, familiakoekin bazkariak. . . , horiekin batera    

etortzen dira Gabonak, urteko azken hilabetean gure bizitza hankaz gora jarri eta, bide batez, 

nahi adina igo dituzten prezioetako produktuak kontsumitzeko. Orain dela gutxi, aldizkarietan 

jasotako informazioek zioten populazioaren lautik batek 200 eta 400 euroren artean gastatu 

dituela loteria, opariak, janaria. . . erosten. Bostetik batek, berriz, 400 eta 600 euroren arteko 

gastua izan du. 

 Izan eta ukan aditzen esanahien nahasketa egiten dugu. Gure ondokoa dituen ondasunak    

kontuan izanik balioztatzen dugu. Gure ohiturek hainbat jarrera izatera bideratzen gaituzte. 

Depresioa dugularik erosketak egitera joaten gara. Izan ere, batzuek diotenez, horrela 

hobeto sentituko gara. Arratsaldean zer egin ez dakigularik, merkatalgune handietara joaten 

gara gure denbora librea bertan pasatzera. Gainera, horrelakoetan, produktu berriak begiratzeko 

asmoarekin joaten garen arren, azkenean, guztiok zerbait erosten amaitzen dugu. Gainera, 

askotan gauza gehiago edukitzeagatik seguruago sentitzen garela ere onartu beharra dugu. 

 Eguberriak, bestalde, familiarekin memento hunkigarriak pasatzeko garaia ere badira. Gure    

adiskideekin egoteko aukera ere ematen digute, beraiekin azkeneko hilabeteetan jazotakoak 

kontatzen egoteko. Opariak egiteko garaian , zenbait opari ukatzeak ez gaitu pertsona zintzoago 

edo gaiztoagoak bihurtzen. Gipuzkoak urtea 39.449 langabe dituelarik amaitu du. Gainera, 

langabeen hamarretik seik ez dute jasotzen dagokien dirulaguntza. Hirugarren Munduko herrialdeetan 

ere egoera ez da edonolakoa. Guk egunean 50¤ gastatu ahal ditugun bitartean, beraiek ez 

dute jatekorik ere izaten. 

 Duguna gara, baina produktu gehiago erosteagatik ez gara hobeak izango. Geure burua    

tontakeriekin elikatu beharrean langabetuei, txiroei. . . laguntza pixka bat ematea ez legoke 

gaizki. Kontsumoa modu zentzudun batean egin beharra dago, eta horretarako ere 

hezkuntza egoki bat beharrezkoa da. Adibidez , beharrezkoak ditugun janariak 

supermerkatuetan erosi ordez, denda txikietara joatea onuragarria izango litzateke 

guztiontzat. Atzera joan beharrean, aurrera egin dezagun, kontsumoa bultza dezakegu , baina 

beti ere zentzuzkoa den bitartean.
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 4.3   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

SASOIAN EGOTEA 

 Sasoian egotea gaur egun puri-purian dagoen gaia da. Leku guztietan aurkitu daiteke    

osasuntsu egotearen eta kirola praktikatzearen arteko lotura; baina, zer da sasoi onean 

egotea? Medikuek eta hainbat espezialistek diotenez gorputza bai fisikoki, bai psikikoki ondo 

egotea da. Hala ere, bizi garen gizarte estetiko honek bultzatuta, osasuntsu egotea baino, 

garrantzitsuagoa da guretzat itxura ona izatea. Hori izaten da askotan ariketa egiten hasteko 

arrazoi nagusia. Arrazoiak arrazoi, sasoian egotea garrantzitsua da. 

 Honekin jarraituz, ez dago aitzakirik ariketa fisikorik egiten ez duenarentzat.  Izan ere,    

gero eta eskaintza handiagoa dago produktu eta zerbitzuei dagokienez. Kiroldegiak, 

gimnasioak, pasalekuak, ibilbideak. . . nonnahi aurki daitezke ariketa egiteko lekuak; bakardadea 

maite dutenentzat, ordea, etxean praktikatzeko hainbat gailu asmatu dira orain dela gutxi. 

Horien adibide “wii-fit” delako bideo-jokua da non protagonista kirolari bihurtzen den. Dirurik 

xahutu nahi ez dutenentzat ostera, betiko parkeak daude edota pribatuak ez diren 

gimnasioak, herri kiroldegiak kasu. Hauek guztientzat eskuragarri diren prezioak eskaintzen 

dituzte, dutxa, jantoki eta beste zerbitzuekin batera. Horrez gain, batzuentzat kontzeptu 

berria den nanoteknologiaren garapenak sasoi ona mantentzeari zuzenduta dauden produktuak 

merkaturatuko ditu laster, hori izango baita teknologia inobagarri honen lehenengo aplikazioa 

estetikarekin batera. Eskaintza izugarri guzti hauekin ezin esan daiteke kirola egitea zaila 

denik, guztion eskura eta neurrira baitago. 

 Hala ere, jakin beharra dago non egin daitekeen aukera eta non ez. Telebistan eta    

egunkarietan agertzen diren produktu miragarri askok (pisua galtzeko, indar gehiago lortzeko) 

lagundu baino kalte handiagoa egiten dute osasunean, adibidez, bortizki bost kilo aste batean 

galduko dituzula aldarrikatzen dituzten produktuak ez dira oso fidagarriak. Ondorioz, horrelako 

pilula edo zuku preparatu bat hartu aurretik komeni da medikuarenera joatea argibide bila. Ildo 

beretik jarraituz, ezin daikegu ahaztu gorputzarekin obsesionatzea ez dela batere ona epe 

luzean. Dieten aldaketak, esteroideak hartzeak, dopatzeak. . . hainbat gaixotasun fisiko eta 

psikologiko eragin ditzakete, bigorexia edota anorexia alegia. Amaitzeko, komenigarria da 

kirola egin aurretik beroketa ariketak egitea, lesioak eta gaitz latzagoak ekiditzeko neurrian. 

Kirola bai, baina gehiegikeriarik gabe. 

 Laburbilduz, kirola egitea eta sasoian egotea gaur egun oso garrantzitsuak direla ezin da    

kontrajarri. Futbola, eskupilota, “jogging”-a, pilates, yoga. . . denon gustura eta adin guztientzat 

badago eskaintzaren bat, hori bai, gauza guztiak bezalaxe hobe da gutxika egitea bapatean 

sesio gogorrekin hastea baino. Helburua ez da bakarrik sasoian egotea izan behar, baizik eta 

norberarekin ondo sentitzea eta denbora librea modu alternatibo eta osasuntsu batean 

igarotzea. Izan ere, sasoian egoteko funtsezko da zoriontsu izatea, hau da, egiten dugunaz 

gozatzea gure bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.3   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

SASOIAN EGOTEA 

 Sasoian egotea gaur egun puri-purian dagoen gaia da. Leku guztietan aurkitu daiteke    

osasuntsu egotearen eta kirola praktikatzearen arteko lotura; baina, zer da sasoi onean 

egotea? Medikuek eta hainbat espezialistek diotenez gorputza bai fisikoki, bai psikikoki ondo 

egotea da. Hala ere, bizi garen gizarte estetiko honek bultzatuta, osasuntsu egotea baino, 

garrantzitsuagoa da guretzat itxura ona izatea. Hori izaten da askotan ariketa egiten hasteko 

arrazoi nagusia. Arrazoiak arrazoi, sasoian egotea garrantzitsua da. 

 Honekin jarraituz, ez dago aitzakirik ariketa fisikorik egiten ez duenarentzat.  Izan ere,    

gero eta eskaintza handiagoa dago produktu eta zerbitzuei dagokienez. Kiroldegiak, 

gimnasioak, pasalekuak, ibilbideak. . . nonnahi aurki daitezke ariketa egiteko lekuak; bakardadea 

maite dutenentzat, ordea, etxean praktikatzeko hainbat gailu asmatu dira orain dela gutxi. 

Horien adibide “wii-fit” delako bideo-jokua da non protagonista kirolari bihurtzen den. Dirurik 

xahutu nahi ez dutenentzat ostera, betiko parkeak daude edota pribatuak ez diren 

gimnasioak, herri kiroldegiak kasu. Hauek guztientzat eskuragarri diren prezioak eskaintzen 

dituzte, dutxa, jantoki eta beste zerbitzuekin batera. Horrez gain, batzuentzat kontzeptu 

berria den nanoteknologiaren garapenak sasoi ona mantentzeari zuzenduta dauden produktuak 

merkaturatuko ditu laster, hori izango baita teknologia inobagarri honen lehenengo aplikazioa 

estetikarekin batera. Eskaintza izugarri guzti hauekin ezin esan daiteke kirola egitea zaila 

denik, guztion eskura eta neurrira baitago. 

 Hala ere, jakin beharra dago non egin daitekeen aukera eta non ez. Telebistan eta    

egunkarietan agertzen diren produktu miragarri askok (pisua galtzeko, indar gehiago lortzeko) 

lagundu baino kalte handiagoa egiten dute osasunean, adibidez, bortizki bost kilo aste batean 

galduko dituzula aldarrikatzen dituzten produktuak ez dira oso fidagarriak. Ondorioz, horrelako 

pilula edo zuku preparatu bat hartu aurretik komeni da medikuarenera joatea argibide bila. Ildo 

beretik jarraituz, ezin daikegu ahaztu gorputzarekin obsesionatzea ez dela batere ona epe 

luzean. Dieten aldaketak, esteroideak hartzeak, dopatzeak. . . hainbat gaixotasun fisiko eta 

psikologiko eragin ditzakete, bigorexia edota anorexia alegia. Amaitzeko, komenigarria da 

kirola egin aurretik beroketa ariketak egitea, lesioak eta gaitz latzagoak ekiditzeko neurrian. 

Kirola bai, baina gehiegikeriarik gabe. 

 Laburbilduz, kirola egitea eta sasoian egotea gaur egun oso garrantzitsuak direla ezin da    

kontrajarri. Futbola, eskupilota, “jogging”-a, pilates, yoga. . . denon gustura eta adin guztientzat 

badago eskaintzaren bat, hori bai, gauza guztiak bezalaxe hobe da gutxika egitea bapatean 

sesio gogorrekin hastea baino. Helburua ez da bakarrik sasoian egotea izan behar, baizik eta 

norberarekin ondo sentitzea eta denbora librea modu alternatibo eta osasuntsu batean 

igarotzea. Izan ere, sasoian egoteko funtsezko da zoriontsu izatea, hau da, egiten dugunaz 

gozatzea gure bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,2 
1,4 
1,75 
5,35

397

Akatsak   16,5 

16,5 x 110 / 397
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Lehen kal.   5,35 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  7,35 

 4.3   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

SASOIAN EGOTEA 

 Sasoian egotea gaur egun puri-purian dagoen gaia da. Edonon aurki daiteke osasuntsu    

egotearen eta kirola praktikatzearen arteko loturaren aipamenik; baina, zer da sasoi onean 

egotea? Medikuek eta hainbat espezialistak diotenez, gorputza bai fisikoki, bai psikikoki ondo 

egotea da. Hala ere, bizi garen gizarte “estetiko” horrek bultzatuta, osasuntsu egotea baino, 

garrantzitsuagoa da guretzat itxura ona izatea. Hori izaten da askotan ariketa egiten hasteko 

arrazoi nagusia. Arrazoiak arrazoi, sasoian egotea garrantzitsua da. 

 Honekin jarraituz, ez dago aitzakiarik ariketa fisikorik egiten ez duenarentzat.  Izan ere,    

gero eta eskaintza handiagoa dago produktu eta zerbitzuei dagokienez. Kiroldegiak, 

gimnasioak, pasealekuak, ibilbideak. . . , nonahi aurki daitezke ariketa egiteko lekuak; bakardadea 

maite dutenentzat, ordea, etxean praktikatzeko hainbat gailu asmatu dira orain dela gutxi. 

Horien adibide “wii-fit” delako bideo-jokoa da, non protagonista kirolari bihurtzen den. Dirurik 

xahutu nahi ez dutenentzat, ostera, betiko parkeak daude edota pribatuak ez diren 

gimnasioak, herri kiroldegiak, kasu. Horiek guztien eskura dauden prezioak eskaintzen 

dituzte, dutxa, jantoki eta beste zerbitzu batzuekin batera. Horrez gain, batzuentzat kontzeptu 

berria den nanoteknologiaren garapenak sasoi ona mantentzeari zuzenduta dauden produktuak 

ekarriko ditu laster, hori izango baita teknologia berritzaile horren lehenengo aplikazioa 

estetikarekin batera. Eskaintza izugarri hauekin guztiekin ezin esan daiteke kirola egitea zaila 

denik, guztion eskura eta neurrira baitago. 

 Hala ere, jakin beharra dago non egin daitekeen aukera eta non ez. Telebistan eta    

egunkarietan agertzen diren produktu miragarri askok (pisua galtzeko, indar gehiago lortzeko) 

lagundu baino kalte handiagoa egiten dute osasunerako, adibidez, kolpetik bost kilo aste batean 

galduko ditugula aldarrikatzen duten produktuak ez dira oso fidagarriak. Ondorioz, horrelako 

pilula edo zuku preparatu bat hartu aurretik komeni da medikuarenera joatea argibide bila. Ildo 

beretik jarraituz, ezin dezakegu ahaztu gorputzarekin obsesionatzea ez dela batere ona epe 

luzean. Dieten aldaketak, esteroideak hartzeak, dopatzeak. . . hainbat gaixotasun fisiko eta 

psikologiko eragin ditzakete, bigorexia edota anorexia, alegia. Amaitzeko, komenigarria da 

kirola egin aurretik beroketa ariketak egitea, lesioak eta gaitz latzagoak ekiditeko neurri gisa. 

Kirola bai, baina gehiegikeriarik gabe. 

 Laburbilduz, kirola egitea eta sasoian egotea gaur egun oso garrantzitsuak direla ezin da    

ukatu. Futbola, eskupilota, “jogging”a, pilates, yoga. . . denon gustura eta adin guztietarako 

badago eskaintzaren bat; hori bai, gauza guztiak bezala, hobe da gutxika egitea bat-batean 

sesio gogorrekin hastea baino. Helburua ez da bakarrik sasoian egotea izan behar, baizik eta 

norbere buruarekin ondo sentitzea eta denbora librea modu alternatibo eta osasuntsu batean 

igarotzea. Izan ere, sasoian egoteko funtsezkoa da zoriontsu izatea, hau da, egiten dugunarekin 

gozatzea gure bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.
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 4.3   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

SASOIAN EGOTEA 

 Sasoian egotea gaur egun puri-purian dagoen gaia da. Edonon aurki daiteke osasuntsu    

egotearen eta kirola praktikatzearen arteko loturaren aipamenik; baina, zer da sasoi onean 

egotea? Medikuek eta hainbat espezialistak diotenez, gorputza bai fisikoki, bai psikikoki ondo 

egotea da. Hala ere, bizi garen gizarte “estetiko” horrek bultzatuta, osasuntsu egotea baino, 

garrantzitsuagoa da guretzat itxura ona izatea. Hori izaten da askotan ariketa egiten hasteko 

arrazoi nagusia. Arrazoiak arrazoi, sasoian egotea garrantzitsua da. 

 Honekin jarraituz, ez dago aitzakiarik ariketa fisikorik egiten ez duenarentzat.  Izan ere,    

gero eta eskaintza handiagoa dago produktu eta zerbitzuei dagokienez. Kiroldegiak, 

gimnasioak, pasealekuak, ibilbideak. . .., nonahi aurki daitezke ariketa egiteko lekuak; bakardadea 

maite dutenentzat, ordea, etxean praktikatzeko hainbat gailu asmatu dira orain dela gutxi. 

Horien adibide “wii-fit” delako bideo-jokoa da, non protagonista kirolari bihurtzen den. Dirurik 

xahutu nahi ez dutenentzat, ostera, betiko parkeak daude edota pribatuak ez diren 

gimnasioak, herri kiroldegiak, kasu. Horiek guztien eskura dauden prezioak eskaintzen 

dituzte, dutxa, jantoki eta beste zerbitzu batzuekin batera. Horrez gain, batzuentzat kontzeptu 

berria den nanoteknologiaren garapenak sasoi ona mantentzeari zuzenduta dauden produktuak 

ekarriko ditu laster, hori izango baita teknologia berritzaile horren lehenengo aplikazioa 

estetikarekin batera. Eskaintza izugarri hauekin guztiekin ezin esan daiteke kirola egitea zaila 

denik, guztion eskura eta neurrira baitago. 

 Hala ere, jakin beharra dago non egin daitekeen aukera eta non ez. Telebistan eta    

egunkarietan agertzen diren produktu miragarri askok (pisua galtzeko, indar gehiago lortzeko) 

lagundu baino kalte handiagoa egiten dute osasunerako, adibidez, kolpetik bost kilo aste batean 

galduko ditugula aldarrikatzen duten produktuak ez dira oso fidagarriak. Ondorioz, horrelako 

pilula edo zuku preparatu bat hartu aurretik komeni da medikuarenera joatea argibide bila. Ildo 

beretik jarraituz, ezin dezakegu ahaztu gorputzarekin obsesionatzea ez dela batere ona epe 

luzean. Dieten aldaketak, esteroideak hartzeak, dopatzeak. . .  hainbat gaixotasun fisiko eta 

psikologiko eragin ditzakete, bigorexia edota anorexia, alegia. Amaitzeko, komenigarria da 

kirola egin aurretik beroketa ariketak egitea, lesioak eta gaitz latzagoak ekiditeko neurri gisa. 

Kirola bai, baina gehiegikeriarik gabe. 

 Laburbilduz, kirola egitea eta sasoian egotea gaur egun oso garrantzitsuak direla ezin da    

ukatu. Futbola, eskupilota, “jogging”a, pilates, yoga. . .  denon gustura eta adin guztietarako 

badago eskaintzaren bat; hori bai, gauza guztiak bezala, hobe da gutxika egitea bat-batean 

sesio gogorrekin hastea baino. Helburua ez da bakarrik sasoian egotea izan behar, baizik eta 

norbere buruarekin ondo sentitzea eta denbora librea modu alternatibo eta osasuntsu batean 

igarotzea. Izan ere, sasoian egoteko funtsezkoa da zoriontsu izatea, hau da, egiten dugunarekin 

gozatzea gure bizi-kalitatea hobetzeko helburuarekin.
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 4.4   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

MUSIKA JAISTEA 

 Gaur egun, teknologiari esker, gero eta errazagoa da edozer gauza lortzea internet    

sareatik . Musika jaistea, besteak beste, oso ohikoa da ez soilik gazteen artean, helduen 

artean ere finkatzen ari den usadio bilakatzen ari baita. Horrelakoetan ibiltzen garenok 

badakigu legez kanpo jarduten dugula , baina halere, jarraitzen dugu musika jaisten ezer 

ordaindu gabe . Antza, geure burua lapurtzat hartzea gehiegikeria bat dela iruditzen zaigu , eta 

horregatik geure burua zuritzen dugu legearen kontra gaudela esanez. 

 Pirateriaren kontra daudenek esaten dute, horrela jarraituz gero, musika desagertuko dela    

. Edo, hobeto esanda, musikaren atzean dagoen industria. Kontrakoek lanpostu asko galtzear 

daudela salatzen dute , eta nahiko argi daukate nor den erruduna : pirata bera . Hau da, 

interneten bidez musika dohainik eskuratzen duena. Horregatik legearen alde agertzen dira , 

musikaren etorkizuna bermatzeko nahian. 

 Baina beste aldean daudenek susmoa daukate lanpostuen kontua ez ote den aitzakia bat    

izango . Agian, bermatu nahi dutena orain arte izandako etekina da , nahiko ezaguna baita 

abeslari batek, hasten denean behintzat, oso diru gutxi jasotzen duela . Bestalde, pirateriaren 

alde daudenek pentsatzen dute aukera on bat dela talde berriak ezagutzeko, hain da zabala 

eskaintza interneten. Horrela, behin entzunda, erabaki dezakezu CD-a erostea – letrak 

edukitzeko edota abestien kalitatea hobea izateko – edo erabaki ahal duzu aurreztu duzun 

diruarekin kontzertu batera joatea. Beraz, diruak jarraituko du musikaren arloan egoten. 

Gainera, aldekoek gehitzen dute musika kultura dela eta, hori dela-eta, errazago egon behar 

dela herritarren eskuetan. Gaur egun, tamalez, hain garestiak dira CD-ak non aurreztu behar 

duzun zure gustokoa den CD-a erosi ahal izateko. Gauzak horrela, nahiko zaila da musika 

zabaltzea. Bukatzeko, batzuek pentsatzen dute , agian, zerbait ordaindu beharko genukeela 

musikaren truke. Baina argi daukate orain arte eskatutakoa gehiegi dela. Horregatik uste dute 

Espainiako SGAE-koek dirua edonola jaso nahi dutela : edozein aitzakia ona da sosa jasotzeko 

zerga baten edo beste baten bidez. 

 Beraz, iritzi ezberdin daude gai honetan. Nik neuk pentsatzen dut musika doan jaistearen    

kontra ezer gutxi egin ahal dela. Gainera, musikarentzat zein entzuleentzat abantailak ikusten 

ditut, talde berriak ezagutzeko aukera ematen dizu eta dohainik, besteak beste. Baina egia 

da musikari zerbait eman behar diogula ‟opari‟ honen truke, adibidez, kontzertu baten sarrera 
erosiz. Bestela , nola iraungo du?

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.4   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

MUSIKA JAISTEA 

 Gaur egun, teknologiari esker, gero eta errazagoa da edozer gauza lortzea internet    

sareatik . Musika jaistea, besteak beste, oso ohikoa da ez soilik gazteen artean, helduen 

artean ere finkatzen ari den usadio bilakatzen ari baita. Horrelakoetan ibiltzen garenok 

badakigu legez kanpo jarduten dugula , baina halere, jarraitzen dugu musika jaisten ezer 

ordaindu gabe . Antza, geure burua lapurtzat hartzea gehiegikeria bat dela iruditzen zaigu , eta 

horregatik geure burua zuritzen dugu legearen kontra gaudela esanez. 

 Pirateriaren kontra daudenek esaten dute, horrela jarraituz gero, musika desagertuko dela    

. Edo, hobe esanda, musikaren atzean dagoen industria. Kontrakoek lanpostu asko galtzear 

daudela salatzen dute , eta nahiko argi daukate nor den erruduna : pirata bera . Hau da, 

interneten bidez musika dohainik eskuratzen duena. Horregatik legearen alde agertzen dira , 

musikaren etorkizuna bermatzeko nahian. 

 Baina beste aldean daudenek susmoa daukate lanpostuen kontua ez ote den aitzakia bat    

izango . Agian, bermatu nahi dutena orain arte izandako etekina da , nahiko ezaguna baita 

abeslari batek, hasten denean behintzat, oso diru gutxi jasotzen duela . Bestalde, pirateriaren 

alde daudenek pentsatzen dute aukera on bat dela talde berriak ezagutzeko, hain da zabala 

eskaintza interneten. Horrela, behin entzunda, erabaki dezakezu CD-a erostea – letrak 

edukitzeko edota abestien kalitatea hobea izateko – edo erabaki ahal duzu aurreztu duzun 

diruarekin kontzertu batera joatea. Beraz, diruak jarraituko du musikaren arloan egoten. 

Gainera, aldekoek gehitzen dute musika kultura dela eta, hori dela-eta, errazago egon behar 

dela herritarren eskuetan. Gaur egun, tamalez, hain garestiak dira CD-ak non aurreztu behar 

duzun zure gustokoa den CD-a erosi ahal izateko. Gauzak horrela, nahiko zaila da musika 

zabaltzea. Bukatzeko, batzuek pentsatzen dute , agian, zerbait ordaindu beharko genukeela 

musikaren truke. Baina argi daukate orain arte eskatutakoa gehiegi dela. Horregatik uste dute 

Espainiako SGAE-koek dirua edonola jaso nahi dutela : edozein aitzakia ona da sosa jasotzeko 

zerga baten edo beste baten bidez. 

 Beraz, iritzi ezberdin daude gai honetan. Nik neuk pentsatzen dut musika doan jaistearen    

kontra ezer gutxi egin ahal dela. Gainera, musikarentzat zein entzuleentzat abantailak ikusten 

ditut, talde berriak ezagutzeko aukera ematen dizu eta dohainik, besteak beste. Baina egia 

da musikari zerbait eman behar diogula “opari” honen truke, adibidez, kontzertu baten 

sarrera erosiz. Bestela , nola iraungo du?

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

1,8 
1,6 
3,0 
6,4

351

Akatsak   10,5 

10,5 x 110 / 351
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 4.4   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

MUSIKA JAISTEA 

 Gaur egun, teknologiari esker, gero eta errazagoa da edozer gauza lortzea Internet    

sareatik. Musika jaistea, besteak beste, oso ohikoa da, ez soilik gazteen artean, helduen 

artean ere finkatzen ari den usadio bilakatzen ari baita. Horretan ibiltzen garenok 

badakigu legez kanpo jarduten dugula baina, halere, jarraitzen dugu musika jaisten ezer 

ordaindu gabe. Antza, geure burua lapurtzat hartzea gehiegikeria dela iruditzen zaigu, eta 

horregatik geure burua zuritzen dugu legearen kontra gaudela esanez. 

 Pirateriaren kontra daudenek esaten dute, horrela jarraituz gero, musika desagertu egingo    

dela. Edo, hobeto esanda, musikaren atzean dagoen industria. Kontrakoek lanpostu asko 

galtzear daudela salatzen dute, eta nahiko argi dute nor den erruduna: pirata bera. Hau da, 

Interneten bidez musika dohainik eskuratzen duena. Horregatik legearen alde agertzen dira, 

musikaren etorkizuna bermatu nahian. 

 Baina beste aldean daudenek susmoa dute lanpostuen kontua ez ote den aitzakia bat    

izango. Agian, bermatu nahi dutena orain arte izandako etekina da, nahiko ezaguna baita 

abeslari batek, hasten denean behintzat, oso diru gutxi jasotzen duela. Bestalde, pirateriaren 

alde daudenek pentsatzen dute aukera ona dela talde berriak ezagutzeko, hain da zabala 

eskaintza Interneten. Horrela, behin entzunda, erabaki dezakegu CDa erostea —letrak 

edukitzeko edota abestien kalitatea hobea izateko— edo erabaki dezakegu aurreztu dugun 

diruarekin kontzertu batera joatea. Beraz, diruak jarraituko du musikaren arloan egoten. 

Gainera, aldekoek gehitzen dute musika kultura dela eta, hori dela-eta, errazago egon behar 

dela herritarren esku. Gaur egun, tamalez, hain garestiak dira CDak non aurreztu behar 

den norberaren gustukoa den CDa erosi ahal izateko. Gauzak horrela, nahiko zaila da musika 

zabaltzea. Bukatzeko, batzuek pentsatzen dute, agian, zerbait ordaindu beharko genukeela 

musikaren truke. Baina argi dute orain arte eskatutakoa gehiegi dela. Horregatik, uste dute 

Espainiako SGAEkoek dirua edonola jaso nahi dutela: edozein aitzakia ona da sosa jasotzeko 

zerga baten edo beste baten bidez. 

 Beraz, iritzi ezberdinak daude gai honetan. Nik neuk pentsatzen dut musika doan jaistearen    

kontra ezer gutxi egin daitekeela. Gainera, musikarentzat zein entzuleentzat abantailak ikusten 

ditut, besteak beste, talde berriak ezagutzeko aukera ematen digu eta dohainik. Baina egia 

da musikari zerbait eman behar diogula “opari” horren truke, adibidez, kontzertu baten 

sarrera erosiz. Bestela, nola iraungo du?

Lehen kal.   6,4 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  8,4
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 4.4   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 

MUSIKA JAISTEA 

 Gaur egun, teknologiari esker, gero eta errazagoa da edozer gauza lortzea Internet    

sareatik. Musika jaistea, besteak beste, oso ohikoa da, ez soilik gazteen artean, helduen 

artean ere finkatzen ari den usadio bilakatzen ari baita. Horretan ibiltzen garenok 

badakigu legez kanpo jarduten dugula baina, halere, jarraitzen dugu musika jaisten ezer 

ordaindu gabe. Antza, geure burua lapurtzat hartzea gehiegikeria dela iruditzen zaigu, eta 

horregatik geure burua zuritzen dugu legearen kontra gaudela esanez. 

 Pirateriaren kontra daudenek esaten dute, horrela jarraituz gero, musika desagertu egingo    

dela. Edo, hobeto esanda, musikaren atzean dagoen industria. Kontrakoek lanpostu asko 

galtzear daudela salatzen dute, eta nahiko argi dute nor den erruduna: pirata bera. Hau da, 

Interneten bidez musika dohainik eskuratzen duena. Horregatik legearen alde agertzen dira, 

musikaren etorkizuna bermatu nahian. 

 Baina beste aldean daudenek susmoa dute lanpostuen kontua ez ote den aitzakia bat    

izango. Agian, bermatu nahi dutena orain arte izandako etekina da, nahiko ezaguna baita 

abeslari batek, hasten denean behintzat, oso diru gutxi jasotzen duela. Bestalde, pirateriaren 

alde daudenek pentsatzen dute aukera ona dela talde berriak ezagutzeko, hain da zabala 

eskaintza Interneten. Horrela, behin entzunda, erabaki dezakegu CDa erostea —letrak 

edukitzeko edota abestien kalitatea hobea izateko— edo erabaki dezakegu aurreztu dugun 

diruarekin kontzertu batera joatea. Beraz, diruak jarraituko du musikaren arloan egoten. 

Gainera, aldekoek gehitzen dute musika kultura dela eta, hori dela-eta, errazago egon behar 

dela herritarren esku. Gaur egun, tamalez, hain garestiak dira CDak non aurreztu behar 

den norberaren gustukoa den CDa erosi ahal izateko. Gauzak horrela, nahiko zaila da musika 

zabaltzea. Bukatzeko, batzuek pentsatzen dute, agian, zerbait ordaindu beharko genukeela 

musikaren truke. Baina argi dute orain arte eskatutakoa gehiegi dela. Horregatik, uste dute 

Espainiako SGAEkoek dirua edonola jaso nahi dutela: edozein aitzakia ona da sosa jasotzeko 

zerga baten edo beste baten bidez. 

 Beraz, iritzi ezberdinak daude gai honetan. Nik neuk pentsatzen dut musika doan jaistearen    

kontra ezer gutxi egin daitekeela. Gainera, musikarentzat zein entzuleentzat abantailak ikusten 

ditut, besteak beste, talde berriak ezagutzeko aukera ematen digu eta dohainik. Baina egia 

da musikari zerbait eman behar diogula “opari” horren truke, adibidez, kontzertu baten 

sarrera erosiz. Bestela, nola iraungo du?
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 4.5   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

HEZKUNTZA, BEREIZIA? 

 Eskola bereziak edo mistoak? Horixe da gakoa gaur egun. Hainbat herrialde garatuetan,    

(Britainia Handia, Alemania, Australia), bereiziriko eskolak nagusitzen dira baina, benetan ona al 

da hori ikasleentzat? Zergatik ez utzi eurei aukeratzen? 

 Euskal Herrian hain zuzen ere, zortzi ikastetxe soilik ageri dira gaur egun bereiziak    

direnak eta denak dira Opusarenak. Hala ere, azken inkesten erantzunak ikusita ikasle horien 

%90ek eskola mistoan egon nahiko zutela aitortu dute. Eta beraz, hor doa berriro ere galdera; 

Zergatik ez utzi ikasleei aukeratzen? 

 Eskola bereizietako irakasleen arabera umeen sexu ezberdinek heldutasunera iristeko    

erritmo desberdina dute eta gainera, eskola porrota 6 aldiz txikiagoa da. Baina, ez dira 

konturatzen egungo munduan elkarbizitza dela bizimodu on baterako funtsezko elementua, eta 

horrela, sexu bakoitzaren isolamendua bermatu eta neska-mutil arteko harremanak 

arazotsuagoak egiten dituztela. Egia da eskola emaitzak ere garrantzitsuak direla baina 

azkenean, ume horrek nahiz eta emaitza onak izan ez du elkarbizitzaz asko ikasiko eta 

bere sexukoekin soilik izango du harremana. 

 Beste alde batetik, eskola mistoek ere euren arazoak dituzte baina beti egon ahal da    

soluzio bat eta beraz, ez dago inolako aitzakiarik. Gainera, eskola mistoek abantaia gehiago 

dauzkate bereziak baino. Hala nola, neska eta mutil estereotipoak ekiditzea, bizikidetza 

bermatzea eta berdintasuna lortzea. Arazoei dagokienez, mutilek emaitzetan porrot gehiago 

izan ohi dute eskola hauetan bereizietan baino. Baliteke heldutasunerako erritmo motelagatik 

edota neskekin egotean kontzentrazio faltagatik. 

 Hori guztiaz gain, duela 45 urte eskola guztiak ziren bereiziak eta ez zegoen    

konparatzeko beste ezer. Hala ere, garai hartan halako eskolaren batean ikasitako edonorri 

galdetzean seguruenik gauza bera erantzungo du: “Penagarria zen halako egoera, neska eta 

mutilen gaineko estereotipoak gero eta gehiago sendotzen ziren horrela”. Egia da eskola 

porrotaren tasa txikiagoa zela gaur egunekoa baino, baina, kontu horrek ez dauka zerikusirik 

eskola bereizi edo mistoekin, garai ezberdinak baitziren eta umeen jokabidea aldatu da. 

Zoritxarrez, eskola bereizien defendatzaileei izugarri gustatzen zaie aitzakia hori erabiltzea 

berenera joateko. 

 Bukatzeko, aurreko guztia alde batera utziz gaur egungo gizarterako onena zer den    

ikusi eta aztertu behar da; eta ez soilik estatistikei behatu. Beraz, zein da eskola onena 

egungo eta etorkizuneko egoera sexistak ekiditzeko? Argi dago, eskola mistoak, betiere 

emaitza onak lortzeko hezkuntza aldatuz edota mutilei materia indar gehiagoz emanez.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.5   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

HEZKUNTZA, BEREIZIA? 

 Eskola bereziak edo mistoak? Horixe da gakoa gaur egun. Hainbat herrialde garatuetan,    

(Britainia Handia, Alemania, Australia), bereiziriko eskolak nagusitzen dira baina, benetan ona al 

da hori ikasleentzat? Zergatik ez utzi eurei aukeratzen? 

 Euskal Herrian hain zuzen ere, zortzi ikastetxe soilik ageri dira gaur egun bereiziak    

direnak eta denak dira Opusarenak. Hala ere, azken inkesten erantzunak ikusita ikasle horien 

%90ek eskola mistoan egon nahiko zutela aitortu dute. Eta beraz, hor doa berriro ere galdera; 

Zergatik ez utzi ikasleei aukeratzen? 

 Eskola bereizietako irakasleen arabera umeen sexu ezberdinek heldutasunera iristeko    

erritmo desberdina dute eta gainera, eskola porrota 6 aldiz txikiagoa da. Baina, ez dira 

konturatzen egungo munduan elkarbizitza dela bizimodu on baterako funtsezko elementua, eta 

horrela, sexu bakoitzaren isolamendua bermatu eta neska-mutil arteko harremanak 

arazotsuagoak egiten dituztela. Egia da eskola emaitzak ere garrantzitsuak direla baina 

azkenean, ume horrek nahiz eta emaitza onak izan ez du elkarbizitzaz asko ikasiko eta 

bere sexukoekin soilik izango du harremana. 

 Beste alde batetik, eskola mistoek ere euren arazoak dituzte baina beti egon ahal da    

soluzio bat eta beraz, ez dago inolako aitzakiarik. Gainera, eskola mistoek abantai gehiago 

dauzkate bereziak baino. Hala nola, neska eta mutil estereotipoak ekiditzea, bizikidetza 

bermatzea eta berdintasuna lortzea. Arazoei dagokienez, mutilek emaitzetan porrot gehiago 

izan ohi dute eskola hauetan bereizietan baino. Baliteke heldutasunerako erritmo motelagatik 

edota neskekin egotean kontzentrazio faltagatik. 

 Hori guztiaz gain, duela 45 urte eskola guztiak ziren bereiziak eta ez zegoen    

konparatzeko beste ezer. Hala ere, garai hartan halako eskolaren batean ikasitako edonorri 

galdetzean seguruenik gauza bera erantzungo du: “Penagarria zen halako egoera, neska eta 

mutilen gaineko estereotipoak gero eta gehiago sendotzen ziren horrela”. Egia da eskola 

porrotaren tasa txikiagoa zela gaur egunekoa baino, baina, kontu horrek ez dauka zerikusirik 

eskola bereizi edo mistoekin, garai ezberdinak baitziren eta umeen jokabidea aldatu da. 

Zoritxarrez, eskola bereizien defendatzaileei izugarri gustatzen zaie aitzakia hori erabiltzea 

berenera joateko. 

 Bukatzeko, aurreko guztia alde batera utziz gaur egungo gizarterako onena zer den    

ikusi eta aztertu behar da; eta ez soilik estatistikei behatu. Beraz, zein da eskola onena 

egungo eta etorkizuneko egoera sexistak ekiditzeko? Argi dago, eskola mistoak, betiere 

emaitza onak lortzeko hezkuntza aldatuz edota mutilei materia indar gehiagoz emanez.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

1,9 
0,9 
1,0 
3,8

354

Akatsak   17,5 

17,5 x 110 / 354
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 4.5   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

HEZKUNTZA, BEREIZIA? 

 Eskola bereziak ala mistoak? Horixe da eztabaida gaur egun. Hainbat herrialde garatutan,    

(Britainia Handia, Alemania, Australia) eskola bereiziak dira nagusi; baina benetan ona al da hori 

ikasleentzat? Zergatik ez utzi eurei aukeratzen? 

 Euskal Herriari gagozkiola, zortzi ikastetxe soilik ageri dira gaur egun bereiziak direnak    

eta denak dira Opusekoak. Hala ere, azken inkestetako erantzunetan ikasle horien %90ek 

eskola mistoan egon nahiko luketela aitortu dute. Eta, beraz, hor doa berriro ere galdera: 

zergatik ez utzi ikasleei aukeratzen? 

 Eskola bereizietako irakasleen arabera sexu ezberdineko umeek heldutasunera iristeko    

erritmo desberdina dute eta, gainera, eskola porrota sei aldiz txikiagoa da. Baina ez dira 

konturatzen gaurko munduan bizimodu on baterako elkarbizitza dela funtsezko elementua eta, 

horrela, sexuen araberako isolamendua finkatu eta neska-mutilen arteko harremanak 

arazotsuagoak egiten dituztela. Egia da eskola emaitzak ere garrantzitsuak direla baina, 

azkenean, ume horiek, nahiz eta emaitza onak izan, ez dute elkarrekin bizitzeaz asko 

ikasiko eta euren sexukoekin soilik izango dute harremana. 

 Beste alde batetik, eskola mistoek ere euren arazoak dituzte, baina beti egon daiteke    

soluzio bat eta, beraz, ez dago inolako aitzakiarik. Gainera, eskola mistoek abantaila gehiago 

dauzkate berezien aldean, hala nola, neska eta mutil estereotipoak ekiditea, bizikidetza 

bermatzea eta berdintasuna lortzea. Arazoei dagokienez, mutilek emaitzetan porrot gehiago 

izan ohi dute eskola hauetan bereizietan baino. Baliteke heldutasunerako erritmo motelagatik 

edota neskekin egotean kontzentrazio faltagatik izatea. 

 Horrez guztiaz gain, duela 45 urte eskola guztiak ziren bereiziak eta ez zegoen    

konparatzeko beste ezer. Hala ere, garai hartan halako eskolaren batean ikasitako edonori 

galdetuz gero, seguruenik gauza bera erantzungo du: “Penagarria zen orduko egoera, neska eta 

mutilei buruzko estereotipoak gero eta gehiago sendotzen ziren horrela”. Egia da eskola 

porrotaren tasa txikiagoa zela gaur egunekoaren aldean, baina kontu horrek ez dauka zerikusirik 

eskola bereizi edo mistoekin, garai ezberdinak baitziren eta umeen jokabidea aldatu egin da. 

Zoritxarrez, eskola bereizien defendatzaileei izugarri gustatzen zaie aitzakia hori erabiltzea 

beraienera jotzeko. 

 Bukatzeko, aurreko guztia alde batera utziz, gaur eguneko gizartearentzat onena zer    

den ikusi eta aztertu behar da; eta ez soilik estatistikei behatu. Beraz, zein da eskola onena 

gaurko eta etorkizuneko egoera sexistak ekiditzeko? Argi dago, eskola mistoak, betiere 

emaitza onak lortzeko hezkuntza aldatuz edota mutilei materia indar gehiagorekin emanez.

Lehen kal.   3,8 

Zuzenketa   +1,8 

Azken kal.  >  5,6 
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 4.5   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

HEZKUNTZA, BEREIZIA? 

 Eskola bereziak ala mistoak? Horixe da eztabaida gaur egun. Hainbat herrialde garatutan,    

(Britainia Handia, Alemania, Australia) eskola bereiziak dira nagusi; baina benetan ona al da hori 

ikasleentzat? Zergatik ez utzi eurei aukeratzen? 

 Euskal Herriari gagozkiola, zortzi ikastetxe soilik ageri dira gaur egun bereiziak direnak    

eta denak dira Opusekoak. Hala ere, azken inkestetako erantzunetan ikasle horien %90ek 

eskola mistoan egon nahiko luketela aitortu dute. Eta, beraz, hor doa berriro ere galdera: 

zergatik ez utzi ikasleei aukeratzen? 

 Eskola bereizietako irakasleen arabera sexu ezberdineko umeek heldutasunera iristeko    

erritmo desberdina dute eta, gainera, eskola porrota sei aldiz txikiagoa da. Baina ez dira 

konturatzen gaurko munduan bizimodu on baterako elkarbizitza dela funtsezko elementua eta, 

horrela, sexuen araberako isolamendua finkatu eta neska-mutilen arteko harremanak 

arazotsuagoak egiten dituztela. Egia da eskola emaitzak ere garrantzitsuak direla baina, 

azkenean, ume horiek, nahiz eta emaitza onak izan, ez dute elkarrekin bizitzeaz asko 

ikasiko eta euren sexukoekin soilik izango dute harremana. 

 Beste alde batetik, eskola mistoek ere euren arazoak dituzte, baina beti egon daiteke    

soluzio bat eta, beraz, ez dago inolako aitzakiarik. Gainera, eskola mistoek abantaila gehiago 

dauzkate berezien aldean, hala nola, neska eta mutil estereotipoak ekiditea, bizikidetza 

bermatzea eta berdintasuna lortzea. Arazoei dagokienez, mutilek emaitzetan porrot gehiago 

izan ohi dute eskola hauetan bereizietan baino. Baliteke heldutasunerako erritmo motelagatik 

edota neskekin egotean kontzentrazio faltagatik izatea. 

 Horrez guztiaz gain, duela 45 urte eskola guztiak ziren bereiziak eta ez zegoen    

konparatzeko beste ezer. Hala ere, garai hartan halako eskolaren batean ikasitako edonori 

galdetuz gero, seguruenik gauza bera erantzungo du: “Penagarria zen orduko egoera, neska eta 

mutilei buruzko estereotipoak gero eta gehiago sendotzen ziren horrela”. Egia da eskola 

porrotaren tasa txikiagoa zela gaur egunekoaren aldean, baina kontu horrek ez dauka zerikusirik 

eskola bereizi edo mistoekin, garai ezberdinak baitziren eta umeen jokabidea aldatu egin da. 

Zoritxarrez, eskola bereizien defendatzaileei izugarri gustatzen zaie aitzakia hori erabiltzea 

beraienera jotzeko. 

 Bukatzeko, aurreko guztia alde batera utziz, gaur eguneko gizartearentzat onena zer    

den ikusi eta aztertu behar da; eta ez soilik estatistikei behatu. Beraz, zein da eskola onena 

gaurko eta etorkizuneko egoera sexistak ekiditeko? Argi dago, eskola mistoak, betiere 

emaitza onak lortzeko hezkuntza aldatuz edota mutilei materia indar gehiagorekin emanez.
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 4.6   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

MUSIKA JAISTEA 

 Orain dela urte gutxi batzuk asmakizun miragarri bat merkatura plazaratu zen, informatika,    

hain zuzen. Informatika eta ordenagailuekin batera, sarea, hau da Internet, azaldu eta zabaldu 

zen. Internetek onura eta mesede ugari ekarri dizkigu, inondik ere, baina eztabaida asko ere 

piztu ditu. Horietako bat musika jaistearen inguruan sortu da.  

 Alde batetik, musika eta beste gauzak, zinea esaterako, guztiz doan eskura ahal izatea    

egundoko pagotxa da erabiltzaileontzat. Bestaldetik, musika egile eta saltzaileentzat 

Interneten hedakuntza oso kaltegarria suertatu da. Hor daude zenbakiak: musikaren salmentek 

izugarrizko beherakada jasan dute, musika denda askok beraien ateak itxi behar izan dituzte, 

eta musika industria kinka larrian geratu da. Are gehiago, autoreek salatu dutenez, Interneten 

ondorioz, musikaren ekoizpena (artearena, orokorrean) amaitzeko arriskua agertu da. 

 Egia da Internetetik musika jaistearen ondorioz musikari batzuk baliabideak eskuratzeko    

ahalmenik gabe geratu direla. Eta honek, noski, musikaren mundua eta artelanen sorkuntza 

kaltetzea suposatzen du. Hala ere, ezin ditugu ahaztu beste gauza batzuk. Lehenik eta behin, 

esan beharra dago Internetek berak musika ezagutarazteko aukera eskaintzen duela, eta era 

berean, musika eta arte garapenerakoa. 

 Bigarrenez, gogoratu behar dugu kexuka dabiltzan artista batzuk aberatsen arteko    

aberatsak direla. Gure gizartean artista hauek heroi edo jarraitzeko eredutzat jotzen ditugu. 

Hain aberatsa izateari miragarria deritzogu, eta jende asko txirotasunean bizi dela ahazten 

dugu. 

 Beraz, ikuspuntu honetatik, Interneten erabilerak onura bitxia dakarkigula esan daiteke:    

aberastasunaren banaketa orekatua ahalbideratzen du, eta, aldi berean, baliabide eskaseko 

jendeari artista famatuen lana gozatzeko parada eskaintzen dio. Ezin demokratikoagorik. 

 Suposa genezake, ordea, egileak eta saltzaileak ez datoz bat ikuspuntu honekin. Gainera,    

kontuan hartu behar da musikari guztiak ez direla dirudunak, eta beraien lan duinari ezker 

bizi direla. Puntu honetan, beraien kexak eta beldurrak guztiz ulergarriak dira. 

 Arazo honi zer konponbide eman diezaiokeen asmatzea ez da lan erraza. Autoreen    

elkarteak informatikako industriari zerga bat jartzea zilegi iruditzen da. Hala ere, horren 

kontra ere ahotsak altxatu dira, ordenagailuen saltzaileenak adibidez, beraien kalterako 

neurria izango dela argudiatuz. Konponbidea ez du ematen hurbil dagoenik. Bitartean, musika 

gozatzen jarrai dezagun, Internetetik jaitsitakoa nahiz saltokietan jasotakoa. 

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.6   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

MUSIKA JAISTEA 

 Orain dela urte gutxi batzuk asmakizun miragarri bat merkatura plazaratu zen, informatika,    

hain zuzen. Informatika eta ordenagailuekin batera, sarea, hau da Internet, azaldu eta zabaldu 

zen. Internetek onura eta mesede ugari ekarri dizkigu, inondik ere, baina eztabaida asko ere 

piztu ditu. Horietako bat musika jaistearen inguruan sortu da.  

 Alde batetik, musika eta beste gauzak, zinea esaterako, guztiz doan eskura ahal izatea    

egundoko pagotxa da erabiltzaileontzat. Bestaldetik, musika egile eta saltzaileentzat 

Interneten hedakuntza oso kaltegarria suertatu da. Hor daude zenbakiak: musikaren salmentek 

izugarrizko beherakada jasan dute, musika denda askok beraien ateak itxi behar izan dituzte, 

eta musika industria kinka larrian geratu da. Are gehiago, autoreek salatu dutenez, Interneten 

ondorioz, musikaren ekoizpena (artearena, orokorrean) amaitzeko arriskua agertu da. 

 Egia da Internetetik musika jaistearen ondorioz musikari batzuk baliabideak eskuratzeko    

ahalmenik gabe geratu direla. Eta honek, noski, musikaren mundua eta artelanen sorkuntza 

kaltetzea suposatzen du. Hala ere, ezin ditugu ahaztu beste gauza batzuk. Lehenik eta behin, 

esan beharra dago Internetek berak musika ezagutarazteko aukera eskaintzen duela, eta era 

berean, musika eta arte garapenerakoa. 

 Bigarrenez, gogoratu behar dugu kexuka dabiltzan artista batzuk aberatsen arteko    

aberatsak direla. Gure gizartean artista hauek heroi edo jarraitzeko eredutzat jotzen ditugu. 

Hain aberatsa izateari miragarria deritzogu, eta jende asko txirotasunean bizi dela ahazten 

dugu. 

 Beraz, ikuspuntu honetatik, Interneten erabilerak onura bitxia dakarkigula esan daiteke:    

aberastasunaren banaketa orekatua ahalbideratzen du, eta, aldi berean, baliabide eskaseko 

jendeari artista famatuen lana gozatzeko parada eskaintzen dio. Ezin demokratikoagorik. 

 Suposa genezake, ordea, egileak eta saltzaileak ez datoz bat ikuspuntu honekin. Gainera,    

kontuan hartu behar da musikari guztiak ez direla dirudunak, eta beraien lan duinari ezker 

bizi direla. Puntu honetan, beraien kexak eta beldurrak guztiz ulergarriak dira. 

 Arazo honi zer konponbide eman diezaiokeen asmatzea ez da lan erraza. Autoreen    

elkarteak informatikako industriari zerga bat jartzea zilegi iruditzen da. Hala ere, horren 

kontra ere ahotsak altxatu dira, ordenagailuen saltzaileenak adibidez, beraien kalterako 

neurria izango dela argudiatuz. Konponbidea ez du ematen hurbil dagoenik. Bitartean, musika 

gozatzen jarrai dezagun, Internetetik jaitsitakoa nahiz saltokietan jasotakoa. 

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,2 
2,1 
2,5 
6,8

327

Akatsak   11,0 

11,0 x 110 / 327
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 4.6   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

MUSIKA JAISTEA 

 Orain dela urte gutxi batzuk asmakizun miragarri bat plazaratu zen, informatika,    

hain zuzen. Informatika eta ordenagailuekin batera, Sarea, hau da Internet, azaldu eta zabaldu 

zen. Internetek onura eta mesede ugari ekarri dizkigu, inondik ere, baina eztabaida asko ere 

piztu ditu. Horietako bat musika jaistearen inguruan sortu da.  

 Alde batetik, musika eta beste gauza batzuk, zinea esaterako, guztiz doan eskuratu ahal izatea    

egundoko pagotxa da erabiltzaileontzat. Bestaldetik, musika egile eta saltzaileentzat 

Interneten hedakuntza oso kaltegarria suertatu da. Hor daude zenbakiak: musikaren salmentek 

izugarrizko beherakada izan dute, musika denda askok ateak itxi behar izan dituzte, 

eta musika industria kinka larrian geratu da. Are gehiago: autoreek salatu dutenez, Interneten 

ondorioz, musikaren ekoizpena (artearena, oro har) amaitzeko arriskua agertu da. 

 Egia da Internetetik musika jaistearen ondorioz musikari batzuk baliabideak eskuratzeko    

ahalmenik gabe geratu direla. Eta horrek, noski, musikaren mundua eta artelanen sorkuntza 

kaltetzea dakar. Hala ere, ezin ditugu ahaztu beste gauza batzuk. Lehenik eta behin, 

esan beharra dago Internetek berak musika ezagutarazteko aukera eskaintzen duela eta, era 

berean, musika eta artea garatzekoa. 

 Bigarrenik, gogoratu behar dugu kexuka dabiltzan artista batzuk aberatsen arteko    

aberatsak direla. Gure gizartean artista horiek heroi edo jarraitzeko eredutzat jotzen ditugu. 

Hain aberatsa izateari miresgarria deritzogu, eta jende asko txirotasunean bizi dela ahazten 

dugu. 

 Beraz, ikuspuntu horretatik, Internet erabiltzeak onura bitxia dakarkigula esan daiteke:    

aberastasunaren banaketa orekatua ahalbidetzen du eta, aldiz berean, baliabide eskaseko 

jendeari artista famatuen lana gozatzeko parada eskaintzen dio. Ezin demokratikoagoa. 

 Suposa dezakegu, ordea, egileak eta saltzaileak ez datozela bat ikuspuntu horrekin. Gainera,    

kontuan hartu behar da musikari guztiak ez direla dirudunak, eta beraien lan duinari esker bizi 

direla. Puntu horretan beraien kexak eta beldurrak guztiz ulergarriak dira. 

 Arazo honi zer konponbide eman dakiokeen asmatzea ez da lan erraza. Autoreen    

elkarteak informatikako industriari zerga bat jartzea zilegi dirudi. Hala ere, horren 

kontra ahotsak ere altxatu dira, ordenagailu saltzaileenak adibidez, beraien kalterako 

neurria izango dela argudiatuz. Konponbidea ez du ematen hurbil dagoenik. Bitartean, musika 

gozatzen jarrai dezagun, Internetetik jaitsitakoa nahiz saltokietan erositakoa. 

Lehen kal.   6,8 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  8,8 
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 4.6   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

MUSIKA JAISTEA 

 Orain dela urte gutxi batzuk asmakizun miragarri bat plazaratu zen, informatika,    

hain zuzen. Informatika eta ordenagailuekin batera, Sarea, hau da Internet, azaldu eta zabaldu 

zen. Internetek onura eta mesede ugari ekarri dizkigu, inondik ere, baina eztabaida asko ere 

piztu ditu. Horietako bat musika jaistearen inguruan sortu da.  

 Alde batetik, musika eta beste gauza batzuk, zinea esaterako, guztiz doan eskuratu ahal izatea    

egundoko pagotxa da erabiltzaileontzat. Bestaldetik, musika egile eta saltzaileentzat 

Interneten hedakuntza oso kaltegarria suertatu da. Hor daude zenbakiak: musikaren salmentek 

izugarrizko beherakada izan dute, musika denda askok ateak itxi behar izan dituzte, 

eta musika industria kinka larrian geratu da. Are gehiago: autoreek salatu dutenez, Interneten 

ondorioz, musikaren ekoizpena (artearena, oro har) amaitzeko arriskua agertu da. 

 Egia da Internetetik musika jaistearen ondorioz musikari batzuk baliabideak eskuratzeko    

ahalmenik gabe geratu direla. Eta horrek, noski, musikaren mundua eta artelanen sorkuntza 

kaltetzea dakar. Hala ere, ezin ditugu ahaztu beste gauza batzuk. Lehenik eta behin, 

esan beharra dago Internetek berak musika ezagutarazteko aukera eskaintzen duela eta, era 

berean, musika eta artea garatzekoa. 

 Bigarrenik, gogoratu behar dugu kexuka dabiltzan artista batzuk aberatsen arteko    

aberatsak direla. Gure gizartean artista horiek heroi edo jarraitzeko eredutzat jotzen ditugu. 

Hain aberatsa izateari miresgarria deritzogu, eta jende asko txirotasunean bizi dela ahazten 

dugu. 

 Beraz, ikuspuntu horretatik, Internet erabiltzeak onura bitxia dakarkigula esan daiteke:    

aberastasunaren banaketa orekatua ahalbidetzen du eta, aldiz berean, baliabide eskaseko 

jendeari artista famatuen lana gozatzeko parada eskaintzen dio. Ezin demokratikoagoa. 

 Suposa dezakegu, ordea, egileak eta saltzaileak ez datozela bat ikuspuntu horrekin. Gainera,    

kontuan hartu behar da musikari guztiak ez direla dirudunak, eta beraien lan duinari esker bizi 

direla. Puntu horretan beraien kexak eta beldurrak guztiz ulergarriak dira. 

 Arazo honi zer konponbide eman dakiokeen asmatzea ez da lan erraza. Autoreen    

elkarteak informatikako industriari zerga bat jartzea zilegi dirudi. Hala ere, horren 

kontra ahotsak ere altxatu dira, ordenagailu saltzaileenak adibidez, beraien kalterako 

neurria izango dela argudiatuz. Konponbidea ez du ematen hurbil dagoenik. Bitartean, musika 

gozatzen jarrai dezagun, Internetetik jaitsitakoa nahiz saltokietan erositakoa. 
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 4.7   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

TXAKURRA 

 Gaur egun gero eta jende gehiagok erosten ditu txakurrak konpaiñiarako edo bakardadeari    

aurre egiteko. Baina behar bezala tratatzen al ditugu? 

 Oraintxe bertan aipatu dudan bezala , gehienetan txakurrek bakarrik dauden pertsonek    

izaten dituzte, pertsonen lagun onenak omen direlako. Bestalde, jendeak norbait ordezteko 

izaten ditu, hala nola , haurrak, anai-arrebak, etab. 

 Aurrekoarekin jarraituz, askotan, norbait ordeztearen nahia gainditu eta pertsona hori    

izango balitz bezala tratatzen dugu animalia bat. Arropa jartzen diogu, ileapaindegira eramaten 

dugu eta asko mimatzen dugu. Horrek arazoak sortu ditzazke , lehenik eta behin, txakurra 

animalia delako eta ez gizakia. Horrela, txakurraren menpe gera zaitezke eta nahi duena egin 

dezake. 

 txakurren beharrei dagokionez , denok dakigun bezala, hiru aldiz egunean kalera atera    

behar zaie eta kirola egin behar dute (batzuk beste batzuk baino gehiago), hau da, ibilaldi 

luzeak egin edo mendira eramatea komenigarria zaizkie. Ohikoa da lehenengo egunetan behar 

hauei erantzutea, baina gero ahaztu egiten zaizkigu, eta honako aitzaki hauek jartzen ditugu: 

oso lanpetuta nabilela, nere txakurrak ez duela hainbeste aldiz kalera irtetzeko beharrik. . .  

 Kontuan hartu beharreko beste faktore bat etxebizitzarena da. txakur asko    

apartamentutan izaten dira, neretzako hau ez dela egokia, animalia honek espazio zabala 

behar baitu bizitzeko, txakur handiak batez ere. Hauentzat toki egokienak baserriak edo 

lorategiak dituzten etxebizitza indibidualak dira. Leku hauetan, askatasunez ibili daitezke. 

 Beste gai bati helduz, txakurrek gauza asko egiteko gai dira. Adibidez, pertsona itxuen    

laguntzaile bikainak izan daitezke, hauen eguneroko zailtasunak murriztuz, hala nola, bidea 

gurutzatzea. 

 Beste alde batetik, poliziarentzat ere oso baliagarriak dira, usaimen bikaina baitute.    

Azkenik, lanerako ere erabiltzen dira, batez ere baserrietan, ardiak eta zaintzeko. 

 Esandakoa laburbilduz, txakurrak konpainiarako edo laguntzarako erabili ditzakegu, beti    

ere, ondo tratatuz, hau da, beraien beharrak asetuz, kalera ateratzearena, etab. 

 Horrela bakarrik lortuko dugu beraien konpainiaz disfrutatzea eta beraiek gureaz. Gogoan    

izan behar dugu txakurrek animaliak direla eta ez pertsonak, beraz, ezin ditugu horrela 

izango balitz bezala tratatu, norbait ordeztu nahi badugu ere.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.7   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

TXAKURRA 

 Gaur egun gero eta jende gehiagok erosten ditu txakurrak konpaiñiarako edo bakardadeari    

aurre egiteko. Baina behar bezala tratatzen al ditugu? 

 Oraintxe bertan aipatu dudan bezala , gehienetan txakurrek bakarrik dauden pertsonek    

izaten dituzte, pertsonen lagun onenak omen direlako. Bestalde, jendeak norbait ordezteko 

izaten ditu, hala nola , haurrak, anai-arrebak, etab. 

 Aurrekoarekin jarraituz, askotan, norbait ordeztearen nahia gainditu eta pertsona hori    

izango balitz bezala tratatzen dugu animalia bat. Arropa jartzen diogu, ileapaindegira eramaten 

dugu eta asko mimatzen dugu. Horrek arazoak sortu ditzazke , lehenik eta behin, txakurra 

animalia delako eta ez gizakia. Horrela, txakurraren menpe gera zaitezke eta nahi duena egin 

dezake. 

 txakurren beharrei dagokionez , denok dakigun bezala, hiru aldiz egunean kalera atera    

behar zaie eta kirola egin behar dute (batzuk beste batzuk baino gehiago), hau da, ibilaldi 

luzeak egin edo mendira eramatea komenigarria zaizkie. Ohikoa da lehenengo egunetan behar 

hauei erantzutea, baina gero ahaztu egiten zaizkigu, eta honako aitzaki hauek jartzen ditugu: 

oso lanpetuta nabilela, nere txakurrak ez duela hainbeste aldiz kalera irtetzeko beharrik. . .  

 Kontuan hartu beharreko beste faktore bat etxebizitzarena da. txakur asko    

apartamentutan izaten dira, neretzako hau ez dela egokia, animalia honek espazio zabala 

behar baitu bizitzeko, txakur handiak batez ere. Hauentzat toki egokienak baserriak edo 

lorategiak dituzten etxebizitza indibidualak dira. Leku hauetan, askatasunez ibili daitezke. 

 Beste gai bati helduz, txakurrek gauza asko egiteko gai dira. Adibidez, pertsona itxuen    

laguntzaile bikainak izan daitezke, hauen eguneroko zailtasunak murriztuz, hala nola, bidea 

gurutzatzea. 

 Beste alde batetik, poliziarentzat ere oso baliagarriak dira, usaimen bikaina baitute.    

Azkenik, lanerako ere erabiltzen dira, batez ere baserrietan, ardiak eta zaintzeko. 

 Esandakoa laburbilduz, txakurrak konpainiarako edo laguntzarako erabili ditzakegu, beti    

ere, ondo tratatuz, hau da, beraien beharrak asetuz, kalera ateratzearena, etab. 

 Horrela bakarrik lortuko dugu beraien konpainiaz disfrutatzea eta beraiek gureaz. Gogoan    

izan behar dugu txakurrek animaliak direla eta ez pertsonak, beraz, ezin ditugu horrela 

izango balitz bezala tratatu, norbait ordeztu nahi badugu ere.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

1,7 
0,9 
0,0 
2,5

306

Akatsak   22,0 

22,0 x 110 / 306

?

?
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 4.7   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

TXAKURRA 

 Gaur egun gero eta jende gehiagok erosten ditu txakurrak konpainiarako edo bakardadeari    

aurre egiteko. Baina behar bezala tratatzen al ditugu? 

 Oraintxe aipatu dudan bezala, gehienetan txakurrak bakarrik dauden pertsonek    

edukitzen dituzte, pertsonen lagun onenak omen direlako. Bestalde, jendeak norbait ordezteko 

izaten ditu, hala nola , haurrak, anai-arrebak, etab. 

 Aurrekoarekin jarraituz, askotan, norbait ordezteko nahia gainditu eta pertsona bera    

izango balitz bezala tratatzen dugu animalia bat: arropa jartzen diogu, ileapaindegira eramaten 

dugu eta asko mimatzen dugu. Horrek arazoak sor ditzake, lehenik eta behin txakurra 

animalia delako eta ez gizakia. Horrela, txakurraren menpe gera gaitezke eta hark nahi duena 

egin dezake. 

 Txakurren beharrei dagokienez, denok dakigun bezala, hiru aldiz egunean kalera atera    

behar dira eta kirola egin behar dute (batzuek beste batzuek baino gehiago), hau da, ibilaldi 

luzeak egin edo mendira eramatea komenigarria zaie. Normala da lehenengo egunetan behar 

horiei erantzutea, baina gero ahaztu egiten zaizkigu, eta honako aitzaki hauek jartzen ditugu: 

oso lanpetuta nabil, nire txakurrak ez du hainbeste aldiz kalera irteteko beharrik. . .  

 Kontuan hartu beharreko beste faktore bat etxebizitzarena da. Txakur asko    

apartamentuetan egoten dira, nire ustez hau ez da egokia, animalia horiek espazio zabala 

behar baitute bizitzeko, txakur handiek batez ere. Horientzat toki egokienak baserriak edo 

lorategiak dituzten etxebizitza indibidualak dira. Leku horietan, askatasunez ibil daitezke. 

 Beste gai bati helduz, txakurrak gauza asko egiteko gai dira. Adibidez, pertsona itsuen    

laguntzaile bikainak izan daitezke, haien eguneroko zailtasunak murriztuz, hala nola, bidea 

gurutzatzea. 

 Beste alde batetik, poliziarentzat ere oso baliagarriak dira, usaimen bikaina baitute.    

Azkenik, lanerako ere erabiltzen dira, batez ere baserrietan, ardiak eta zaintzeko. 

 Esandakoa laburbilduz, txakurrak konpainiarako edo laguntzarako erabil ditzakegu, beti ere    

ondo tratatuta, hau da, beraien beharrak asez, kalera ateratzea, etab. Horrela bakarrik lortuko 

dugu beraien konpainiarekin disfrutatzea eta beraiek gurearekin. Gogoan izan behar dugu 

txakurrak animaliak direla eta ez pertsonak; beraz, ezin ditugu hori izango balira bezala 

tratatu, norbait ordeztu nahi badugu ere.

Lehen kal.   2,5 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  4,5 
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 4.7   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

TXAKURRA 

 Gaur egun gero eta jende gehiagok erosten ditu txakurrak konpainiarako edo bakardadeari    

aurre egiteko. Baina behar bezala tratatzen al ditugu? 

 Oraintxe aipatu dudan bezala, gehienetan txakurrak bakarrik dauden pertsonek    

edukitzen dituzte, pertsonen lagun onenak omen direlako. Bestalde, jendeak norbait ordezteko 

izaten ditu, hala nola , haurrak, anai-arrebak, etab. 

 Aurrekoarekin jarraituz, askotan, norbait ordezteko nahia gainditu eta pertsona bera    

izango balitz bezala tratatzen dugu animalia bat: arropa jartzen diogu, ileapaindegira eramaten 

dugu eta asko mimatzen dugu. Horrek arazoak sor ditzake, lehenik eta behin txakurra 

animalia delako eta ez gizakia. Horrela, txakurraren menpe gera gaitezke eta hark nahi duena 

egin dezake. 

 Txakurren beharrei dagokienez, denok dakigun bezala, hiru aldiz egunean kalera atera    

behar dira eta kirola egin behar dute (batzuek beste batzuek baino gehiago), hau da, ibilaldi 

luzeak egin edo mendira eramatea komenigarria zaie. Normala da lehenengo egunetan behar 

horiei erantzutea, baina gero ahaztu egiten zaizkigu, eta honako aitzaki hauek jartzen ditugu: 

oso lanpetuta nabil, nire txakurrak ez du hainbeste aldiz kalera irteteko beharrik. . .  

 Kontuan hartu beharreko beste faktore bat etxebizitzarena da. Txakur asko    

apartamentuetan egoten dira, nire ustez hau ez da egokia, animalia horiek espazio zabala 

behar baitute bizitzeko, txakur handiek batez ere. Horientzat toki egokienak baserriak edo 

lorategiak dituzten etxebizitza indibidualak dira. Leku horietan, askatasunez ibil daitezke. 

 Beste gai bati helduz, txakurrak gauza asko egiteko gai dira. Adibidez, pertsona itsuen    

laguntzaile bikainak izan daitezke, haien eguneroko zailtasunak murriztuz, hala nola, bidea 

gurutzatzea. 

 Beste alde batetik, poliziarentzat ere oso baliagarriak dira, usaimen bikaina baitute.    

Azkenik, lanerako ere erabiltzen dira, batez ere baserrietan, ardiak eta zaintzeko. 

 Esandakoa laburbilduz, txakurrak konpainiarako edo laguntzarako erabil ditzakegu, beti ere    

ondo tratatuta, hau da, beraien beharrak asez, kalera ateratzea, etab. Horrela bakarrik lortuko 

dugu beraien konpainiarekin disfrutatzea eta beraiek gurearekin. Gogoan izan behar dugu 

txakurrak animaliak direla eta ez pertsonak; beraz, ezin ditugu hori izango balira bezala 

tratatu, norbait ordeztu nahi badugu ere.
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 4.8   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

BIHAR, ITSU? 

 Bihar goizean itsu esnatuko banintz, lehendabizi egoera horretan aurkitzearen arrazoiak    

zein diren pentsatzen jarriko nintzateke. Sakon hausnartuko nuke aurreko egunean zein 

ekintza burutu nituen gogoraraziz. Izan ere, egun batetik bestera itsu geratzeko arrazoiren 

bat egon beharko luke.  

 Beharbada oraindik ere ametsetan nagoela pentsatuko nuke, ez bainuke nire baldintzen    

aldaketaren zergatia zein den imajinatu ere egingo. Ondorioz medikuarenera joateko erabakia 

hartuko nuke. Baina, noski, hori bakarrik egiteko gai izango ez nintzenik lagun edo bizilagun 

bat deitzen saiatuko nintzateke. Izan ere, buruz dakit telefonoaren zenbakiak nola kokatuta 

dauden. 

 Medikuak nire itsutasuna baieztatuz gero ingurukoei nire arazoa adieraziko nieke. Itsua    

izango nintzelarik, lehenengo hilabeteetan laguntza beharko nuke lehen normaltasun 

osoz burutzen nituen ekintzak aurrera eramateko, eta nire senideek, lagunek. . . ezin izango 

balidate eskurik bota norbait kontratatuko nuke. 

 Badakit nire bizitza berriko lehenengo egunak zailak izango liratekeela, baina itsutasunari,    

modu egokienean, aurre egiten saiatuko nintzateke. Nahiz eta ordura arte ikusten nituenak 

ezin berriro begiradarekin antzeman, entzumena eta ukimena garatuko nituzke,  honela lehen 

ere sentitu eta pertzibitzen nituen objektu, paisaia. . . horiek berriro oroitzapenera bueltatzen 

saiatuz. 

 Azkenik, argi izango nuke itsutasunak ez nindukeela ikasketetatik bananduko. Ahalegin    

guztiak egingo nituzke nire ametsak egoera berri horretan betetzen saiatzeko. Izan ere, 

ametsak ametsak dira betirako, eta, nahiz eta, milaka oztopo jarri edo agertu aurrean beti 

izango dira zure azken irabazi eta poztasunaren iturri.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.8   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

BIHAR, ITSU? 

 Bihar goizean itsu esnatuko banintz, lehendabizi egoera horretan aurkitzearen arrazoiak    

zein diren pentsatzen jarriko nintzateke. Sakon hausnartuko nuke aurreko egunean zein 

ekintza burutu nituen gogoraraziz. Izan ere, egun batetik bestera itsu geratzeko arrazoiren 

bat egon beharko luke.  

 Beharbada oraindik ere ametsetan nagoela pentsatuko nuke, ez bainuke nire baldintzen    

aldaketaren zergatia zein den imajinatu ere egingo. Ondorioz medikuarenera joateko erabakia 

hartuko nuke. Baina, noski, hori bakarrik egiteko gai izango ez nintzenik lagun edo bizilagun 

bat deitzen saiatuko nintzateke. Izan ere, buruz dakit telefonoaren zenbakiak nola kokatuta 

dauden. 

 Medikuak nire itsutasuna baieztatuz gero ingurukoei nire arazoa adieraziko nieke. Itsua    

izango nintzelarik, lehenengo hilabeteetan laguntza beharko nuke lehen normaltasun 

osoz burutzen nituen ekintzak aurrera eramateko, eta nire senideek, lagunek. . . ezin izango 

balidate eskurik bota norbait kontratatuko nuke. 

 Badakit nire bizitza berriko lehenengo egunak zailak izango liratekeela, baina itsutasunari,    

modu egokienean, aurre egiten saiatuko nintzateke. Nahiz eta ordura arte ikusten nituenak 

ezin berriro begiradarekin antzeman, entzumena eta ukimena garatuko nituzke,  honela lehen 

ere sentitu eta pertzibitzen nituen objektu, paisaia. . . horiek berriro oroitzapenera bueltatzen 

saiatuz. 

 Azkenik, argi izango nuke itsutasunak ez nindukeela ikasketetatik bananduko. Ahalegin    

guztiak egingo nituzke nire ametsak egoera berri horretan betetzen saiatzeko. Izan ere, 

ametsak ametsak dira betirako, eta, nahiz eta, milaka oztopo jarri edo agertu aurrean beti 

izango dira zure azken irabazi eta poztasunaren iturri.

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,3 
2,1 
1,0 
5,4

216

V

Akatsak   10,5 

10,5 x 110 / 216
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 4.8   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

BIHAR, ITSU? 

 Bihar goizean itsu esnatuko banintz, lehendabizi egoera horretan egoteko arrazoiak    

zein diren pentsatzen jarriko nintzateke. Sakon hausnartuko nuke, aurreko egunean zein 

ekintza burutu nituen gogoraratuz. Izan ere, egun batetik bestera itsu geratzeko arrazoiren 

bat egon beharko litzateke.  

 Beharbada, oraindik ere ametsetan nagoela pentsatuko nuke, ez bainuke nire egoeraren    

aldaketaren zergatia zein den imajinatu ere egingo. Ondorioz, medikuarenera joateko erabakia 

hartuko nuke. Baina, noski, hori bakarrik egiteko gai izango ez nintzatekeenez, lagun edo bizilagun 

bati deitzen saiatuko nintzateke. Izan ere, buruz dakit telefonoko zenbakiak nola kokatuta 

dauden. 

 Medikuak nire itsutasuna baieztatuz gero, ingurukoei nire arazoa jakinaraziko nieke. Itsua    

izango nintzatekeelarik, lehenengo hilabeteetan laguntza beharko nuke lehenago normaltasun 

osoz burutzen nituen ekintzak aurrera eramateko, eta nire senideek, lagunek. . . ezin izango 

balidate eskurik bota, norbait kontratatuko nuke. 

 Badakit nire bizitza berriko lehenengo egunak zailak izango liratekeela, baina itsutasunari,    

modu egokienean, aurre egiten saiatuko nintzateke. Nahiz eta ordura arte ikusten nituenak 

ezin berriro begiradarekin antzeman, entzumena eta ukimena garatuko nituzke, eta horrela lehen 

sentitzen eta perzibitzen nituen objektu, paisaia. . . horiek berriro ere oroitzapenera bueltatzen 

saiatu. 

 Azkenik, argi izango nuke itsutasunak ez nindukeela ikasketetatik bananduko. Ahalegin    

guztiak egingo nituzke nire ametsak egoera berri horretan betetzen saiatzeko. Izan ere, 

ametsak ametsak dira betiko eta, nahiz eta milaka oztopo jarri edo agertu aurrean, beti 

izango dira norberaren azken euskarri eta poztasunaren iturri.

Lehen kal.   5,4 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  7,4 
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 4.8   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

BIHAR, ITSU? 

 Bihar goizean itsu esnatuko banintz, lehendabizi egoera horretan egoteko arrazoiak    

zein diren pentsatzen jarriko nintzateke. Sakon hausnartuko nuke, aurreko egunean zein 

ekintza burutu nituen gogoraratuz. Izan ere, egun batetik bestera itsu geratzeko arrazoiren 

bat egon beharko litzateke.  

 Beharbada, oraindik ere ametsetan nagoela pentsatuko nuke, ez bainuke nire egoeraren    

aldaketaren zergatia zein den imajinatu ere egingo. Ondorioz, medikuarenera joateko erabakia 

hartuko nuke. Baina, noski, hori bakarrik egiteko gai izango ez nintzatekeenez, lagun edo bizilagun 

bati deitzen saiatuko nintzateke. Izan ere, buruz dakit telefonoko zenbakiak nola kokatuta 

dauden. 

 Medikuak nire itsutasuna baieztatuz gero, ingurukoei nire arazoa jakinaraziko nieke. Itsua    

izango nintzatekeelarik, lehenengo hilabeteetan laguntza beharko nuke lehenago normaltasun 

osoz burutzen nituen ekintzak aurrera eramateko, eta nire senideek, lagunek. . . ezin izango 

balidate eskurik bota, norbait kontratatuko nuke. 

 Badakit nire bizitza berriko lehenengo egunak zailak izango liratekeela, baina itsutasunari,    

modu egokienean, aurre egiten saiatuko nintzateke. Nahiz eta ordura arte ikusten nituenak 

ezin berriro begiradarekin antzeman, entzumena eta ukimena garatuko nituzke, eta horrela lehen 

sentitzen eta perzibitzen nituen objektu, paisaia. . . horiek berriro ere oroitzapenera bueltatzen 

saiatu. 

 Azkenik, argi izango nuke itsutasunak ez nindukeela ikasketetatik bananduko. Ahalegin    

guztiak egingo nituzke nire ametsak egoera berri horretan betetzen saiatzeko. Izan ere, 

ametsak ametsak dira betiko eta, nahiz eta milaka oztopo jarri edo agertu aurrean, beti 

izango dira norberaren azken euskarri eta poztasunaren iturri.
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 4.9   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

ETXALDEA 

 Arratsalde on:        

 Herriko edozein tabernatan ikus daitekeen gazte langabe horietako bat naiz, baserrian    

jaioa baina hiritartua. Jada damutzen hasia naiz ikasketei eman nien bideaz, kale bazterrean 

utzi baininduten, gurasoen etxean zaputz, etxetik kanpora lotsaz. Jada ohartzen hasi naiz ez 

dakidala txikitako baserriko lanik aurrera eramaten, eta unibertsitatean ikasiak ez didala deus 

balio. Baina lasai, ez ezazu gaizki pentsa. Ez naiz lanik ez dutelako aitzakian langabezia 

kobratzen dutenetakoa, etxean zer soma egonez. Saiatua naiz, bai, nire buruaren jabe egiten, 

lehenengo hargin eta gero basomutil lanetan, hauek baitira inork nahi ez dituen lanak, gogorregi 

izatea aitzakia harturik. Biak utzi nituen, gure babesa izan behar zela zirudien sindikatua 

bera ere gure lepotik bizi baitzen. Halaxe nago, bada, gaur egungo gizartearen paradoxan, lan 

egin nahian baina alferrean egotera beharturik. Zein tristea den nahi eta ezina! Tristura eta 

etsipen horren barnetik datorkit gutun hau. 

 Izan ere, goizeroko kafesnea hartzera tabernara sartu naizenean ikusi dut zure    

iragarkia, herriko presoen argazkien artean zintzilik, herriaren bihotzak eginiko deiaren 

ikurriña leial. Buru askorik ez dut, egia esan, baina egin ditudan asto-lanen erruz, badut 

bizkarra, besoei ondo lotua, idiak bezala hartzen badu ere lurrari laiaz buelta ematekoa. Egia 

da, baita ere, kalekume egin naizela, amaren etxea eta haren sustraiak ahaztuz, baina gaztea 

naiz, eta ikasteko asmoz ari natzaizu hemen idazten. Eskatzen dizudan guztia hauxe da: zure 

erretiroko adina atzera dezazula pare bat urte, zuk orain arte egin duzun bezala aurrera 

ateratzen erakutsi diezadazun.  

 Hauxe da, bada, gazte langile baten etsipenezko ohiuaren azken agurra. Zure erantzunaren    

zain gelditzen naiz, nitaz oroituko zaren itxaropenarekin.  

 Bihotzez eskerrak emanez:     

 x   

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.9   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

ETXALDEA 

 Arratsalde on:        

 Herriko edozein tabernatan ikus daitekeen gazte langabe horietako bat naiz, baserrian    

jaioa baina hiritartua. Jada damutzen hasia naiz ikasketei eman nien bideaz, kale bazterrean 

utzi baininduten, gurasoen etxean zaputz, etxetik kanpora lotsaz. Jada ohartzen hasi naiz ez 

dakidala txikitako baserriko lanik aurrera eramaten, eta unibertsitatean ikasiak ez didala deus 

balio. Baina lasai, ez ezazu gaizki pentsa. Ez naiz lanik ez dutelako aitzakian langabezia 

kobratzen dutenetakoa, etxean zer soma egonez. Saiatua naiz, bai, nire buruaren jabe egiten, 

lehenengo hargin eta gero basomutil lanetan, hauek baitira inork nahi ez dituen lanak, gogorregi 

izatea aitzakia harturik. Biak utzi nituen, gure babesa izan behar zela zirudien sindikatua 

bera ere gure lepotik bizi baitzen. Halaxe nago, bada, gaur egungo gizartearen paradoxan, lan 

egin nahian baina alferrean egotera beharturik. Zein tristea den nahi eta ezina! Tristura eta 

etsipen horren barnetik datorkit gutun hau. 

 Izan ere, goizeroko kafesnea hartzera tabernara sartu naizenean ikusi dut zure    

iragarkia, herriko presoen argazkien artean zintzilik, herriaren bihotzak eginiko deiaren 

ikurriña leial. Buru askorik ez dut, egia esan, baina egin ditudan asto-lanen erruz, badut 

bizkarra, besoei ondo lotua, idiak bezala hartzen badu ere lurrari laiaz buelta ematekoa. Egia 

da, baita ere, kalekume egin naizela, amaren etxea eta haren sustraiak ahaztuz, baina gaztea 

naiz, eta ikasteko asmoz ari natzaizu hemen idazten. Eskatzen dizudan guztia hauxe da: zure 

erretiroko adina atzera dezazula pare bat urte, zuk orain arte egin duzun bezala aurrera 

ateratzen erakutsi diezadazun.  

 Hauxe da, bada, gazte langile baten etsipenezko ohiuaren azken agurra. Zure erantzunaren    

zain gelditzen naiz, nitaz oroituko zaren itxaropenarekin.  

 Bihotzez eskerrak emanez:     

 x   

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,5 
2,3 
5,0 
9,8

258

Akatsak   2,0 

2,0 x 110 / 258
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 4.9   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

ETXALDEA 

 Arratsalde on:        

 Herriko edozein tabernatan ikus daitekeen gazte langabe horietako bat naiz, baserrian    

jaioa baina hiritartua. Jada damutzen hasia naiz ikasketei eman nien bideaz, kale bazterrean 

utzi baininduten, gurasoen etxean zaputz, etxetik kanpora lotsaz. Jada ohartzen hasi naiz ez 

dakidala txikitako baserriko lanik aurrera eramaten, eta unibertsitatean ikasiak ez didala deus 

balio. Baina lasai, ez ezazu gaizki pentsa. Ez naiz lanik ez dutelako aitzakian langabezia 

kobratzen dutenetakoa, etxean zer soma egonez. Saiatua naiz, bai, neure buruaren jabe egiten, 

lehenengo hargin eta gero basomutil lanetan, horiek baitira inork nahi ez dituen lanak, gogorregiak 

izatea aitzakia harturik. Biak utzi nituen, gure babesa izan behar zela zirudien sindikatua 

bera ere gure lepotik bizi baitzen. Horrelaxe nago, bada, gaur egungo gizartearen paradoxan, lan 

egin nahian baina egonean egotera beharturik. Zein tristea den nahi eta ezina! Tristura eta 

etsipen horren barnetik datorkit gutun hau. 

 Izan ere, goizeroko kafesnea hartzera tabernara sartu naizenean ikusi dut zure    

iragarkia, herriko presoen argazkien artean zintzilik, herriaren bihotzak eginiko deiaren 

ikurriña leial. Buru askorik ez dut, egia esan, baina egin ditudan asto-lanen erruz, badut 

bizkarra, besoei ondo lotua, idiak bezala hartzen badu ere lurrari laiaz buelta ematekoa. Egia 

da, baita ere, kalekume egin naizela, amaren etxea eta haren sustraiak ahaztuz, baina gaztea 

naiz, eta ikasteko asmoz ari natzaizu hemen idazten. Eskatzen dizudan guztia hauxe da: zure 

erretiroko adina atzera dezazula pare bat urte, zuk orain arte egin duzun bezala aurrera 

ateratzen irakats diezadazun.  

 Hauxe da, bada, gazte langile baten etsipenezko oihuaren azken agurra. Zure erantzunaren    

zain gelditzen naiz, nitaz oroituko zaren itxaropenarekin.  

 Bihotzez eskerrak emanez:     

 x   

Lehen kal.   9,8 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  10,0 
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 4.9   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

ETXALDEA 

 Arratsalde on:        

 Herriko edozein tabernatan ikus daitekeen gazte langabe horietako bat naiz, baserrian    

jaioa baina hiritartua. Jada damutzen hasia naiz ikasketei eman nien bideaz, kale bazterrean 

utzi baininduten, gurasoen etxean zaputz, etxetik kanpora lotsaz. Jada ohartzen hasi naiz ez 

dakidala txikitako baserriko lanik aurrera eramaten, eta unibertsitatean ikasiak ez didala deus 

balio. Baina lasai, ez ezazu gaizki pentsa. Ez naiz lanik ez dutelako aitzakian langabezia 

kobratzen dutenetakoa, etxean zer soma egonez. Saiatua naiz, bai, neure buruaren jabe egiten, 

lehenengo hargin eta gero basomutil lanetan, horiek baitira inork nahi ez dituen lanak, gogorregiak 

izatea aitzakia harturik. Biak utzi nituen, gure babesa izan behar zela zirudien sindikatua 

bera ere gure lepotik bizi baitzen. Horrelaxe nago, bada, gaur egungo gizartearen paradoxan, lan 

egin nahian baina egonean egotera beharturik. Zein tristea den nahi eta ezina! Tristura eta 

etsipen horren barnetik datorkit gutun hau. 

 Izan ere, goizeroko kafesnea hartzera tabernara sartu naizenean ikusi dut zure    

iragarkia, herriko presoen argazkien artean zintzilik, herriaren bihotzak eginiko deiaren 

ikurriña leial. Buru askorik ez dut, egia esan, baina egin ditudan asto-lanen erruz, badut 

bizkarra, besoei ondo lotua, idiak bezala hartzen badu ere lurrari laiaz buelta ematekoa. Egia 

da, baita ere, kalekume egin naizela, amaren etxea eta haren sustraiak ahaztuz, baina gaztea 

naiz, eta ikasteko asmoz ari natzaizu hemen idazten. Eskatzen dizudan guztia hauxe da: zure 

erretiroko adina atzera dezazula pare bat urte, zuk orain arte egin duzun bezala aurrera 

ateratzen irakats diezadazun.  

 Hauxe da, bada, gazte langile baten etsipenezko oihuaren azken agurra. Zure erantzunaren    

zain gelditzen naiz, nitaz oroituko zaren itxaropenarekin.  

 Bihotzez eskerrak emanez:     

 x   
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 4.10   C1-EGA  ｜  1  Idazlana

TXAKURKUMEAK (Gutuna) 

 Arratsaldeon    

 Herriko tabernan zuen iragarkia irakurtzeko aukera izan dut eta lagun bati interesatu ahal    

zaiola pentsatu dut. Nire laguna baserri batean bizi da eta ardiak dauzka gazta egiten baitu. 

Animaliak izugarri gustatzen zaizkio eta ardiak zaintzen dituen txakurra oso zaharra da. 

Bereak emanak dituela pentsatzen dut. 

 Hainbatetan, lagunari esana diot beste txakur bat edo bi hartu beharko lukeela eta berak    

baietza ematen badu ere, ez du txakur zaharra kentzen. Nire ustetan, pena ematen dio. 

 Zuen iragarkia irakurrita, zuen txakurkumeentzat eta nire lagunarentzat irtenbide polita    

izan zitekeen. Izan ere, txakurkumeak leku zoragarri baten egoteaz gain, maitasun osoz 

zainduko lituzke nire lagunak. Eta lagunarentzat, ez litzateke horren mingarria izango 

horrenbeste maite duen txakurra erretiratzea, berak ez bailuke erabakia hartuko. 

 Honekin guztiarekin, nire proposamena pentsatzea eskatzen dizuet alde guztientzat    

aukera paregabea dela uste baitut. Agian, datu gehiago jakin nahiko zenukete eta horrela bada, 

mesedez, nirekin kontaktuan jarri, xxx tfnora deituta. 

 Beste gabe zuen erantzunaren zai,    

 Agur bero bat    

 x   

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 4.10   C1-EGA  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

TXAKURKUMEAK (Gutuna) 

 Arratsaldeon    

 Herriko tabernan zuen iragarkia irakurtzeko aukera izan dut eta lagun bati interesatu ahal    

zaiola pentsatu dut. Nire laguna baserri batean bizi da eta ardiak dauzka gazta egiten baitu. 

Animaliak izugarri gustatzen zaizkio eta ardiak zaintzen dituen txakurra oso zaharra da. 

Bereak emanak dituela pentsatzen dut. 

 Hainbatetan, lagunari esana diot beste txakur bat edo bi hartu beharko lukeela eta berak    

baietza ematen badu ere, ez du txakur zaharra kentzen. Nire ustetan, pena ematen dio. 

 Zuen iragarkia irakurrita, zuen txakurkumeentzat eta nire lagunarentzat irtenbide polita    

izan zitekeen. Izan ere, txakurkumeak leku zoragarri baten egoteaz gain, maitasun osoz 

zainduko lituzke nire lagunak. Eta lagunarentzat, ez litzateke horren mingarria izango 

horrenbeste maite duen txakurra erretiratzea, berak ez bailuke erabakia hartuko. 

 Honekin guztiarekin, nire proposamena pentsatzea eskatzen dizuet alde guztientzat    

aukera paregabea dela uste baitut. Agian, datu gehiago jakin nahiko zenukete eta horrela bada, 

mesedez, nirekin kontaktuan jarri, xxx tfnora deituta. 

 Beste gabe zuen erantzunaren zai,    

 Agur bero bat    

 x   

                                                                                                                       Hitz kopurua:  ............

Edukia     ............  

Moldea    ............  

Zuzent.    ............ 

Guztira     ............

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,0 
1,9 
1,5 
5,4

155

Akatsak   7,0 

7,0 x 110 / 155

?
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 4.10   C1-EGA  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

TXAKURKUMEAK (Gutuna) 

 Arratsaldeon    

 Herriko tabernan zuen iragarkia irakurtzeko aukera izan dut eta lagun bati interesatu ahal    

zaiola pentsatu dut. Nire laguna baserri batean bizi da eta ardiak dauzka, gazta egiten baitu. 

Animaliak izugarri gustatzen zaizkio baina ardiak zaintzen dituen txakurra oso zaharra da. 

Bere onenak emanak dituela pentsatzen dut. 

 Hainbatetan, lagunari esana diot beste txakur bat —edo bi— hartu beharko lukeela eta berak    

baietz esaten badu ere, ez du txakur zaharra kentzen. Nire ustetan, pena ematen dio. 

 Zuen iragarkia irakurrita, zuen txakurkumeentzat eta nire lagunarentzat irtenbide polita    

izan liteke. Izan ere, txakurkumeak leku zoragarri baten egoteaz gain, maitasun osoz 

zainduko lituzke nire lagunak. Eta berarentzat ez litzateke horren mingarria izango 

horren maite duen txakurra erretiratzea, berak ez bailuke erabakia hartuko. 

 Honengatik guztiagatik, nire proposamena pentsatzeko eskatzen dizuet, alde guztientzat    

aukera paregabea dela uste baitut. Agian, datu gehiago jakin nahiko zenukete, eta horrela 

bada, mesedez, nirekin kontaktuan jarri, xxx tfnora deituta. 

 Beste gabe, zuen erantzunaren zain,    

 Agur bero bat    

 x   

Lehen kal.   5,4 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  7,4 
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 4.10   C1-EGA  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik)

TXAKURKUMEAK (Gutuna) 

 Arratsaldeon    

 Herriko tabernan zuen iragarkia irakurtzeko aukera izan dut eta lagun bati interesatu ahal    

zaiola pentsatu dut. Nire laguna baserri batean bizi da eta ardiak dauzka, gazta egiten baitu. 

Animaliak izugarri gustatzen zaizkio baina ardiak zaintzen dituen txakurra oso zaharra da. 

Bere onenak emanak dituela pentsatzen dut. 

 Hainbatetan, lagunari esana diot beste txakur bat —edo bi— hartu beharko lukeela eta berak    

baietz esaten badu ere, ez du txakur zaharra kentzen. Nire ustetan, pena ematen dio. 

 Zuen iragarkia irakurrita, zuen txakurkumeentzat eta nire lagunarentzat irtenbide polita    

izan liteke. Izan ere, txakurkumeak leku zoragarri baten egoteaz gain, maitasun osoz 

zainduko lituzke nire lagunak. Eta berarentzat ez litzateke horren mingarria izango 

horren maite duen txakurra erretiratzea, berak ez bailuke erabakia hartuko. 

 Honengatik guztiagatik, nire proposamena pentsatzeko eskatzen dizuet, alde guztientzat    

aukera paregabea dela uste baitut. Agian, datu gehiago jakin nahiko zenukete, eta horrela 

bada, mesedez, nirekin kontaktuan jarri, xxx tfnora deituta. 

 Beste gabe, zuen erantzunaren zain,    

 Agur bero bat    

 x    




