
Praktika  >  B2 testuak (BATX2)

Zk B2  (BATX2 maila) kal Zehaztasunak  /  Z indizea: 100

2.1  Futbolarekiko grina 7,4
2.1 - 2.5 
Idazlanak  ( > 200 hitz) 
Gogoetarako: landutako gai bat, 
testuak, informazioak, eztabaida…   !
2.6 - 2.10 
Iruzkin azterketa  ( > 300 hitz) 
Irakurri eta landutako eleberri baten 
azalpena edo iruzkina, testu zati bat 
abiapuntu delarik  

• Berandu da gelditzeko 
• …

2.2  Museoak 2,5

2.3  Bidaiatzea 6,6

2.4  Teknologia gure egunerokoan  

2.5  Kalamuaren kontsumoa  

2.6  Berandu da gelditzeko 6,15

2.7  Bilbao-New York-Bilbao 5,7

2.8  Bihotz gosetien kluba 3,2

2.9  Ostegunak

2.10  Larunbatak

!
!  

Idazlanak markatzea  
eta kalifikatzea 

Atalak metodoa     < Joseba Butroe 
!
• E - M - Z ardatzak 
• Parametro zehaztuak  
• Z ardatzerako formula eta taula  
• Z kalifikazio objektiboa eta proportzionala !
!  
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 2.1   B2-BATX2  ｜  1  Idazlana

FUTBOLAREKIKO GRINA 

 XVIII. mendearen erdialdean Inglaterran futbola asmatu zenean, bertako biztanleek     
ez zuten pentsatu, ezta imajinatu ere, aisialdirako erabiltzen zuten kirola munduan zehar 
arrakastatsua bilakatzea. Hasiera batean futbolak kutsu entretenigarria soilik zuen, 
kirola praktikatzearekin batera, noski. Hala ere, laster batean, industrializazioaren 
laguntzaz, Europa osotik hedatu zen, onarpen sozial handia izan zuelarik. Gainera, klase-
gizartearen sorrerarekin futbol talde desberdinak sortzen joan ziren, klase bakoitza 
errepresentatzen zutenak. 

 Gizartean zeuden desberdintasunak eraginda, klub bakoitzak bere inguruneko idealak     
berenganatu zituen gaur egungo egoerara iritsi arte. Nabariak dira, hiri berdin batean, auzo 
langilearen taldearen eta aberatsaren arteko desberdintasunak. Honen adibide argi bat 
Londres da, non West Ham auzo langileko futbol taldeak Chelsea auzoko taldearekin 
duen areriotasuna argi ikusten den. Gainera, 70ko hamarkadan garatu ziren mugimendu 
ultrak edo ‟hoolligan‟-ak kluben arteko gatazkak areagotu zituzten, eta gaur egun ere 
Europa osoko harmailetan nabaritu ahal ditugu. 

 Futbolarekiko grina ikusita, enpresa pribatu askok inbertitzea erabaki zuten, eta epe     
luzean ikusi da erabaki ezinhobea dela. Harrigarria da, esaterako, telebistek irabazten 
duten diru kopurua futbola emateagatik. Noski klubak mantentzen laguntzen dutela, baina 
eurek ere zerbaitxo irabazten dute. Azken finean, futbola negozio bilakatu da eta onartu 
beharra daukagu, gustatu ala ez. 

 Beraz, esan dezakegu futbola kirol bat baino gehiago bihurtu dela, izugarrizko pasioak     
mugitzen dituela. Baina, ona ahal da hainbeste arreta jartzea aisialdirako ekintza batean? 
Jende askok uste duenez, futbolak gure bizitza profesionaleko baita pertsonaleko 
denbora asko kentzen digu. Futbola denbora-pasa bat da, ez da haratago joan behar, gauza 
garrantzitsuagoak daudenez. 

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 2.1   B2-BATX2  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

FUTBOLAREKIKO GRINA 

 XVIII. mendearen erdialdean Inglaterran futbola asmatu zenean, bertako biztanleek     
ez zuten pentsatu, ezta imajinatu ere, aisialdirako erabiltzen zuten kirola munduan zehar 
arrakastatsua bilakatzea. Hasiera batean futbolak kutsu entretenigarria soilik zuen, 
kirola praktikatzearekin batera, noski. Hala ere, laster batean, industrializazioaren 
laguntzaz, Europa osotik hedatu zen, onarpen sozial handia izan zuelarik. Gainera, klase-
gizartearen sorrerarekin futbol talde desberdinak sortzen joan ziren, klase bakoitza 
errepresentatzen zutenak. 

 Gizartean zeuden desberdintasunak eraginda, klub bakoitzak bere inguruneko idealak     
berenganatu zituen gaur egungo egoerara iritsi arte. Nabariak dira, hiri berdin batean, auzo 
langilearen taldearen eta aberatsaren arteko desberdintasunak. Honen adibide argi bat 
Londres da, non West Ham auzo langileko futbol taldeak Chelsea auzoko taldearekin 
duen areriotasuna argi ikusten den. Gainera, 70ko hamarkadan garatu ziren mugimendu 
ultrak edo ‟hoolligan‟-ak kluben arteko gatazkak areagotu zituzten, eta gaur egun ere 
Europa osoko harmailetan nabaritu ahal ditugu. 

 Futbolarekiko grina ikusita, enpresa pribatu askok inbertitzea erabaki zuten, eta epe     
luzean ikusi da erabaki ezinhobea dela. Harrigarria da, esaterako, telebistek irabazten 
duten diru kopurua futbola emateagatik. Noski klubak mantentzen laguntzen dutela, baina 
eurek ere zerbaitxo irabazten dute. Azken finean, futbola negozio bilakatu da eta onartu 
beharra daukagu, gustatu ala ez. 

 Beraz, esan dezakegu futbola kirol bat baino gehiago bihurtu dela, izugarrizko pasioak     
mugitzen dituela. Baina, ona ahal da hainbeste arreta jartzea aisialdirako ekintza batean? 
Jende askok uste duenez, futbolak gure bizitza profesionaleko baita pertsonaleko 
denbora asko kentzen digu. Futbola denbora-pasa bat da, ez da haratago joan behar, gauza 
garrantzitsuagoak daudenez.

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,3 
2,1 
3,0 
7,4

241

Akatsak   8,0 

8,0 x 100 / 241

!
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 2.1   B2-BATX2  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

FUTBOLAREKIKO GRINA 

 XVIII. mendearen erdialdean Inglaterran futbola asmatu zenean, hango biztanleek     
ez zuten pentsatu, ezta imajinatu ere, aisialdirako erabiltzen zuten kirola munduan zehar 
arrakastatsua bilakatuko zenik. Hasiera batean futbolak kutsu entretenigarria soilik zuen, 
kirola praktikatzearekin batera, noski. Hala ere, laster batean, industrializazioaren 
laguntzaz, Europa osotik hedatu zen, onarpen sozial handia izan zuelarik. Gainera, klase-
gizartearen sorrerarekin futbol talde desberdinak sortzen joan ziren, klase bakoitza 
errepresentatzen zutenak. 

 Gizartean zeuden desberdintasunak eraginda, klub bakoitzak bere inguruneko idealak     
bereganatu zituen, gaur egungo egoerara iritsi arte. Nabariak dira, hiri berberean, auzo 
langilearen taldearen eta aberatsaren arteko desberdintasunak. Horren adibide argi bat 
Londres da, non West Ham auzo langileko futbol taldeak Chelsea auzoko taldearekin 
duen areriotasuna argi ikusten den. Gainera, 70eko hamarkadan garatu ziren mugimendu 
ultrek edo ‟hoolligan‟ek kluben arteko gatazkak areagotu zituzten, eta gaur egun ere 
Europa osoko harmailetan ikus ditzakegu. 

 Futbolarekiko grina ikusita, enpresa pribatu askok inbertitzea erabaki zuten, eta epe     
luzean ikusi da erabaki ezin hobea dela. Harrigarria da, esaterako, telebistek irabazten 
duten diru kopurua futbola emateagatik. Noski, klubak mantentzen laguntzen dute, baina 
eurek ere zertxobait irabazten dute. Azken finean, futbola negozio bilakatu da eta onartu 
beharra dugu, gustatu ala ez. 

 Beraz, esan dezakegu futbola kirol bat baino gehiago bihurtu dela, izugarrizko pasioak     
mugitzen dituela. Baina, ona al da hainbesteko arreta jartzea aisialdirako ekintza batean? 
Jende askok uste duenez, futbolak gure bizitza profesionaleko eta bai pertsonaleko 
denbora asko kentzen digu. Futbola denbora-pasa bat da, ez da haratago joan behar, gauza 
garrantzitsuagoak daude eta.

Lehen kal.   7,4 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  9,4 
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 2.1   B2-BATX2  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 

FUTBOLAREKIKO GRINA 

 XVIII. mendearen erdialdean Inglaterran futbola asmatu zenean, hango biztanleek     
ez zuten pentsatu, ezta imajinatu ere, aisialdirako erabiltzen zuten kirola munduan zehar 
arrakastatsua bilakatuko zenik. Hasiera batean futbolak kutsu entretenigarria soilik zuen, 
kirola praktikatzearekin batera, noski. Hala ere, laster batean, industrializazioaren 
laguntzaz, Europa osotik hedatu zen, onarpen sozial handia izan zuelarik. Gainera, klase-
gizartearen sorrerarekin futbol talde desberdinak sortzen joan ziren, klase bakoitza 
errepresentatzen zutenak. 

 Gizartean zeuden desberdintasunak eraginda, klub bakoitzak bere inguruneko idealak     
bereganatu zituen, gaur egungo egoerara iritsi arte. Nabariak dira, hiri berberean, auzo 
langilearen taldearen eta aberatsaren arteko desberdintasunak. Horren adibide argi bat 
Londres da, non West Ham auzo langileko futbol taldeak Chelsea auzoko taldearekin 
duen areriotasuna argi ikusten den. Gainera, 70eko hamarkadan garatu ziren mugimendu 
ultrek edo ‟hoolligan‟ek kluben arteko gatazkak areagotu zituzten, eta gaur egun ere 
Europa osoko harmailetan ikus ditzakegu. 

 Futbolarekiko grina ikusita, enpresa pribatu askok inbertitzea erabaki zuten, eta epe     
luzean ikusi da erabaki ezin hobea dela. Harrigarria da, esaterako, telebistek irabazten 
duten diru kopurua futbola emateagatik. Noski, klubak mantentzen laguntzen dute, baina 
eurek ere zertxobait irabazten dute. Azken finean, futbola negozio bilakatu da eta onartu 
beharra dugu, gustatu ala ez. 

 Beraz, esan dezakegu futbola kirol bat baino gehiago bihurtu dela, izugarrizko pasioak     
mugitzen dituela. Baina, ona al da hainbesteko arreta jartzea aisialdirako ekintza batean? 
Jende askok uste duenez, futbolak gure bizitza profesionaleko eta bai pertsonaleko 
denbora asko kentzen digu. Futbola denbora-pasa bat da, ez da haratago joan behar, gauza 
garrantzitsuagoak daude eta.
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 2.2   B2-BATX2  ｜  1  Idazlana

MUSEOAK 

 Munduan zehar milaka museo daude. Batzuk oso fama handia dute. Horren adibide da     
Louvre , Pariseko museoa. Museo mota ezberdin asko dago: margolanezkoak, eskulturenak, 
arkeologikoak… Normalean garrantzia izan duten objektuak daude ikusgai. Zenbaitetan 
museoak hainbat gauza ezberdin ezkaintzen ditu . Artistek dirua jasotzen dute beren lanak 
galerietan egoteagatik. 

 Esan beharra daukat nik ez dudala museotara joateko ohiturarik. Ez dut uste     
interesgarria izan daitekeenik. Azken urteotan, ordea, gehiago gustatu zaizkit. Suposatzen 
dut hori gertatu zaidala helduagoa naizelako eta hobeto ulertzen dudalako artea. Museo 
mota batzuk beste batzuekin alderatuta hobeak dira. Badago mota bat asko gustuko dudana, 
zientziazkoa. Bartzelonako zientzia museoan egona naiz eta ondo erabilitako denbora dela 
uste dut. Adina aipatu dut zaletasuna azaltzerakoan. Louvre museoan egon nintzenean 
‟Mona Lisa‟ margolan famatua ikusi nuen baina zoritxarrez gaur egun ez dut ezer ez 
gogoratzen. Beste hainbat museo famatuetan egon naiz eta esan beharra dut zenbait 
margolanek ez dutela merezi han egotea. Artista asko ezin hobeak dira baina gero ikusi 
dezakezu artista berdinaren lan bat eta haserretu zaitezke. 

 Nire iritziz museo batek jendea erakartzeko egin beharko lukeena ikusleak entretenitzea     
da. Ariketa interaktiboen bidez jendean museotara joateko grina piztu behar da. Lehenbizi 
burura etortzen zaiguna museoei buruz ari garenean aspergarriak direla da, ideia hori 
desagertuarazi behar dugu eta nire ustez umeengan eragin behar da; izan ere, haiek dira 
herrialdeko etorkizuna. Gazteak erakartzea izan beharko zen helburu nagusia jende gehiago 
museoetara joanarazteko.

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10
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 2.2   B2-BATX2  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

MUSEOAK 

 Munduan zehar milaka museo daude. Batzuk oso fama handia dute. Horren adibide da     
Louvre , Pariseko museoa. Museo mota ezberdin asko dago: margolanezkoak, eskulturenak, 
arkeologikoak… Normalean garrantzia izan duten objektuak daude ikusgai. Zenbaitetan 
museoak hainbat gauza ezberdin ezkaintzen ditu . Artistek dirua jasotzen dute beren lanak 
galerietan egoteagatik. 

 Esan beharra daukat nik ez dudala museotara joateko ohiturarik. Ez dut uste     
interesgarria izan daitekeenik. Azken urteotan, ordea, gehiago gustatu zaizkit. Suposatzen 
dut hori gertatu zaidala helduagoa naizelako eta hobeto ulertzen dudalako artea. Museo 
mota batzuk beste batzuekin alderatuta hobeak dira. Badago mota bat asko gustuko dudana, 
zientziazkoa. Bartzelonako zientzia museoan egona naiz eta ondo erabilitako denbora dela 
uste dut. Adina aipatu dut zaletasuna azaltzerakoan. Louvre museoan egon nintzenean 
‟Mona Lisa‟ margolan famatua ikusi nuen baina zoritxarrez gaur egun ez dut ezer ez 
gogoratzen. Beste hainbat museo famatuetan egon naiz eta esan beharra dut zenbait 
margolanek ez dutela merezi han egotea. Artista asko ezin hobeak dira baina gero ikusi 
dezakezu artista berdinaren lan bat eta haserretu zaitezke. 

 Nire iritziz museo batek jendea erakartzeko egin beharko lukeena ikusleak entretenitzea     
da. Ariketa interaktiboen bidez jendean museotara joateko grina piztu behar da. Lehenbizi 
burura etortzen zaiguna museoei buruz ari garenean aspergarriak direla da, hori 
desagertuarazi behar dugu eta nire ustez umeengan eragin behar da; izan ere, haiek dira 
herrialdeko etorkizuna. Gazteak erakartzea izan beharko zen helburu nagusia jende gehiago 
museoetara joanarazteko.

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

1,6 
0,9 
0,0 
2,5

225

Akatsak   19,5 

19,5 x 100 / 225

?

V

V

V
V
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 2.2   B2-BATX2  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

MUSEOAK 

 Munduan zehar milaka museo daude. Batzuek oso fama handia dute. Horren adibide da     
Louvre, Pariseko museoa. Museo mota ezberdin asko dago: margolanenak, eskulturenak, 
arkeologikoak… Normalean, garrantzia duten objektuak egoten dira ikusgai. Zenbaitetan, 
museoek hainbat gauza ezberdin eskaintzen dituzte. Artistek dirua jasotzen dute beren lanak 
galerietan egoteagatik. 

 Esan beharra daukat nik ez dudala museoetara joateko ohiturarik izan. Ez nuen uste     
interesgarria izan zitekeenik. Azken urteotan, ordea, gehiago gustatzen zaizkit. Suposatzen 
dut hori gertatu zaidala helduagoa naizelako eta hobeto ulertzen dudalako artea. Museo 
mota batzuk beste batzuen aldean hobeak dira. Badago mota bat oso gustuko dudana, 
zientziakoa. Bartzelonako zientzia museoan egona naiz eta ondo erabilitako denbora dela 
uste dut. Adina aipatu dut zaletasuna azaltzerakoan. Louvre museoan egon nintzenean 
‟Mona Lisa‟ margolan famatua ikusi nuen baina, zoritxarrez, gaur egun ez dut ezer  
gogoratzen. Beste hainbat museo famatutan egon naiz eta esan beharra dut zenbait 
margolanek ez dutela merezi han egotea. Artista asko ezin hobeak dira, baina gero ikus 
dezakezu artista horien lan bat eta haserretu egin zaitezke. 

 Nire iritziz, museoek jendea erakartzeko egin beharko luketena da ikusleak entretenitu.     
Ariketa interaktiboen bidez jendearen artean museoetara joateko grina piztu behar da. Ze, 
lehenbizi museoei buruz ari garenean burura etortzen zaiguna zera da, aspergarriak direla. 
Horregatik, ideia hori desagerrarazi behar dugu eta, nire ustez, umeengan eragin behar da; izan 
ere, eurak dira etorkizuna. Gazteak erakartzea izan beharko litzateke helburu nagusia, jende 
gehiago joan dadin museoetara.

Lehen kal.   2,5 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  4,5
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 2.2   B2-BATX2  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 

MUSEOAK 

 Munduan zehar milaka museo daude. Batzuek oso fama handia dute. Horren adibide da     
Louvre, Pariseko museoa. Museo mota ezberdin asko dago: margolanenak, eskulturenak, 
arkeologikoak… Normalean, garrantzia duten objektuak egoten dira ikusgai. Zenbaitetan, 
museoek hainbat gauza ezberdin eskaintzen dituzte. Artistek dirua jasotzen dute beren lanak 
galerietan egoteagatik. 

 Esan beharra daukat nik ez dudala museoetara joateko ohiturarik izan. Ez nuen uste     
interesgarria izan zitekeenik. Azken urteotan, ordea, gehiago gustatzen zaizkit. Suposatzen 
dut hori gertatu zaidala helduagoa naizelako eta hobeto ulertzen dudalako artea. Museo 
mota batzuk beste batzuen aldean hobeak dira. Badago mota bat oso gustuko dudana, 
zientziakoa. Bartzelonako zientzia museoan egona naiz eta ondo erabilitako denbora dela 
uste dut. Adina aipatu dut zaletasuna azaltzerakoan. Louvre museoan egon nintzenean 
‟Mona Lisa‟ margolan famatua ikusi nuen baina, zoritxarrez, gaur egun ez dut ezer  
gogoratzen. Beste hainbat museo famatutan egon naiz eta esan beharra dut zenbait 
margolanek ez dutela merezi han egotea. Artista asko ezin hobeak dira, baina gero ikus 
dezakezu artista horien lan bat eta haserretu egin zaitezke. 

 Nire iritziz, museoek jendea erakartzeko egin beharko luketena da ikusleak entretenitu.     
Ariketa interaktiboen bidez jendearen artean museoetara joateko grina piztu behar da. Ze, 
lehenbizi museoei buruz ari garenean burura etortzen zaiguna zera da, aspergarriak direla. 
Horregatik, ideia hori desagerrarazi behar dugu eta, nire ustez, umeengan eragin behar da; izan 
ere, eurak dira etorkizuna. Gazteak erakartzea izan beharko litzateke helburu nagusia, jende 
gehiago joan dadin museoetara.
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 2.3   B2-BATX2  ｜  1  Idazlana

BIDAIATZEA 

 Gaur egun, hainbat helburu desberdinekin bidaiatzen da. Alde batetik, kultura berriak     
ezagutzeko eta jende desberdinarekin harremanetan jartzeko balio digu. Bestetik, helburu 
didaktikoa eduki dezake ere; hizkuntza berri bat ikasteko, adibidez. Horrez gain, askotan 
gazteak bidaiatzearen arrazoi nagusienetarikoa lana da. Normalean ikasketak amaitutakoan 
zaila izaten da Euskal Herrian eta Espainian lana aurkitzea, krisia dela eta. Horregatik 
atzerrira (Alemaniara, Estatu Batuetara…) alde egitea dira alternatiba ezagunenak. Hala ere, 
gaur egungo biztanleriaren portzentaia handi batek aisiarako bidaiatzen du, lagunekin edo 
familiarekin, eguneroko bizimodutik deskonektatzeko eta esperientzia on bat bizitzeko 
asmoarekin. 

 Hainbat bidaia mota daude, horien artean oporretako bidaiak dira ohikoenak, udan, neguan     
edo Aste Santuko oporretan gehienok urtean behin behintzat egiten ditugunak. Halaber, 
ezti-bidaiak, ikasketa bidaiak eta lan-bidaiak ere oso komunak izaten dira. Bidaiaren helmugari 
erreparatuz edo bidaiari kopuruari, aniztasun handia topatzen dugu: atzerrira doazenak, isla 
paradisiako batetara, bakarrik edo taldeka… 

 Nire bizitzan zehar egin ditudan bidaia guztietatik bat aukeratu beharko banu, honekin     
geratuko nintzateke: Duela hiru urte lagun batzuekin Inglaterrara joan nintzenean. Hura 
esperientzia ahaztezina izan zen niretzat. Izan ere, bakarrik bidaiatzen nuen lehen aldia zen, 
eta hiru aste horiek atzerrian egoteak gurasoen inolako laguntzarik jaso gabe, nahiko 
independizatu ninduen, eta neure kabuz baliatzen ikasi behar izan nuen. Jende berria ezagutu 
eta haiekin harremanak estutu nituen. Horretarako, hizkuntza ia ezezagun batean moldatzen 
nahitaez ikasi behar nuen. Bidaia horrek benetan arrasto handi bat utzi du nigan. 

 Ondorioz, esan dezaket leku desberdinetara bidaiatzea gure garapenerako oso lagungarria     
eta komenigarria dela.

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  10

 2.3   B2-BATX2  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

BIDAIATZEA 

 Gaur egun, hainbat helburu desberdinekin bidaiatzen da. Alde batetik, kultura berriak     
ezagutzeko eta jende desberdinarekin harremanetan jartzeko balio digu. Bestetik, helburu 
didaktikoa eduki dezake ere; hizkuntza berri bat ikasteko, adibidez. Horrez gain, askotan 
gazteak bidaiatzearen arrazoi nagusienetarikoa lana da. Normalean ikasketak amaitutakoan 
zaila izaten da Euskal Herrian eta Espainian lana aurkitzea, krisia dela eta. Horregatik 
atzerrira (Alemaniara, Estatu Batuetara…) alde egitea dira alternatiba ezagunenak. Hala ere, 
gaur egungo biztanleriaren portzentaia handi batek aisiarako bidaiatzen du, lagunekin edo 
familiarekin, eguneroko bizimodutik deskonektatzeko eta esperientzia on bat bizitzeko 
asmoarekin. 

 Hainbat bidaia mota daude, horien artean oporretako bidaiak dira ohikoenak, udan, neguan     
edo Aste Santuko oporretan gehienok urtean behin behintzat egiten ditugunak. Halaber, 
ezti-bidaiak, ikasketa bidaiak eta lan-bidaiak ere oso komunak izaten dira. Bidaiaren helmugari 
erreparatuz edo bidaiari kopuruari, aniztasun handia topatzen dugu: atzerrira doazenak, isla 
paradisiako batetara, bakarrik edo taldeka… 

 Nire bizitzan zehar egin ditudan bidaia guztietatik bat aukeratu beharko banu, honekin     
geratuko nintzateke: Duela hiru urte lagun batzuekin Inglaterrara joan nintzenean. Hura 
esperientzia ahaztezina izan zen niretzat. Izan ere, bakarrik bidaiatzen nuen lehen aldia zen, 
eta hiru aste horiek atzerrian egoteak gurasoen inolako laguntzarik jaso gabe, nahiko 
independizatu ninduen, eta neure kabuz baliatzen ikasi behar izan nuen. Jende berria ezagutu 
eta haiekin harremanak estutu nituen. Horretarako, hizkuntza ia ezezagun batean moldatzen 
nahitaez ikasi behar nuen. Bidaia horrek benetan arrasto handi bat utzi du nigan. 

 Ondorioz, esan dezaket leku desberdinetara bidaiatzea gure garapenerako oso lagungarria     
eta komenigarria dela.

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,1 
2,0 
2,5 
6,6

239

Akatsak   9,0 

0,0 x 100 / 239

!

V

V

V



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  11

 2.3   B2-BATX2  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

BIDAIATZEA 

 Gaur egun, hainbat helburu desberdinekin bidaiatzen da. Alde batetik, kultura berriak     
ezagutzeko eta jende desberdinarekin harremanetan jartzeko balio digu; bestetik, helburu 
didaktikoa ere eduki dezake, hizkuntza berri bat ikasteko, adibidez. Horrez gain, askotan 
gazteek bidaiatzearen arrazoi nagusienetarikoa lana izaten da. Normalean, ikasketak amaitutakoan 
zaila izaten da Euskal Herrian eta Espainian lana aurkitzea, krisia dela eta. Horregatik, 
atzerrira (Alemania, Estatu Batuak…) alde egitea dira alternatiba ezagunenak. Hala ere, 
gaur eguneko biztanleen portzentaje handi batek aisiarako bidaiatzen du, lagunekin edo 
familiarekin, eguneroko bizimodutik deskonektatzeko eta esperientzia on bat bizitzeko 
asmoarekin. 

 Hainbat bidaia mota daude, eta horien artean oporretako bidaiak dira ohikoenak, udan, neguan     
edo Aste Santuko oporretan gehienok urtean behin, behintzat, egiten ditugunak. Halaber, 
eztei-bidaiak, ikasketa-bidaiak eta lan-bidaiak ere oso arruntak izaten dira. Bidaiaren helmugari 
erreparatuz edo bidaiari kopuruari, aniztasun handia topatzen dugu: atzerrira doazenak, isla 
paradisiako batera, bakarrik edo taldeka… 

 Nire bizitzan egin ditudan bidaia guztietatik bat aukeratu beharko banu, honekin     
geratuko nintzateke: duela hiru urte lagun batzuekin Inglaterrara joan nintzena. Hura 
esperientzia ahaztezina izan zen niretzat. Izan ere, bakarrik bidaiatzen nuen lehen aldia zen, 
eta hiru aste horiek atzerrian egoteak, gurasoen inolako laguntzarik jaso gabe, nahiko 
independizatu ninduen, eta neure kabuz baliatzen ikasi behar izan nuen. Jende berria ezagutu 
eta haiekin harremanak estutu nituen. Horretarako, hizkuntza ia ezezagun batean moldatzen 
nahitaez ikasi behar izan nuen. Bidaia horrek benetan arrasto handia utzi du nigan. 

 Ondorioz, esan dezaket leku desberdinetara bidaiatzea gure garapenerako oso lagungarria     
eta komenigarria dela.

Lehen kal.   6,6 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  8,6



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  12

 2.3   B2-BATX2  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 

BIDAIATZEA 

 Gaur egun, hainbat helburu desberdinekin bidaiatzen da. Alde batetik, kultura berriak     
ezagutzeko eta jende desberdinarekin harremanetan jartzeko balio digu; bestetik, helburu 
didaktikoa ere eduki dezake, hizkuntza berri bat ikasteko, adibidez. Horrez gain, askotan 
gazteek bidaiatzearen arrazoi nagusienetarikoa lana izaten da. Normalean, ikasketak amaitutakoan 
zaila izaten da Euskal Herrian eta Espainian lana aurkitzea, krisia dela eta. Horregatik, 
atzerrira (Alemania, Estatu Batuak…) alde egitea dira alternatiba ezagunenak. Hala ere, 
gaur eguneko biztanleen portzentaje handi batek aisiarako bidaiatzen du, lagunekin edo 
familiarekin, eguneroko bizimodutik deskonektatzeko eta esperientzia on bat bizitzeko 
asmoarekin. 

 Hainbat bidaia mota daude, eta horien artean oporretako bidaiak dira ohikoenak, udan, neguan     
edo Aste Santuko oporretan gehienok urtean behin, behintzat, egiten ditugunak. Halaber, 
eztei-bidaiak, ikasketa-bidaiak eta lan-bidaiak ere oso arruntak izaten dira. Bidaiaren helmugari 
erreparatuz edo bidaiari kopuruari, aniztasun handia topatzen dugu: atzerrira doazenak, isla 
paradisiako batera, bakarrik edo taldeka… 

 Nire bizitzan egin ditudan bidaia guztietatik bat aukeratu beharko banu, honekin     
geratuko nintzateke: duela hiru urte lagun batzuekin Inglaterrara joan nintzena. Hura 
esperientzia ahaztezina izan zen niretzat. Izan ere, bakarrik bidaiatzen nuen lehen aldia zen, 
eta hiru aste horiek atzerrian egoteak, gurasoen inolako laguntzarik jaso gabe, nahiko 
independizatu ninduen, eta neure kabuz baliatzen ikasi behar izan nuen. Jende berria ezagutu 
eta haiekin harremanak estutu nituen. Horretarako, hizkuntza ia ezezagun batean moldatzen 
nahitaez ikasi behar izan nuen. Bidaia horrek benetan arrasto handia utzi du nigan. 

 Ondorioz, esan dezaket leku desberdinetara bidaiatzea gure garapenerako oso lagungarria     
eta komenigarria dela.



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  21

 2.6   B2-BATX2  ｜  1  Idazlana

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  22

 2.6   B2-BATX2  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

2,2 
2,2 
1,75 
6,15

430

Akatsak   19,5 

19,5 x 100 / 430



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  23

 2.6   B2-BATX2  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

Lehen kal.   6,15 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  8,15 



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  24

 2.6   B2-BATX2  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  25

 2.7   B2-BATX2  ｜  1  Idazlana

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  26

 2.7   B2-BATX2  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

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

419

Akatsak   17,5 

17,5 x 100 / 419

?

V



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  27

 2.7   B2-BATX2  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

Lehen kal.   5,7 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  7,7 



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  28

 2.7   B2-BATX2  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  29

 2.8   B2-BATX2  ｜  1  Idazlana

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  30

 2.8   B2-BATX2  ｜  2  Markatuta eta kalifikatuta

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

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

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

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

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

/ 2,5 

/ 2,5 

/ 5 

/ 10

1,9 
1,3 
0,0 
3,2

427

Akatsak   46,0 

46,0 x 100 / 427

V

?
V



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  31

 2.8   B2-BATX2  ｜  3  Zuzenduta  (moldapenak nabarmenduta) 

Lehen kal.   3,2 

Zuzenketa   +2,0 

Azken kal.  >  5,2



atalak.eus   >      IDAZLANAK MARKATZEA ETA KALIFIKATZEA      <   Atalak metodoa

 2 / !  32

 2.8   B2-BATX2  ｜  4  Azken bertsioa  (marka barik) 




