
Narrazio-testuak. KOMIKIA LH 

 

IRIZPIDEAK GUTXI NAHIKOA ONDO OSO ONDO 

1.  Egokitasuna  

– Helburua: 

– Gaiarekiko 
informazioa  

– Hizkuntza 

erregistroa 

– Aditz pertsona 

mantentzea 

– Ez da komikia. 

– Komikia ematen du, baina osatu gabe dago. 

– Komikia da. 

– Testuaren helburua, entretenitzea eta 
istorioa kontatzea betetzen da. 

– Pertsonaiari dagokion erregistroa 
erabiltzen du 

– Gehienetan, 1. eta 2. pertsonak bereizten 
ditu eta nahiko ongi erabiltzen ditu.  

– Testua komikia da. 

– Testuaren helburua, entretenitzea eta 
istorioa kontatzea betetzen da. 

– Pertsonaiei dagokien erregistroa erabiltzen 
du. 

– Narratzailea3.  pertsonan agertzen da. 

– Elkarrizketak 1. eta 2.  pertsonan erabiltzen 
dira. 

– Testua komikia da. 

– Eskatzen diren elementu gehienak agertzen 
dira. 

– Pertsonaiei dagokien erregistroa erabiltzen 
du. 

– Idatzizko Hizkuntza formala agertzen da 
(narratzailea). 

– Narratzailea 3. Pertsona agertzen da. 

– Elkarrizketak 1. eta 2.  pertsonan erabiltzen 
dira. 

2. Koherenzia eta Kohesioa  

– Progresioa eta 
koherentzia 

– Egitura 

– Kohesioa 

– Kontaketan ez da orden kronologikoa 
mantentzen. 

– Kontaketaren garapena ez doa aurrera. 
– Pertsonak nahastu egiten ditu edo ez ditu 

bereizten. 
– Errepikapenak agertzen dira.  
– Sarrera, korapiloa eta bukera ez dira bereizten  
–  “biñetak” eta bunbuilak oso pobreak  dira 
– Denborazko antolatzaileak ez dira agertzen  edo 

gaizki erabilita daude. 
– Marrazkiek ez dute loturarik testuarekin. 

– Ordena kronologikoa nahiko ongi 
mantentzen da historian zehar . 

– Kontaketa nahiko era sinplean garatzen da, 
errepikapen batzuk ageri badira ere. 

– Eskatzen diren elementu gutxi batzuk  
agertzen dira. 

– Sarrera, korapiloa eta bukera  antzematen 
dira. 

–  “biñetak” eta bunbuilak ematen den 
informazioari lotzen zaizkio. 

– Metafora bisualak  eta onomatopeiak 
nahiko esanguratsuak dira narrazioarekiko. 

– Ordena kronologikoa mantentzen da 
istorioan zehar, nahiz errepikapen edo 
hutsuneren bat edo beste agertu. 

– Eskatzen diren elementu ia gehienak 
agertzen dira. 

– Sarrera, korapiloa eta bukera  erraz eta 
ondo antzematen dira.  

– “biñetak” eta bunbuilak ematen den 
informazioari lotzen zaizkio. 

– Puntua ongi erabilita dago 
– Metafora bisualak eta marrazkiak 

testuarekiko nahiko koherenteak dira. 

– Orden kronologikoa mantentzen da 
istorioan zehar. 

– Ez dago errepikapenik ezta 
inkoherentziarik. 

– Kontaketa era egokian garatzen da. 
– Sarrera, korapiloa eta bukera oso ondo 

antzematen dira. 
– “biñetak” eta bunbuilak ematen den 

informazioari  oso ongi lotzen zaizkio. 
– Elkarrizketa zuzenak daude. 
– Puntua  ongi erabilita dago 
– Metafora bisualak eta marrazkiak 

testuarekiko koherenteak dira.  

3. Zuzentasuna  

– Morfosintaxia 

– Lexikoa 

– Ortografia 

 

– Perpaus gehienak adierazpen perpausak dira 
– Morfologian akatsak antzematen dira, eta 

sistematikoak dira:  komunztadura, ergatiboa...  
– Esaldiak bukatu gabe zenbaitzuetan. 
– lexikoa pobre samarra eta erdarakadak ageri 

dira.  
– Ortografia akats sistematikoak hitz arruntenetan. 
– Puntuazio zeinuetan erabilera okerrak. 
– Maiuskulak  gaizki erabilita. 
 

– Perpaus mota desberdinak ageri dira  
(harridurazkoak, galderazkoak...)  nahiko 
ondo egituratuta daude. 

– Morfologian akatsen bat edo beste ageri 
da: komunztadura, ergatiboa...  

– Esaldiak bukatuta daude 
– Llexikoa egokia da  
– Ortografia akatsen bat do beste ageri da 

baina ez  hitz arruntetan. 
– Galdera ikurrak, harridurak.. ondo erabilta 

daude.  
– Hitzak ongi bereizita daude 
– Maiuskulak eta minuskulak ondo erabilita. 
 

– Gelan landutako perpaus mota 
desberdinak ageri dira 

– Perpausak nahiko ondo egituratuta daude. 
– Morfologian akatsen bat edo beste ageri 

da,: komunztadura, ergatiboa...  
– Lexikoa egokia da  
– Sinonimoren bat edo beste ageri da. 
– Ortografia akatsen bat do beste ageri da 

baina ez  hitz arruntetan. 
– Hitzak ongi bereizita daude 
– Maiuskulak eta minuskulak ondo erabilita 
– Galdera ikurrak, harridurak ondo erabilta. 
 

– Perpaus mota desberdinak erabiltzen diru 
– Perpausen egituraketan eta  morfologian ez 

dago akats handiegirik 
– Esaldiak bukatu egiten ditu 
– Lexikoa egokia da,  adierazkorra eta 

adjektibo ugari erabiltzen ditu. 
– Ortografian akats gutxi. Galdera ikurrak, 

harridurak ondo erabilta 
– Hitzak ongi bereizita daude 
– Maiuskulak eta minuskula k ondo bereizita.  
 


