
Narrazio-testuak. Testu idatzia: ERREPORTAJEA LH 

 

IRIZPIDEAK HOBETU BEHARRA NAHIKOA ONDO OSO ONDO 

1.  Egokitasuna 

– Helburua 
– Gairekiko lotura 
– Erregistroa  
– Objetibotasuna 
 

 

– Ez da erreportajea 

– Emandako informazioa oso eskasa da  

– Informazioak ez dauka zerikusirik 

gaurkotasunarekin  

– Erregistroa ez da egokia. Lagunarteko 

erregistroa erabiltzen du. 

– Testua ez da bat ere objektiboa 

– Testua erreportajea da  

– Emandako informazioa esanguratsua da, 

baina informazio  gutxi ematen du. 

– Informazioak gaurkotasunarekin dauka 

zerikusia 

– Hirugarren pertsona erabiltzen da nagusiki  

– Orokorrean erregistro estandarra da, baina 

batzuetan  ez da egokia. 

– Oro har, testu objektiboa da.  

– Testua  erreportajea da  

– Ematen duen  informazioa nahikoa da eta 

erakargarria egiten da. 

–  Informazioak gaurkotasunarekin dauka 

zerikusia  

– Hirugarren pertsona erabiltzen da, eta zati 

batzuk estilo zuzenenean agertzen dira. 

– Erregistroa estandarra da “estilo zuzeneko” 

zatiak ditu.. 

– Objektibotasuna mantentzen da, hala ere 
subjektibotasuna ere ageri da.  

– Testua  erreportajea da  

– Emandako informazioa esanguratsua eta 

nahikoa da eta erakargarria egiten da. 

–  Informazioak gaurkotasunarekin zerikusia 

dauka 

– Hirugarren pertsona erabiltzen da, eta zati 

batzuk estilo zuzenenean agertzen dira. 

– Erregistroa formala da “estilo zuzeneko” 

zatietan izan ezik. 

– Objektibotasuna mantentzen da, 

Subjektibotasuna ere  ageri da.  

2. Koherenzia eta Kohesioa 

– Informazioaren 
koherentzia eta 
garapena 

– Egitura  
– Lokailuak  
 

– Informazio gutxi eta errepikapenez josia 

– Ez du irudirik ezta grafikorik ere . 

– Izenburuak  ez du erlazio handiegirik testuan 

jorratutako gaiarekin 

– Gorputzak informazio gutxi eta nahasia  

ematen du   

– Ez du kohesio elementurik erabiltzen.  

– Puntuazioan ere akats handiak.  

– Ez du puntua erabiltzen. 

– Informazioa ematen  da  eta  garatu egiten 
da. 

– Zenbait errepikapen antzematen dira. 

– Irudiren bat edo beste  ageri da. 

– Irudi eta grafikoek azalpenak falta dituzte 
oinetan. 

– Erreportajearen  atal batzuk ageri dira: 
izenburua, eta gorputza. 

– Paragrafoak erabiltzen ditu ideiak 
bereizteko. Hala ere, akatsak antzematen 
dira. 

– Lokailu eta antolatzaile gutxi samar.  

–  Puntuak erabiltzen ditu 

– Informazioa ematen  da  eta  garatzen da  

– Zenbait errepikapen antzematen dira. Irudi 

eta grafikoak erabiltzen ditu.  

– Irudi eta grafikoek azalpenak dituzte oinetan  

– Erreportajearen  atalak agertzen dira 

– Paragrafoak erabiltzen ditu  ideiak 

bereizteko.  

– Testu antolatzaileak eta lokailu batzuk 

erabiltzen ditu. Denbora, antolatzeilak, 

ordena markatzekoak... 

– Puntuak ondo erabiltzen ditu. 

 

– Informazioa ematen da eta  ndo garatzen da.  

– Erreportajearen  atalak agertzen dira:  

– Izenburuak nahiko ongi biltzen du 

informazio esanguratsua. 

– Gorputzak informazio nahikoa ematen du  

Gehienetan paragrafo bakoitzean ideia bat 

jorratzen da 

– Lokailuak eta antolatzaileak erabiltzen ditu,  

– Puntuazioa (puntua, koma) ondo erabilita. 

– Korreferentzia elementuak erabiltzen ditu. 

 

3. Zuzentasuna 

– Morfosintaxia 
 
– Lexikoa 
 
– Ortografia 
 
 
 

– Esaldi bakunak eta oso laburrak 

– Akts morfologikoak eta sintaktikoak 

– Akats ortografiko nabariak . 

– Maiuskulak eta minuskulak bereizi gabe. 

– Esaldi laburrak dira  eta ez dago aberastasun 
handiegirik 

– Esaldiak  zuzenak dira , baina zenbait akats 
morfologiko ditu. 

– Lexiko  zehatza ‘denetarako’ hitz batzuk 
tartekatu egiten dira baina. 

– Akats ortografikoak ageri dira baina ez hitz 
arruntetan .Maiuskulak  erabiltzen ditu.. 

– Esaldi laburrak, zehatzak ,baina perpaus  

aniztasuna erabiltzeko ahalegina ikusten da 

– Lexiko egokia  eta zehatza. Hala ere, “ 

denetarako” hitzen bat edo beste 

– Akats ortografiko gutxi. 

– Maiuskulak ongi erabilita. 

– Esaldi laburrak eta anitzak erabiltzen ditu.  

– Menpekoak ere erabiltzen ditu 

– Lexiko egokia, ugaria eta zehatza  

– Akats ortografiko oso gutxi. Baldin badu 

bakanen bat eta ez hitz arruntenetan. 


