
 

 

B2 MAILAKO PROBAREN DESKRIBAPENA 

 

ULERMENA 

 

 TESTU- MOTAK ARIKETA- MOTAK 

Entzumenaren 

ulermena. 2 

entzungai daude 

(osotara 6/7 minutu) 

ulermen orokorra, 

ulermen zehatza eta 

ulermen estrategiak 

neurtzeko. 

● Albisteak/kronikak 

● Asmakizunak 

● Azalpen didaktikoak 

● Esaera zaharrak 

● Jendaurreko adierazpenak 

● Prozesuen deskribapenak 

● Dokumentalak 

● Elkarrizketak 

● Filmak eta telesailak 

● Kantak/bertsoak 

● Komunikabideetako 

albisteak 

● …............................ 

● …............................ 

 

 

● Egia/Gezurra  

● Aukera anitzak 

● Hutsuneetan dagokien 

hitz/esapideak egokitu 

● Izenburuak eta 

testuak lotu 

● …......................... 

● …......................... 

 

Irakurriaren 

ulermena 

(2 testu daude; 

guztira  

800-1000 hitz) 

● Toki publikoetako 

instrukzio eta argibideak 

● Tresna edo prozedura bati 

buruzko jarraibideak 

● Hitzaldi baten laburpena 

● Kultur gaiei buruzko 

iruzkin laburrak 

● Administrazioko idazkiak 

(eskerrak, baimena 

emateko, barkamena 

eskatzeko..) 

● Ipuinak eta kontaketak 

● Albisteak 

● Azalpen-artikulu laburrak 

● Katalogoak, prospektuak 

eta agiri ofizialak 

● Hiztegietako definizioak 

● Bilera-aktak 

● Argudio-testuak 

● Lan-egitasmoak 

● …............................ 

 

Egia/Gezurra  

Aukera anitzak 

Taulak osatu 

Loturak egin 

Izenburuak eta 

testuak lotu 

…......................... 

…......................... 

 

 

 



 

IDAZMENA 

 

 IDAZLAN-MOTAK ARIKETA-MOTAK 

Azterketariak bi 

idazlan egin behar 

ditu; batean, 

luzean,  gutxieneko 

kopurua 160 hitz 

dira eta bestean, 

motzean, gutxieneko 

kopurua 100 hitz 

dira. 75 minutu 

inguru izango du 

● Biografiak 

● Administrazioko idazkiak 

● Kontaketak 

● Jakinarazpen-gutunak 

● Bilera-deiak eta 

baimen-eskariak 

● Lan-esparruan gai baten 

azalpen laburra 

● Albisteak 

● Erreportaje edo albiste 

baten laburpena 

● ….............................. 

● …………………………………. 

 

● 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 

 

 GAIAREN AZALPENA BAT-BATEKO 

ELKARRIZKETA 

Ahozko probak bi atal 

ditu: gaiaren azalpena eta 

bat-bateko elkarrizketa 

Azterketariak 5-10 minutu 

izango ditu gaia 

prestatzeko. 

Azalpena 3-4 minutuz 

egingo du 

Azterketariak gai bati 

buruz.  

 

 

 

Ekoizpena: 
● Arauak 

● AZalpenak 

● Errezetak 

● Gertaeren 

kontaketak eta 

ipuinak 

● Pasadizo 

barregarriak 

● Sentimenduen eta 

jarreren 

deskribapenak 

Binaka egin behar dute 

(hirunaka ez ohiko 

kasuetan). 

Egoera bat emanen zaie 

eta egoera horri buruz 

mintzatuko dira eta iritzia 

emango dute 

6 minutu inguru izango 

dute haien artean hitz 

egiteko. 

 

Ekoizpena 

elkarreraginean: 
● Administrazioarekiko 

informazio-trukea 

● Azalpenak, iritziak 

eta argudioak 

● Eztabaidak 

● Galdeketak 

(lekukoen 

deklarazioak)  

● ………………………. 



● Iritziak 

● Esperientziak 

● ……………………… 

● ……………………… 

● ………………………. 

 

 


