
 

 

ERANSKINA 

 

C1 MAILARI DAGOKION EUSKARAZKO KOMUNIKAGAITASUN-MAILA EGIAZTATZEKO 

AZTERKETA: EBALUAZIO-IRIZPIDEAK, EZAUGARRIAK, ANTOLAMENDU-MODUA ETA 

ATALEZ ATALEKO KALIFIKAZIOAK 

 

 

1.– Ebaluazio-irizpideak. 

 

C1 mailari dagokion euskarazko komunikagaitasun-maila egiaztatzeko azterketan oinarri hartuko dira C1 

mailako ebaluazio-irizpideak eta eskalak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren Aginduz 

2015eko uztailaren 22an indarrean jarritako HEOCaren «Ebaluazioa» atalean jasotakoaren arabera. 

 

 

2.– C1 mailari dagokion komunikagaitasun-maila egiaztatzeko azterketaren ezaugarriak, antolamendu-modua, 

eta atalez ataleko kalifikazioak. 

 

 
Entzumen-proba:  

Azterketariak lagunarteko, lan-esparruko edota komunikabideetako gaien inguruko hainbat testu grabatu 

entzungo ditu, eta ulertu duela frogatzeko zenbait egiteko burutu beharko ditu: ideia nagusia jaso, 

informazio garrantzitsua eta xehetasunak bereizi eta nabarmendu... Era berean, informazioa eta iritzia 

bereizi edo ondorioak ere atera beharko ditu.  

Entzun aurretik, azterketariak galderak irakurtzeko denbora jakin bat izango du eta, entzungai-motaren 

arabera, grabazioak behin edo bitan entzuteko aukera izango du.  

Testu guztiak maila honetako ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (lan-

prozedurak, iragarkiak, kantak eta bertsoak, erreportajeak, hedabideetako iruzkinak, eztabaidak, esketxak, 

antzezlanak...) eta HEOCean C1 mailarako zedarritutako edukiez osatutakoak.  

Azterketariari ahozko testu baten edo testu batzuen gaineko galdera-sorta egingo zaio, testua 

zenbateraino ulertu duen egiaztatzeko. Horri begira teknika hauek erabiliko dira: a) Erantzun itxiko itemak 

(egia/gezurra erakoak, erantzun alternatibokoak, aukera anitzekoak, lotzea edo bikoteak osatzea, zati bat 

testuaren barruan birkokatzea edota informazio-transferentzia) eta b) erantzun gidatuko itemak (zuriuneak 

betetzea, cloze testa edota akatsak zuzentzea).  

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko, gutxienez, 10 lortu beharko dira. Erantzun 

okerrengatik ez da punturik kenduko.  

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta 

betiere, 30 minutu ingurukoa.  

Mintzamen-proba:  

Probak bi atal izango ditu:  

a) Aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatibo bat gauzatuko du. Enuntziatuak argi 

azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-nolakoak: testu-generoa (egoera psikologikoen, izaeren eta 

sentipenen deskribapenak, iruzkinak, jendaurreko adierazpenak, laburpenak, aholkuak, argibideak eta 

jarraibideak, balioespen eta kexuak, eztabaidak, galdeketak...) eta C1 gaitasun-mailari dagokion egoera eta 

testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo asmo 

komunikatiboa).  

Azterketariak hogei minutu izango ditu gaia prestatzeko, eta bost minutuz hitz egitea eskatuko zaio 

aztertzaileen aurrean.  



 

 

Azterketaria prestaketa-denboran berak landutako eskemaz balia daiteke mintzamen-proba hau egiteko, 

baina ez da onartuko aldez aurretik prestatutako testurik irakurtzea. Aztertzaileek, tarteka, gaiaren inguruan 

egin ditzaketen galderei ere erantzun beharko die azterketariak.  

b) Bat-bateko elkarrizketa izango du aztertzailearekin edo beste azterketari batekin argazki edo beste 

elementu grafikoez baliatuz. Bat-bateko elkarrizketak hamar minutu inguru iraungo ditu (azterketari 

bakoitzak bost minutu). 

Mintzamena neurtzeko irizpideak hauek izango dira: 1) testuinguruarekiko eta testuarekiko egoki 

jardun duen; 2) azalpenean zein elkarreraginean diskurtsoa koherentea, argia eta ongi lotua den; 3) 

jarioduna eta ongi ahoskatua den; 4) aberatsa den eta 5) zuzen adierazi duen. 

 

Proba honek, gehienez, 30 puntu izango ditu, eta gainditzeko 15 puntu beharko dira.  

Irakurmen-proba:  

Azterketariak, emandako testuak irakurri ondoren, zenbait egiteko burutu beharko ditu. Testuaren 

esanahi orokorra, ideia nagusiak nahiz bigarren mailakoak edo xehetasunak, edota espresuki testuan 

adierazten ez diren ideiak, hala nola komunikazio-xedea, idazlearen jarrera, ikuspuntua edo iritzia 

antzematea eskatuko zaio, besteak beste. Egiteko horiek jarduera-mota hauek erabiliz egingo dira: aukera 

anitzeko galderak, erantzun laburrekoak, egia/gezurra erakoak, testu-zatiei dagozkien ideiak aukeratu, 

lotura egokiak egin, testua ordenatu, laburtu, ideiak edota paragrafoak lotu. Testu guztiak maila honetako 

ekintza komunikatibo baten adierazle zuzen eta egokiak izango dira (azalpen-artikuluak, alegiak eta 

kondairak, editorialak, lan-egitasmoak, lan-hitzarmenak, iritzi-artikuluak...), eta HEOCean C1 mailarako 

zedarritutako edukiez osatutakoak.  

Bestalde, zenbait testu baliatuko dira azterketariaren sintaxiaren eta lexikoaren erabilera neurtzeko. 

Horretarako, honako jarduerei erantzutea eskatuko da: azpimarratutako hitzen sinonimoak jarri emandako 

testuan, aukera anitzekoen bidez lexikoa aukeratu, hitz eratorri eta elkartuak erabiliz testuak berridatzi, 

aukera anitzen bidez egitura sintaktikoak osatu, proposatutako esaldien baliokideak eman edota egitura 

koherenteak sortu testua osatzeko.  

Proba honek 20 puntu izango ditu, eta gainditzeko 10 puntu lortu beharko dira. Erantzun okerrengatik 

ez da punturik kenduko.  

Probaren iraupena eskatutako egitekoa egoki betetzeak beharrezkoa duen neurrikoa izango da; eta 

betiere, 60 minutu ingurukoa.  

Idazmen-proba:  

Azterketariak, gutxienez, 300 hitzeko testu bat edo 180 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza 

komunikatibo jakin bat gauzatuz. Probaren enuntziatuak argi azalduko ditu ekintza komunikatiboaren zer-

nolakoak: testu-generoa (azalpen-artikuluak, bilera-aktak, erabilera-gidak, iritzi-artikuluak, kontaketak eta 

ipuinak, lan-proposamenak, erreportaje edo albiste baten laburpena...), eta C1 gaitasun-mailari dagokion 

egoera eta testuinguru jakin bat (erabilera-esparrua, enuntziatzailearen rola, hartzailearen rola eta xede edo 

asmo komunikatiboa).  

Idazmen-proban eskatutako hitz-kopuruaren gutxienekoari dagokionez, aztertzaileak irizpideok beteko 

ditu eta ondoriozko kalifikazioa emango:  

– Azterketariak eskatutako hitz-kopurua idatzi eta mailari dagozkion gutxienekoak betetzen baditu, 15-

30 puntu bitartean emango zaizkio. 

 



 

 

– Eskatutako hitz-kopurura iristen ez diren idazlanak balioesterakoan, % 10 baino gutxiagogatik iristen 

ez den azterketariari kenketa egingo zaio puntuazio orokorrean, ondoren zehazten denaren arabera:  

Hitz-kopurua Kenketa 

300  

291-299 puntu 1 kendu 

280-290 2 puntu kendu 

271-279 3 puntu kendu 

 

Halaber, % 10 hitz baino gehiago falta zaizkion idazmen-proba horrela kalifikatuko da: 

Hitz-kopurua Kalifikazioa 

≤270 Ez gai 

 

Ekintza komunikatiboaren ebaluaziorako irizpide hauek hartuko dira kontuan: 1) testuinguruarekiko eta 

testuarekiko egokitasuna; 2) koherentzia; 3) kohesioa; 4) aberastasuna eta 5) zuzentasuna.  

Proba honek 30 puntu izango ditu gehienez, eta gainditzeko 15 puntu lortu beharko dira.  

Probaren iraupena 90 minutukoa izango da.  

Hitzak zenbatzeko, irizpideok erabiliko dira:  

– Eskainitako izenburua ez da kontuan hartuko.  

– Eskutitz zein inprimaki erako testuetan (ohar, e-posta, eskabide-orri...) hasierako agurretik hasi eta 

amaierako agurrean amaituko da kontatzen. Beraz, ez dira zenbatuko igorle zein hartzailearen datu hutsak 

(izen-abizenak, helbidea...). Datari dagokionez, lau hitz zenbatuko dira gehienez.  

– Sortutako testuari erreparatuko zaio soilik. Beraz, proposaturiko egoera komunikatibotik hitzez hitz 

kopiatutako esaldiak ez dira kontuan hartuko.  

Horrez gain:  

– Hitz-elkarketak: hitz bakar bezala zenbatuko dira, kontzeptuak berak adierazten duen bezala.  

– Araua bete gabe idatzitako hitzak zuzen idatzita baleude bezala zenbatuko dira.  

– Zenbakiak hitz bakar bezala zenbatuko dira.  

Antolaketa:  

Azterketak barruti bateratuan egingo dira egun bakarrean. Lehenik, entzumen-proba, irakurmen-proba 

eta idazmen-proba egingo dira, hurrenez hurren, eta, ondoren, mintzamen-proba. 

  

 



 

 

Kalifikazioak, konpentsazioa, ponderazioa eta emaitzak:  

a) C1 mailako proben kalifikazioak honela emango dira:  

b) Konpentsazioa:  

Ezinbesteko baldintza izango da irakurmen-proba gainditzea idazmen-proba zuzendua izateko.  

Nolanahi ere, idazmen-probako emaitzan 15 puntura iritsi ez, baina gutxienez 14 lortzen dituen 

azterketariak mintzamen-proban ateratako puntuekin konpentsatu ahal izango du puntu-gabezia hori, baldin 

eta mintzamen-proban 17 puntu lortu baditu.  

c) Ponderazioa:  

Idazmen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: egokitasuna, 

% 13; koherentzia, % 24; kohesioa, % 17; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, % 26.  

Mintzamen-probari dagozkion 30 puntuak honako ponderazio-taularen arabera banatuko dira: 

egokitasuna, % 10; koherentzia eta kohesioa, % 20; jariotasuna, % 25; aberastasuna, % 20; eta zuzentasuna, 

% 25.  

d) Emaitzak:  

Irakurmen-proba: gai / ez gai.  

Idazmen-proba: gai / ez gai.  

Entzumen-proba: gai / ez gai.  

Mintzamen-proba: gai / ez gai.  

Guztira: gai / ez gai.  

 


