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Azterketa honek bi aukera ditu. Horietako bati erantzun behar diozu. 

 

Ez ahaztu azterketako orrialde bakoitzean kodea jartzea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

•  Lehenbizi TESTU bat duzu. 

•  Testu bakar horren gainean eraikiak daude bi aukerak: A eta B. Bietako 
bat egin behar duzu. 

• Aukera bakoitzak hiru atal ditu: 
o Irakurmena  

 Ulermenari buruzko galderak (2 puntu) 
 Gaia eta ideiak/laburpena (2 puntu) 

o Hizkuntzaren eta literaturaren inguruan (1 puntu) 
o Idazlana (5 puntu) 
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Amuaz 

 
Orain dela bi aste eta erdi Pérez Reverte eta iragan asteburuan Javier Marías txikitan 
irakurtzen zituzten komikiez aritu zitzaizkigun egunkari batzuek igandero banatzen duten El 
Semanal izeneko gehigarrian. Biek haurtzaroko irakurketa haietan oinarritzen zuten beren 
irakurzaletasuna. Ez ziren kultura-jendeak goraipatzen zituen produktuak, baina seguru 
nago nire belaunalditik irakurzale iraun dugun guztion hastapenetan komikiak daudela beti. 
Eta, zalantzarik gabe, idazle irten garen guzti-guztion hasieran. 
 
Gogoan dut eszena bat, artean Orion bizi nintzenekoa. Zazpi bat urte nituen, eta neure 
burua ikusten dut udaletxeko atari ondoan, ni baino haur gazteagoez inguratuta. Komiki bat 
dut eskuartean. Nik badakit irakurtzen, haiek ez. Eta ni komikiko istorioa kontatzen ―eta 
asmatzen!― ari natzaie. Baldarra nintzen fisikoki, oinetan arazo handiak nituen, bota 
handiak eta burdinazko plantilak jartzera behartzen ninduen gaixotasunak, lagunek barre 
egiten zidaten, eta jolasaren eta ekintzaren bidez inor erakarri ezin nuenez, zergatik ez 
hizkuntzaren bidez? 
 
Nire anaia zaharrak sekulako kemen fisikoa zuen, leader peto-petoa zen, jende guztia 
eramaten zuen atzetik barrabaskeria bat edo beste egitera. Nik, batzuetan behintzat, jendea 
nigana hurbiltzea lortzen nuen komikien eta nire asmazioen bidez. Literatura afektibitatea 
irabazteko modu bat ere bada; zergatik ez? 
 
Txisteak deitzen genien Orion. Kontuak, Zarautzen. Han tebeoak eta beste hartan ixtorioak. 
 
Edonola deituta ere, gure irudimena pizten zuten Capitan Trueno, Hopalong Cassidy, Rip 
Kirby eta antzekoek. Denak gaztelaniaz zetozen eta handik urte gutxira euskarazko Pan Pin 
komikia ezagutu nuenean, ordura arteko komiki guztiak baino apalagoa iruditu zitzaidan, 
baina ez horregatik deigarritasunik gabea. 
 
Gaur egun ez dut ikusten ohore gutxiko baina erakarmen handiko produktu haiek bezalako 
amurik, ez erdal ez euskal merkatu editorialean, umeen letrenganako lilura pizteko orduan. 

 
 

ANJEL LERTXUNDI 
“Behinola” aldizkaria 

(moldatua) 
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A AUKERA 
A.1.- IRAKURMENA 
 
A.1.1. ULERMENA (2 puntu) 
 
Aukeratu erantzun egokiena. Aski duzu erantzun-orrian zenbakia eta letra jartzea: 1.a, 2.d,... 
 
1. Testuak dioenaren arabera,… 

a) Pérez Reverte eta Javier Marías komikilari entzutetsuak dira. 
b) Pérez Revertek eta Javier Maríasek irakurtzen zituzten egunkarietan oinarritzen 

zuten beren irakurzaletasuna. 
c) Pérez Revertek eta Javier Maríasek asteleheneko egunkarian eman zuten argitara 

irakurzaletasunari buruzko artikulu bat. 
d) Pérez Reverte eta Javier Marías haurtzaroan irakurri zituzten komikiei esker 

irakurzaletu dira. 
 
2. Testuaren arabera, komikiak... 

a) garai batean kultura-jendeak ez zituen asko baloratzen. 
b) garai batean kultura-jendeak aintzakotzat hartzen zituen oso.  
c) Anjel Lertxundi bezala idazle irten diren bakar batzuen oinarrian daude. 
d) idazlearen belaunaldikoen artean, ez du eraginik izan irakurzale irauteko. 

 
3. Idazleak zazpi bat urte zitueneko pasarte bat kontatzen du. Testuaren arabera, idazleak… 

a) ez ditu istorioak kontatzen. 
b) eleberri bat du esku artean. 
c) istorioak kontatzen eta asmatzen ditu. 
d) bere burua Orioko hondartzan irudikatzen du. 

 
4. Idazlea gazte zenean,...  

a) anaia bihurrikeria zalea zen.  
b) bere anaia baino indartsuagoa zen. 
c) literatura erabiltzen zuen lagunekin ez egoteko. 
d) jendea beregana hurbiltzea lortzen zuen kirolari trebea zelako. 

 
5. Testuaren arabera,… 

a) idazlea gazte zen garai haietan komikiek imajinazioa pizten zuten. 
b) idazlea gazte zen garai haietan komiki gehientsuenak euskaraz zeuden. 
c) idazleak ezagutu zuen euskarazko lehen komikia Capitan Trueno izan zen. 
d) gaur egun garai batean adina produktu dago merkatu editorialean, umeen 

literaturzaletasuna pizteko. 
 
 
 
 
 

20
19



 

UNIBERTSITATERA SARTZEKO 

EBALUAZIOA 

2019ko EKAINA 

EVALUACIÓN PARA EL ACCESO A 
LA UNIVERSIDAD 

JUNIO 2019 

 
EUSKARA ETA 

LITERATURA 

LENGUA VASCA Y 

LITERATURA 
 

A.1.2. GAIA ETA IDEIAK (2 puntu) 
 
GAIA: Aukeratu gai egokiena honako aukera hauen artean (0,5 puntu): 

 
a) Komikiak: euskal idazleek goraipatzen dituzten ipuin motak. 
b) Komikiak: istorioak kontatzeko eta umeak liluratzeko sortutako kontaerak.   
c) Txikitan irakurritako komikiak garrantzi handikoak dira euskal idazleentzat.  
d) Txikitan irakurritako komikiek letrenganako lilura pizteko duten garrantzia. 

 
 
IDEIAK (1,5 puntu) 
 
Azaldu, era eskematikoan, testuan agertzen diren ideia nagusiak eta bigarren mailakoak. 
 
 
A.2.- HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN INGURUAN (1 puntu) 
 
AURKITU ITZAZU TESTUAN DEFINIZIO HAUEI DAGOZKIEN HITZAK 
 

a) Adin berdintsua duten pertsonen multzoa.  
b) Osasun-egoeraren hondatzea.  
c) Gogoak duen ahalmena irudiak edo ideiak sortzeko, eratzeko edo irudikatzeko. 
d) Metalezko pieza txikia, kako itxurakoa, arrantzan erabiltzen dena. 
e) Zerbaitek eragiten duen zirrara edo emozioa. 

 
  
A.3.- IDAZLANA (gutxienez 200 hitz) (5 puntu) 
 
ESKUTITZA: 
 
Iruditzen zaizu zure ikastetxean irakurzaletasuna ez dela behar bezala lantzen. Idatz 
iezaiozu ikastetxeko zuzendariari eskutitz bat, ikasleen artean irakurzaletasuna bultzatuko 
edo sustatuko duten hainbat proposamen eginez. Aipatu, bide batez, zuk bezalako irakurle 
batek gogoko dituen liburuak eta literatura-generoa, beharbada horrek lagunduko lukeelako 
ikasleen gustuko liburuak irakurri beharra izatea eskolan. 
 
Nahi izanez gero, honako ideia hauek erabil ditzakezu gutunerako: gustuko irakurketek 
duten garrantzia, idazleak ikasgeletara gonbidatzeko aukera, literatura-jardunaldien 
antolaketa; gogoko dituzun liburuak edo literatura-generoak ere proposa ditzakezu… 
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B AUKERA 
B.1.- IRAKURMENA 
 
B.1.1. ULERMENA (2 puntu) 
 
Erantzun, zeure hitzekin, galdera hauei: 

1. Idazleak dio garai bateko kultura-jendeak ez zituela komikiak goraipatzen. Zer esan 
nahi du adierazpen horrekin? 

2. Zer dio idazleak Orioko eszena gogoratzen duenean? 
3. Nola erakartzen zuen jendea idazleak? Eta nola idazlearen anaiak? 
4. Nola ikusten du idazleak gaur egungo argitalpenen egoera? 
 

B.1.2. GAIA ETA LABURPENA (2 puntu) 

GAIA: Aukeratu gai egokiena honako aukera hauen artean: (0,5 puntu) 

a) Komikiak: euskal idazleek goraipatzen dituzten ipuin motak. 
b) Komikiak: istorioak kontatzeko eta umeak liluratzeko sortutako kontaerak.   
c) Txikitan irakurritako komikiak garrantzi handikoak dira euskal idazleentzat.  
d) Txikitan irakurritako komikiek letrenganako lilura pizteko duten garrantzia. 

 
LABURPENA: Egin ezazu testuaren laburpena (gehienez, 5-7 lerro) (1,5 puntu) 
 
B.2.- HIZKUNTZAREN ETA LITERATURAREN INGURUAN (1 puntu) 
 
Azaldu ezazu, zeure hitzekin, honako hitz-kate hauen esanahia: 

1. …ez ziren kultura-jendeak goraipatzen zituen produktuak… 
2. ...ekintzaren bidez inor erakarri ezin nuenez, zergatik ez hizkuntzaren bidez? 
3. ...jende guztia eramaten zuen atzetik barrabaskeria bat  edo beste egitera… 
4. ...apalagoa iruditu zitzaidan, baina ez horregatik deigarritasunik gabea… 

 
B.3.- IDAZLANA (gutxienez 200 hitz) (5 puntu) 
 
IRITZI-ARTIKULUA:  

Irakurzaletasuna sustatzeko edo bultzatzeko zure Institutuan derrigorrean irakurri behar 
dituzun nobelen zerrenda jaso duzu. Beti pentsatu izan duzu irakurzaletasuna eta liburuak 
derrigorrean irakurri beharra bateraezinak direla. Bestalde, askotan ez duzu gozatu eta ez 
zara ados egon zerrenda horrekin. “Behinola” haur- eta gazte-literatura aldizkarian artikulu 
bat idaztea erabaki duzu gai honi buruz. 

Nahi izanez gero, honako gidoi hau erabil dezakezu: 

• Helduek gehiago irakurriko balute, haur eta gazteek gehiago irakurriko lukete. 

• Txikitatik etxean irakurtzearen garrantzia.  

• Guraso eta irakasleak eredu. 

• Idazleak ikasgelara gonbida daitezke. 

• Irakurzaletasuna plazerarekin lotu behar da. 

• Zuk irakurritako zer liburu gomendatuko zenituzke? Zergatik? 
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