B2 MAILAKO PROBAREN DESKRIBAPENA
B2ko probak, maila guztietako probek bezala, bi zati ditu; proba idatzia eta
ahozkoa.
PROBA IDATZIA:
1) Proba idatzian idatziaren ulermena, entzunaren ulermena eta idazmena
ebaluatzen ditugu.
2) Entzunaren ulermena:azterketariak bi entzungai entzun behar ditu eta bi
entzungai horiei buruzko galderei erantzun.
3) Irakurriaren ulermena:azterketariak bi testu irakurri behar ditu eta testu
horiei buruzko galderei erantzun.
4) Idazmena:azterketariak bi testu ekoiztu behar ditu: bata laburra eta bestea
luzea.
AHOZKOA:
1) Bakarrizketa da. Azterketariak gai bati buruz hitz egin behar du, irudiek eta
galderek lagundurik.
2) Elkarrizketa beste kide batekin (ezohiko kasuetan, beste bi kiderekin).
MAILA HONETAN GAI IZATEKO LORTU BEHARREKO PUNTUAZIOA:
TREBETASUNA

GUTXIENEKO PUNTUAZIOA

Ulermena

%60
Ulermen probako item-en %60 lortu behar da
gainditzeko.

Idazmena

Gai/Ez gai. Hau guztia hartuko da kontuan:
• Egokitasuna
• Koherentzia eta kohesioa
• Aberastasuna
• Zuzentasuna

Mintzamena

Gai/Ez gai.Hau guztia hartuko da kontuan:
• Egokitasuna
• Koherentzia eta kohesioa
• Aberastasuna
• Zuzentasuna
• Jariotasuna
• Elkarreragina

PROBA IDATZIA. ZER EBALUATZEN
DUGU?
•

Ulermena+Idazmena. 2:30 orduko
iraupena du

AHOZKO PROBA. ZER EBALUATZEN
DUGU?
•

Mintzamena. 15 minutuko iraupena
du (5 minutu prestaketarako eta 10
minutu ahozkoa garatzeko)

ULERMENA
TESTU- MOTAK
Entzumenaren
ulermena. 2
entzungai daude
(osotara 6/7 minutu)
ulermen orokorra,
ulermen zehatz eta
ulermen estrategiak
neurtzeko.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Irakurriaren
ulermena. 2 testu
daude (denera 8001000 hitz)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ARIKETA- MOTAK

Elkarrizketa informalak
eta formalak
Jendaurreko aurkezpenak
Jarraibide teknikoak
Gertaerak
Pasadizoak
Irrati-telebistetako saioak
Laburpenak
Informazio-truke
teknikoak.
…............................
…............................

•
•
•
•

Jarraibide teknikoak
Autolaguntzarako liburuak
Kontaketa historikoak
Narrazio laburrak
Poesiak eta bertsoak
Artikuluak eta
erreportajeak
Sintesi eta kritika errazak
Laburpenak
Iritzi-zutabeak
Gutunak
Blogak
Informazio-truke
teknikoak eta zehatzak
Idazki formal errazak
…............................
….............................

•
•
•
•
•

•
•

•
•

Egia/Gezurra
Aukera anitzak
Loturak egin
Izenburuak eta testuak
lotu
….........................
….........................

Egia/Gezurra
Aukera anitzak
Taulak osatu
Loturak egin
Izenburuak eta testuak
lotu
….........................
….........................

IDAZMENA
IDAZLAN-MOTAK
Azterketariak bi
idazlan egin behar
ditu; bata luzea
(160 hitz ingurukoa)
eta bestea motza
(100 hitz ingurukoa).
75 minutu inguru
izango du

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eskerrak eman
Eskaerak egin
Iritziak
Jarrerak
Barkamena adierazi
Nahiak, premiak, ideiak
azaldu
Kexak adierazi
Informazioa eskatu
Baimena eskatu
Aginduak eta aholkuak
eman
Gertaerak, ideiak eta
prozesuak deskribatu
Iritzi-artikuluak
Idazki formal errazak
Mezu elektronikoak
…..............................
…..............................

ARIKETA-MOTAK
•

•
•

•

•

•
•

Egoera bat eman eta
gutun/postal/ohar/pos
ta elektronikoa idatzi
Kontakizun/deskribape
n bat idatzi
Gutun/postal/ohar/pos
ta elektroniko bati
erantzun
Taula edo grafiko
baten informazioa
erabiliz,
gurun/postal/ohar..ida
tzi
Irudi, plano, mapetan
ikusten duena idatziz
adierazi.
…..........................
…..........................

MINTZAMENA
BAKARRIZKETA
Ahozko probak bi atal
Azterketariak bost minutu
ditu: bakarrizketa eta bat- izango ditu gaia
bateko elkarrizketa
prestatzeko.
Azalpena 3-4 minutuz
egingo du
Azterketariak gai bati
buruzko galderak edo
argazkiak izango ditu
euskarri

BAT-BATEKO
ELKARRIZKETA
Binaka egin behar dute
(hirunaka ez ohiko
kasuetan).
Egoera bat emanen zaie
eta egoera horri buruz
mintzatuko dira.
Minutu bat izango dute
egoeraz pentsatzeko eta
lau minutu inguru haien
artean hitz egiteko.

