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Aski ezaguna da euskalduntze-alfabetatzearen alorrean Cloze-prozedu-
ra. Burutze-proba edo burutze-ariketa izenak ere erabiltzen dira test
horiek izendatzeko. Cloze-prozedurak baditu hainbat aldaera eta horieta-
ko bat da gurean gehien erabiltzen dena: aukera anitzeko Cloze-proba.
EAEko administrazioko langileei begirako Hizkuntz eskakizunetan, esate-
rako, horixe erabiltzen da irakurmena ebaluatzeko. Cloze-testak proba
integratiboak dira, erredundantzia murritzekoak. Artikulu honetan gainbe-
girada egingo diegu, horien nondik norako nagusiak aztertuz.

Ezaguna da gure artean eta erabilia ere bai Cloze-teknika bidezko hiz-
kuntz proba. Proba horretan hainbat hitz ezabatzen dira testu batean era
sistematikoan. N hitz zenbatu (bost, zazpi...) eta hitz bat ezabatzen da.
Gero, irakurleak falta diren hitz horiek asmatu beharko ditu. Teknika
horren aitzindaria Hermann Ebbinghaus psikologo alemana (1850-1909)
izan zen. 1897.ean eman zuen teknika haren berri. Ebbinghaus-ek oroi-
mena zuen aztergai eta Breslau-ko erregidorearen gonbitea jaso zuen
garai hartan ohi ziren bost orduko eskola-saioek ikasleengan sortzen
zuten nekea aztertzeko (Harris, 1985).

Ebbinghaus-ek ikasleei erantzunarazi zizkien testen artean bazegoen bat
Kombinationsmethode deitu ziona eta geroxeago beste psikologo batzuek
osatze-metodo izena eman ziotena. Hasierako test hartan hitzak, silabak
eta are esaldiak ere ezaba zitezkeen. Eta berehala zabaldu zen prozedura
hura adimena aztergai zuten psikologoen artean, Britainia Handian eta
EABn. Alabaina, psikologo horiek hitzak nahiago zituzten ezabatu sila-
bak baino.
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Marion Rex Trabue Columbia unibertsitateko Teachers College-ko ira-
kaslea izan zen test hura hizkuntzaren alorrera ekartzen lehena,
1914.ean. Trabue-k esaldi motzak erabiltzen zituen gehiago paragrafoak
baino (Harris, 1985). Berrogei bat urte geroago Taylor-ek Cloze izena
eman zion prozedura horri (1953). Gestalt psikologiaren barruko itxitu-
ra-printzipioari jarraikiz (closure) pertsonak gauza dira, eskema baten
egituraz jabetu ondoren, eskema hori osatzeko.

Gauza gara, esaterako, zirkunferentzia etena osorik ikusteko. Taylor-ek
prozedura hori baliatu zuen testu baten irakurgarritasuna (readability)
neurtzeko. Taylor-en arabera, testu baten irakurgarritasunaren estimazioa
egin daiteke irakurle batek testu horri falta zaizkion zatiak asmatzeko
duen erraztasunari begiratuz.

Taylor-ek hitzak era sistematikoan ezabatzen zituen hainbat testutatik.
Segidan, irakurle-talde bati eskatzen zion falta ziren hitzak jar zitzaten.
Taylor-en arabera, testu bat bestea baino errazagoa dela esan daiteke bal-
din eta irakurleek lehenengo testu horretan hutsune gehiago betetzen
badituzte bestean baino.

Testuaren irakurgarritasuna neurtzeko prozedura hori lehian zegoen
Flesch-en prozedurarekin1. Berehala ikusi zuen Taylor-ek Cloze-proze-
durak testuaren erraztasuna neur zezakeen bezalaxe irakurlearen irakur-
menaren berri ere eman zezakeela (1957). Eta irakurlearen jatorrizko
hizkuntzan ez ezik H2n ere erabil zitekeen. Cloze-prozedura zabal heda-
tu zen hizkuntz irakaskuntzaren alorrean.

Abiaburu psikologikoaz gain Cloze-prozedurak badu beste oinarri bat,
linguistikoa: hizkuntzaren erredundantzia, alegia. Erredundantziaren
kontzeptua “Informazioaren Teoria”-tik dator. Erredundantea den
mezuak, ulertzeko behar baino informazio gehiago darama bere baitan.
Erredundantziari esker ziurtatu egiten da, nolabait, mezuaren zati bat
hondatuz edota galduz gero hartzailea kapaz izango dela mezua ulertze-
ko, osorik igorritako beste mezu-zatien laguntzaz2.

Erredundantzia hizkuntza guztien ezaugarria da eta maila guztietan ger-
tatzen da: hitzetan, esaldietan, paragrafoetan, testuetan baita hizkuntza-
ren arlo lexikoan, semantikoan eta pragmatikoan ere. Horri jarraikiz,
hizkuntz ikaslea, jatorrizko hiztunaren gaitasuna oraindik ez duenez, ez
da hain trebea izango mezuak berriro osatzeko. Cloze-testak beraz, erre-
dundantzia murritzeko testak dira.

Gomendatu egiten da Cloze-testak 50 bat hutsune izatea hizkuntz lagina-
ren adierazgarritasuna handitzeko. Testaren aplikazioak bigarren lagin-
keta ekarriko du: azterketariaren hizkuntz gaitasunarena, alegia.

Fotos-ek (1991), hainbat eta hainbat azterlan ikusita, hiru teoria-multzo
bereizi zituen Cloze-testek zer neurtzen duten azaltzen dutenak:

1 Cloze-testak eta beste test integratiboak ere ezin bereiz daitezke ele-
mentu diskretuez osaturiko testetatik estatistikoki korrelazio handiak
baitituzte elkarrekin.

Zer neurtzen du?
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2 Cloze-testek bakar-bakarrik oinarrizko abildadeak neurtzen dituzte
korrelazio handiagoak baitituzte gramatika testatzeko probekin ira-
kurmen-probekin baino.

3 Cloze-testek abildade aurreratuak eta profizientzia orokorra neurtzen
dute Cloze-prozeduraz lorturiko puntuazioek ongi korrelazionatzen
baitute irakurmen-probekin, idazlanekin baita profizientzia-test estan-
darizatuekin ere.

Beraz, ez dago erabateko adostasunik Cloze-testen zer neurtzen duten
esatean. Hasieran, Taylor-en ondorioa izan zen Cloze-testak irakurmena
neurtzen zuela (1957). Uste horretan oinarrituta, askotan erabili dira eta
erabiltzen dira test horiek irakurmena ebaluatzeko. Eta badaude horreta-
rako hainbat arrazoi. Irakurmena testatzeko usadiozko probek irakur-
gaiari buruzko aukera anitzeko itemak eta galderak izaten dituzte
nagusiki.

Usadiozko proba horietan, ikasleak lerro asko irakurri behar izaten ditu
galdera batzuei erantzuteko. Bensoussan & Ramraz-en arabera (1984),
laurehun hitz dituen testutik hamar galdera egiten ahal dira, hogeita
hamar minututan erantzutekoak. Beste proba-ataletan, berriz, hogeita
bostetik berrogeira bitarteko galdera-kopurua ere presta daiteke denbo-
ra-tarte berean erantzuteko. Aitzitik, testu motzagoak edo galdera
gehiago sartu nahi izateak traba handiak ekar ditzake galderak presta-
tzeko.

Litekeena da testuak ez ematea biderik galdera-kopuru jakin batera –era
naturalean bederen– ailegatzeko. Horrela, test-egile eta irakasleek behar-
tuta ikusten dituzte beren buruak galdera “bilatuegiak” egiteko, jatorriz-
ko hiztun batek kontuan hartuko ez lukeen informazioaz galdetuz.
Cloze-test batean, berriz, hirurehun hitz dituen testuan, bost hitzetatik
bat ezabatuz, hirurogei hutsune ere sor litezke. Baina, Cloze-prozeduraz
lorturiko puntuazioek korrelazio handiak izaten dituzte hizkuntza oro har
neurtzen duten proben puntuazioekin hala nola irakurmena neurtzen
duten probekin ere (Bachman, 1985).

Izan ere, Cloze-prozedurak berehala piztu zuen adituen arreta 1970.eko
hamarkadan hizkuntza –eta ez soilik hizkuntzaren atal bat– erabiltzen
jakitearen neurribide gisa (Oller, 1973; Alderson, 1979):

Cloze-testek behartu egiten dute irakurlea maila kontzienteagoan
jardutera irakurraldi arruntean baino, sintaxiaren eta esanahiaren
gaineko kontzientzia pizten lagundu lezake, eta, informazio-ale
jakinak aurkitzeko, gaingiroki irakurtzera susta dezakete norbana-
koa (Raymond, 1988: 91).

Cohen-ek ere (1980) uste du Cloze-prozedura adibide bikaina dela jar-
duera integratiboa izatearena, zeren-eta irakurlea bideratu egiten baitu
hainbat abildade ibilian jartzera, hala nola: hiztegiaren ezagutza, grama-
tika eta irakurketa. Bachman-ek dioenez (1981), ezabatze irizpideduna
erabilita (ikus aurrerago ratio irizpideduna) kohesioa eta koherentzia ere
neur daitezke.
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Beraz, horren guztiaren arabera, Cloze-prozeduraren neurtzeko ahalme-
na harago doa; irakurmena ez ezik are azterketariak H2n duen gaitasun
orokorra ere neurtzen du-eta.

Lau cloze-test mota nagusi bereiziko ditugu:

1 Ratio finkoa.

2 Ratio irizpideduna.

3 Aukera anitzeko Cloze-testa.

4 C-testa.

Horiexek dira gehien erabiltzen direnak. Badira alabaina beste batzuk
hain maiztasun handikoak ez izanik sailkapen horretatik at utziko ditu-
gunak. Begiratuko diegu, labur bada ere.

Zenbaitetan, hutsuneak sortzerakoan, ez da erabiltzen ez ratio finkorik ez
irizpidedunik ausazkoa baizik, hau da, hasieran esaldiaren laugarren
hitza ezabatzen da gero zazpigarrena, gero hirugarrena etab., hutsuneen
arteko hitz kopurua ausazkoa izanik. Beste aldaera bat da Cloze-elide
izenekoa (Manning, 1986). Aldaera horretan hitzak ezabatu eta hutsune-
ak sortu beharrean hitzak erantsi egiten dira aldizka-aldizka.
Azterketariaren egitekoa da, hortaz, hitz horiek bilatu eta azpimarratzea.
Esaterako:

Sekulako zortea izan zuen horiek New Orleansek 2005eko abuztura
bitartean zuela. Nori otu ote zitzaion urez, harik-eta, inguratutako
zulo bat batean eraikitzea hiria? Karibeko urakanek hasperenka
gogor astindu izan dute maiz. Adibidez, 1915ean kalteak latzak izan
ziren edo. Baina, hiriaren bizi-iraupena ez zen tarteka-marteka inoiz
kolokan egon. Katrina urakana heltzean, ordea, akabo adur ona bai-
zik! Eta akabo, ez haizeak New Orleans hilzorian utzi zuelako, ez,
baldin Katrinak berekin zekartzan euriteek uholdeak sortu zituztela-
ko baizik. Hiria babesten zuten dikeak hautsi egin ziren, eta auzo
asko zeudelakoan urperatu (HABE 370: 27 - 2006ko ekaina).

Sekulako zortea izan zuen [horiek] New Orleansek 2005eko abuz-
tura bitartean [zuela]. Nori otu ote zitzaion urez, [harik-eta], ingu-
ratutako zulo [bat] batean eraikitzea hiria? Karibeko urakanek
[hasperenka] gogor astindu izan dute maiz. Adibidez, 1915ean kal-
teak latzak izan ziren [edo]. Baina, hiriaren bizi-iraupena ez zen
[tarteka-marteka] inoiz kolokan egon. Katrina urakana heltzean,
ordea, akabo adur ona [baizik]! Eta akabo, ez haizeak New Orleans
hilzorian utzi zuelako, ez, [baldin] Katrinak berekin zekartzan euri-
teek uholdeak sortu zituztelako baizik. Hiria babesten zuten dikeak
hautsi egin ziren, eta auzo asko [zeudelakoan] urperatu (HABE
370: 27 - 2006ko ekaina).

Cloze-elide motako probei egindako kritika da azterketaria kapaz izan
daitekeela soberako hitzei antzemateko, pasartea ulertu gabe ere

Lau cloze-test

mota
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(Steinman, 2002). Esatekoa da, hala ere, zenbait ikasbidetan hizkuntza-
ren formaz ohartarazteko ariketa gisa maiz erabiltzen dela. Era horreta-
koak izaten dira tarteka-tarteka harira ez doan hitzen bat esaldietan
txertaturik duten paragrafoak. Ikaslearen egitekoa da bereiztea paragra-
foko zein esaldi diren zuzenak eta zein akastunak, eta, beharrik gabeko
hitz horiei seinalatzea. Ariketa horren xedea, bistakoa denez, ikaslearen
arreta hizkuntzaren formara bideratzea da.

Beste aldaera Noise-test delakoa dugu (Oller, 1976). Test horretan, hitzak
erantsi beharrean entzutea zailtzen duen zarata eragozlea, elektronikoki
sortua, sartzen da apurka-apurka. Azterketariek entzuteko traba hori edu-
kita hainbat esaldi idatzi behar dituzte entzun ahalean.

Hutsune bakoitza kendutako hitz bakar bati dagokio. Baina, beste aldae-
ra baten arabera, hainbat hitz ere ezaba daitezke. Esaldi oso bat ere ezaba
liteke (esamolderen bat, hitz andana iharturen bat edo horren zatiren bat,
adibidez: kosta ala kosta, ...bertaratu eta lau).

Cloze progresibo delakoan, mila hitz dituen testuan, hasierako atala-
ren azken laurdenean bakarrik ezabatzen dira hitzak. Cloze metaga-
rrian, berriz, hitzak esanahirik gabeko hitz batez ordezkatzen dira.
Beste aldaera batean, ezabatutako hitzaren lehen fonema uzten da
lagungarri. Falta den hitzaren letra-kopurua ere eskaintzen da eta abar
(Artola, 1991).

Ikus ditzagun segidan lehen aipatu lau mota nagusi horiek:

1 N hitzetatik bat ezabatzen da zeinahi ere den: ratio finkoa.

2 Hitzak hainbat irizpideri jarraikiz ezabatzen dira: ratio irizpide-
duna.

3 Hutsune bakoitza betetzeko, hainbat aukera eskaintzen zaizkio ikas-
leari: aukera anitzeko Cloze-testa.

4 C-testa.

N hitzetatik bat ezabatzen da zeinahi ere den: ratio finkoa.

Jardunbideetako bat da N hitzetatik bat ezabatzea. Jeneralean bosga-
rren edo zazpigarren hitzak ezabatzen dira zer-nolakoak diren aintzat
hartu gabe. Horrela jardunda mota eta era guztietako hitzek dute auke-
ra bera ezabatuak izateko. Cloze-mota hori gehien ikertu direnetako
bat da.

Aski hipotesi hedatua da Cloze-prozedurak, ratio finkodunak, hizkuntz
profizientzia orokorra neurtzen duela. Hipotesi hori baieztatu ahal izate-
ko hainbat eta hainbat azterlan burutu dira. Baina, emaitzak gogoan, ezin
izan da era argian bederen, horrelakorik baieztatu (Chapelle, C. &
Abraham, R. 1995). Hala ere, Cloze-itemak aztergai zituzten ikerketei
begiratuta, bai esan daitekeela zenbait Cloze-itemen kasuan, bederen,
gramatikaren ezagutza eta ezagutza testuala neurtzen dituztela.

Ratio finkoa
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Iradoki ere egin da Cloze-prozedura horren bidez lorturiko puntuazioek
lotura ere badutela hizkuntzaz aparteko abildade kognitiboekin, eremutik
askea (Field independent) ikasteko estiloarekin, esaterako (ikus: Perales,
2003: 18-28). Baina lotura hori zenbat azterlanetan azaldu arren ez da
guztietan baieztatu.

Chapelle & Abrahan-ek (1995), hainbat eta hainbat ikerketa aztertuta,
ondorioztatu zuten emaitzak ez zirela ildo batekoak. Azterlan batzuetan
ratio finkoa erako Cloze-testek bazituzten korrelazioak hizkuntzaren
alderdi batzuekin. Beste batzuetan, berriz, beste batzuekin. Zenbaitetan
korrelazioak altuak ziren eta besteetan apalagoak. Azkenik, autoreek
diotenez, gaiaren muinean itemak beraiek daude. Eta, iradoki egiten dute
cloze-prozedura hobetu daitekeela ezabatuko diren hitzak aldez aurretik
aukeratuz, hau da, ratio irizpideduna erabiliz.

Hitzak hainbat irizpideri jarraikiz ezabatzen dira: ratio irizpideduna.

Ratio irizpideduna baliatuta, ezabatzen diren hitzak irizpide jakin baten
araberakoak izaten dira. Aditzak, adjektiboak, lokailuak etab. ezaba dai-
tezke. Hutsuneak sortzeko modu horrek aukera ematen du testu berari
oso ataza eta eskakizun-maila desberdinak ezartzeko, zer ezabatzen den.
Ikaslearen arreta test-egileak aukeratutako hizkuntzaren alderdietara
bideratzen da.

Irizpideak askotarikoak izan daitezke. Test-egile eskarmentudun batek
ausazko laginketa bazter utzi eta berari adierazgarriagoa iruditzen zaiona
egin lezake. Halaber, hizkuntzaren alderdi jakin bat soilik aukera lezake
(lokailuak, operatzaile argudiozkoak etab.) eta horren inguruan jardun
testa prestatzen.

Espero izatekoa da era horretara prestatutako testak fidagarriagoak dire-
la, eta, korrelazio handiagoak izango dituztela beste hizkuntz testekin,
batez ere, cloze-testaren neurgai bera dituztenekin. Hari beretik, aitortze-
koa da, agerikoa denez, testu bera hartu eta irizpide desberdinei jarraikiz
prestatutako testek –funtsean denak cloze-testak izan arren– hizkuntz
gaitasun desberdinak ere neurtuko dituztela.

Izan ere, hutsuneak aukeratzeko irizpideak nolakoak neurgaiak ere hala-
koak izango baitira. Ez da hain harritzekoa, hortaz, alderaketa-lana zaila-
goa izatea eta, ondorioz, azterlanen emaitzak ere ildo batekoak ez izatea.

Ratio irizpeduna beste baliabide bat da ebaluazioaren alorrean. Gainera,
ikasgelako ariketa gisa ere erabil daiteke. Ikaslea gogoeta metalinguisti-
koa (Perales, 2004) egitera sustatzen da bere arreta hizkuntzaren forma
jakinetara –irakasleak aukeratuetara– era sistematikoan bideratuz eta,
aldi berean, testuinguru diskurtsibo zabala eskainiz.

Hutsune bakoitza betetzeko, hainbat aukera eskaintzen zaizkio ikasleari:
aukera anitzeko Cloze-testa.

Ratio

irizpideduna

Aukera anitzeko

Cloze-testa
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Aukera anitzeko Cloze-testean, hainbat aukera –lau jeneralean– eskain-
tzen dira hutsune bakoitzean azterketariak bere ustez zuzena dena hauta
dezan. Esaten da aldaera hori errazagoa dela besteak baino zeren-eta
azterketaria, hutsunea betetzeko, ez baitago mugatuta soil-soilik dakie-
netik tira egitera. Aukera anitzeko Cloze-testean azterketariak badaki
eskaintzen zaizkion lau aukeretatik bat zuzena dela3.

Testa, beraz, aukera anitzeko proba da alde horretatik. Baina, proba
horietan ez bezala, mikro- eta makro-ingurunea (testu osoa) ere du
eskura.

Chapelle & Abraham-ek (1995) aukera anitzeko cloze-testa aztergai
zuten ikerketa askori begiratu zieten.

Eta, Cloze-testaren beste aldaeretan bezalaxe, ezin izan zuten ondorio
argi handirik plazaratu, zeren-eta azterlan batzuetan korrelazio sendoak
bistaratu arren testaren eta beste irakurmen-testen artean, lotura hori ezin
izan zen azterlan guztietan baieztatu. Halatan, batzuetan idazmenarekin
eta structure izendatzen zuten atalarekin zuten korrelazio handiagoa
aukera anitzeko cloze-testek.

Ondorioztatu zuten, beraz, bazirudiela test horiek lotura gehiago zutela
idazmena neurtzearekin “ratio finkoa” eta “ratio irizpideduna” motako
Cloze-testak baino. Haien ustez, hala ere, egindako ikerketak ez ziren
aski aukera anitzeko Cloze-testen eta irakurmen-testen edo bestelako tes-
ten arteko balizko lotura aintzat hartzeko.

Aurreko zalantzak gogoan, Chapelle & Abraham-ek (1995) ikerketa bat
burutu zuten ikusteko ea alderik zegoen aipatutako lau Cloze-test moten
artean: ratio finkoa, ratio irizpideduna, aukera anitzeko Cloze-testa eta
C-testa. Lau era horiez gain, entzumena, irakurmena eta hiztegia testa-
tzeko probak ere baliatu zituzten, hala nola, GEFT testa (Group
Embedded Figures Test) ikasteko estiloari antzematekoa (ikus, Perales,
2003). Emaitzen arabera, aukera anitzeko Cloze-testak oso lotura sendoa
izan zuen irakurmen-testarekin, baina ez beste probekin.

Beste hiru Cloze-testek, berriz, bazituzten loturak beste probekin, hala
nola, GEFT testarekin. Autoreak ezin izan zuten alde horiek zeri zor
zitzaien azaldu. Eta ikerketa gehiagoren beharra aitortu zuten.

Cloze-testaren aldaera bat C-testa dugu. C-testean ez dira hitzak ezaba-
tzen hitzen bigarren erdiak baizik. C-Testa Duisburg-eko Klein-Braley &
Raatz-i zor zaie (Raatz & Klein-Braley, 1981; Klein-Braley & Raatz,
1984; Klein-Braley, 1985).

Klein-Braley eta Raatz (1984) ez zetozen bat Cloze-testei abantailak bes-
terik ikusten ez zieten adituekin. Ez zuten guztiz arbuiatzen baina, beren
ustez, Cloze-prozedurak bazituen hainbat eragozpen kontuan hartu beha-
rrekoak. Esaterako, n-garren hitza ezabatzeak ez du halabeharrez ekar-
tzen testu-zatien ausazko laginik.

C-testa
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Testu bera oinarri hartuta ere zailtasun-maila, fidagarritasun- eta baliota-
sun-koefizieteak oso bestelakoak lor daitezke hutsuneen artean zenbat
hitz uzten diren eta ezabatzen nondik hasten den. Hala berean, fidagarri-
tasun- eta baliotasun-koefiziente horiek ez dira oso asebetegarriak izaten
azterketari-laginak homogeneoak direnean (ikasgela osoak edo elebaka-
rrez osaturiko taldeak).

Puntuazio-sistema zaindu ezean, beti azal daitezke arazoak erantzun
zuzen zehatzen eta onargarrien artean zuzentzaileek irizpide desberdi-
nak erabil baititzakete. Aitzitik, erantzun onargarrien kaltetan beti
erantzun zehatzak eskatzeak proba zaildu dezake eta frustrazio-bide
bilakatu.

Klein-Brailey-ren arabera, are baliotasun konbergentea ere (bi cloze-
-testen arteko korrelazioa) ez da beti bistaratzen ahal analisi faktoria-
letan (1985). Eta bazeuden eragozpen gehiago, esaterako, testua auke-
ratzeko irizpideak; testu bakarra izatea; jatorrizko hiztun ikasiek ere
beti ez asmatzea eta, aldi berean, horiengandik espero izatea –zuzen-
tzaile gisa aritzen direnean– onarpen-juzgu egokiak egingo dituztela;
eta, KR-20 (Kuder-Richardson 20)4 formulaz baliatzea fidagarritasu-
na kalkulatzeko, itemak ziurrenik elkarrengandik askeak ez direnean.
Horiek guztiak saihesteko plazaratu zuten Klein-Braley eta Raatz-ek
C-testa.

Honela definitu zuten:

...it should use several different texts; it should have at least 100
deletions; adult native speakers should obtain virtually perfect sco-
res; the deletions should affect a representative sample of the text;
only exact scoring should be possible; the test should have high
reliability and validity.

A C-Test consists of a number of short texts (usually five or six) to
wich what came to be called the rule of 2 has been applied.
Beginning in the second sentence the second half of every second
word is deleted until the required number of mutilations is reached.
The text then continues to a “natural break” (Klein-Braley & Raatz,
1984).

Beraz, lehenengo esaldia bere horretan utzita, bigarren hitzen erdiak eza-
batuko dira era sistematikoan. Hitzaren letra-kopurua bakoitia denean
letra bat gehiago ezabatuko da, erdirik luzeena kenduz. Horrela, liburuak
libu__ bihurtuko da eta liburua lib__.

Oro har, amaierako esaldia ere bere horretan uzten da ikasleari gutxiene-
ko testuinguru lagungarria eskaintzeko. Bistakoa denez, azterketariaren
egitekoa da hitzak osatzea. Ohiko C-testean, bospasei testu horietan, 100
hutsune inguru zabaltzen dira eta bakarrik onartzen dira osoki zuzen
betetakoak.

Ikus dezagun adibide bat:

C-testa zer den
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HABE.– Telebistan ikusten zaitugunean, zer ari gara ikusten? Zuzeneko
emana__ izaten di__ ala aur__ grabatuak?

Amaia Etxez__._ Batzuetan zuzen__ eta best__ aurrez prest__ izaten dira.
Zuzenekoa den__, gainera, pant__ ageri da ida__. Hala iza__ da g__ leku-
ren bat__ gaudenean, u__ horretan gert__ ari de__ kontatzen a__ garenean.
Bestetan, ikusten duzunean aurpegia hainbat irudirekin eta muntaia eginda,
zinean bezala aurrez prestatutako bideo bat da (HABE. 369 Zenb. 2006ko
maiatza).

HABE.– Telebistan ikusten zaitugunean, zer ari gara ikusten? Zuzeneko
emanaldiak izaten dira ala aurrez grabatuak?

Amaia Etxezarreta.– Batzuetan zuzenekoak eta bestetan aurrez prestatuak
izaten dira. Zuzenekoa denean, gainera, pantailan ageri da idatzita. Hala
izaten da gu lekuren batean gaudenean, une horretan gertatzen ari dena
kontatzen ari garenean. Bestetan, ikusten duzunean aurpegia hainbat irudi-
rekin eta muntaia eginda, zinean bezala aurrez prestatutako bideo bat da
(HABE. 369 Zenb. 2006ko maiatza).

Cloze-testak eta C-testak elkarrekin alderatuta badira hainbat abantaila
C-testaren alde (Katona, Dörnyiei, 1993). Hainbat testu motz erabiltzeak
testu-tipologiaren lagin zabalagoa eskaintzen du. Horrela, ikasleak testu
motz batzuk ditu aurrean eta testu jakin baten gaiaz asko jakitea edo ez
jakitea ez da abantaila edo desabantaila izango.

Bi hitzetatik bat “elbarrituz” hizkuntz lagin adierazgarriagoa lortzen da
Cloze-testean baino non bost hitzetatik bat ezabatzen baita jeneralean.
Item gehiago sar daitezke testu motz askotan, testa osatzeko behar den
denbora murriztuz. Puntuatzea, Cloze-test klasikoan ez bezala, erraza
eta objektiboa da gehien-gehienetan erantzun onargarri bakarra izaten
baita. Cloze-testa askotan frustrazio-bide izaten da ikasleentzat C-testa,
berriz, ez.

C-testa beste Cloze-testak bezalaxe irakurmena neurtzeko erabili da
askotan. Baina, Raatz & Klein-Braley-k diotenaren arabera (1998), testa
harago doa “hizkuntz profizientzia orokorra” neurtzen baitu. Honela
ikusten dute haiek “Hizkuntz profizientzia orokor” hori:

The “general language proficiency” tested by the C-Test and belie-
ved by us to be the bedrock of linguistic performance seems to be
very similar to Bachman’s operational competence – the superordi-
nate category for lexical, morphological, syntactical, graphological
knowledge on the sentece level and for knowledge of cohesion and
rhetorical organisation on the text level. We do not believe that the
C-test would be a suitable procedure for measuring a pragmatic
competence as a separate component and would suggest that if
assessing this aspect of language proficiency is of supreme impor-
tance, then tests devised specifically for this purpose should be
used. Nevertheless we would claim that adequate or superior perfor-

Josu Perales56



mance in the area of sociolinguistic competence can only be achie-
ved if the basic underlying organisational competence (general lan-
guage proficiency as assessed by the C-Test) is sufficient (Raatz &
Klein-Braley, 1998: 6).

Bistan da testari erantzuteko irakurri behar dela, baina berriro ere,
mahaigaineratzen da hemen neurgaiaren arazoa. Oraingoan, autoreek
argi eta garbi esaten dute hizkuntz profizientzia orokorra dela C-testak
neurtzen duena.

Ratio finkoduna edo irizpideduna erabiltzen diren probetan bi zuzenke-
ta-modu daude aukeran: a) hitz zehatza eskatzea eta b) hitz onargarriren
bat ametitzea. Lehenengoan, testuaren idazleak erabili zuen hitz berbera
da ontzat hartzen den bakarra. Ez da sinonimorik onartzen. Bigarrenean,
berriz, testuaren esanahia berreskuratzeko balio duen edozein hitz (sino-
nimoren bat, esaterako) onartzen da. Lehenengoa, bistakoa denez, objek-
tiboagoa da zuzentzeko, baina arrisku handia dago jatorrizko hiztunek
ontzat joko luketen erantzuna txartzat hartzeko.

Erantzun onargarriak ametituz, berriz, zuzentzaileen subjektibotasuna-
ri bidea irekitzen zaio. Batek onartzen duena beste batek errefusa bai-
tezake. Presta daitezke, noski, erantzun onargarrien zerrendatxoak item
bakoitzari begira. Ez da, haatik, erabateko objektibotasuna lortuko, beti
egon bailiteke zerrendan egon ez eta ontzat hartzeko moduko erantzu-
nen bat. Guztiarekin ere, testa zuzentzeko bigarren modu horrek hiz-
kuntz irakasle eta aztertzaile askoren oniritzia du ez baita begi onez
ikusten jatorrizko hiztunak ontzat emango lukeen erantzuna ere txar-
tzat hartzea.

Lehenengo zuzenketa-motaren aldekoek lehen aipatu subjektibotasu-
naz gain argudiatzen dute irakurle trebeak kapaz direla arlo sintaktiko-
ari eta semantikoari ez ezik idazlearen estiloari eta pasartearen
diskurtso-egiturari ere antzemateko. Horrela, testuaren egilearen esti-
loaz, darabilen erregistroaz eta testuaren egituraz jabeturik irakurleak
gauza izango dira hainbat sinonimoren artean idazleak erabili zuena
aukeratzeko (Artola, 1991). Baina, kritikak kritika, arestian esan beza-
la, bigarren joera da nagusi test-egileen eta, batez ere, hizkuntz irakas-
leen artean.

Brown-ek (1985) aukera anitzeko cloze-testa zuzenketa-motatzat hartu-
ta, lau zuzenketa-mota bereizi zituen: hitz zehatza, hitz onargarria, clo-
zentropy5, eta, aukera anitzeko Cloze-testa. Eta, elkarrekin alderatu
zituen hainbat ezaugarri kontuan hartuz: baliotasuna, fidagarritasuna,
itemen erraztasuna, erabilgarritasuna...

Brown-en azterlanean ez zen lau zuzenketa-mota horietan alderik ageri
baliotasunari zegokionez, lauak baitziren baliotasun handikoak. Beste
adierazleetan, berriz, sailkapen desberdinak ageri ziren. Erabilgarritasu-
naren atalean, esaterako, puntuazio-sisteman aukera anitzeko Cloze-testa

Zuzentzeko

moduak

Hitz zehatza versus
hitz onargarria
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zen garaile. Brown-en ondorioa izan zen ez zegoela aldez aurretik zuzen-
keta-mota bat bazter uzterik. Probaren zertarakoa, egoera, norentzakoa...
kontuan hartu behar ziren zuzenketa-mota aukeratzeko. Hala ere, bere
azterlan hartan, batez beste, erantzun onargarriaren zuzenketa-mota
ageri zen garaile.

Kobayashi-k (2002) ondorioztatu zuenez, cloze-testen emaitzak eta
emaitza horiek duten esangura aldakorrak izan daitezke, zein hitz ezaba-
tzen diren eta zuzentzeko zein era erabiltzen den. Haren iritziz, cloze-
-aldaeren arteko loturak ez dira batzuek uste duten bezain sendoak.

Behatu egin da hutsunearen bi aldeak dituen ingurunea eraginkorragoa
dela alde bakarreko ingurunea baino. Halaber, ingurunea hainbat eta
hutsunetik urrutiago, eskain dezakeen laguntza hainbat eta urriagoa.
Esan nahi baita hutsunetik urrutien dauden hitzak direla laguntza gutxien
eskaintzen dutenak. Eta, hutsuneen arteko tartea zenbat eta luzeagoa
testa hainbat eta errazagoa. Bestalde, funtzio-hitzei aiseago igartzen zaie
eduki-hitzei baino. Eta eduki-hitzen artean igartzen errazenak substanti-
boak izaten dira (Artola, 1991).

Helduen euskalduntze-alfabetatzeari dagokionez, ezer gutxi ikertu da
cloze-testa. Begira diezaiogun, hala ere, aukera anitzeko cloze-test bati
(ikus eranskina) eta beste proba-atalekin dituen korrelazioei.

Hutsuneak ratio irizpidedunari jarraikiz ezabatu ziren. Hamasei deneta-
ra. Eta irizpidea izan zen era guztietako hitzak laginean egotea. Lagina
Gipuzkoako euskaltegi publiko eta pribatuetako 414 ikaslek osatzen
zuten, 105 eta 106 urratsetan ari zirenak. Galdesorta guztien aplikazioa
bi egunetan egin zenez eta “hilkortasun-tasa” dela eta, denek ez zioten
probari erantzun. Hala ere, 300 ikasletik gorako multzoa bildu ahal izan
zen ebaluazio-proba bakoitzean, entzumenean izan ezik. Hor 59 ikasleko
azpilagina baliatu genuen.

Denbora-mugak zirela eta, ikasleek beste hainbat galdesortari ere eran-
tzun behar baitzieten, hamasei hutsune prestatu ziren. Cloze-testaren
emaitza, irakurmenaren adierazle hartu zen. Barne-egonkortasuna kalku-
latzeko Cronbach-en alfa erabili zen (α = 0,74). Ikus ditzagun segidan
beste estatistikoak.

Erantzun Batez D.T. Puntuaziorik Puntuaziorik 
dutenak bestekoa txikiena altuena

342 11,01 3,04 0 16

Beste hainbat

aztergai

Gaia gurean

.1:
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Fidagarritasun-koefizientea = 0,74 (Cronbach-en alfa)

Eskalaren erdiko balioa zortzi puntukoa da. Baina lagineko ikasleek
batez beste hamaika puntu lortu zituzten. Proba, beraz, eta grafikoan
zehazten den puntu-banaketari ere begiratuz, ez zen zaila izan ikasleen-
tzat. Proba horrekin batera beste hainbat ebaluazio-proba ere burutu
ziren (ikus .2).

Aldagaiak Estatistikoak

N
Balio- X @ D. T.dunak

Mintzamena 1. Mintz1 (zuzentasun gramatikala) 330 32,28 7,95

2. Mintz2 (jariotasuna) 330 31,90 7,73

3. Mintz3 (aberastasuna) 330 32,41 7,87

Irakurmena 4. Cloze-testa 342 11,01 3,04

Idazmena 5. Idaz1 (zuzentasun gramatikala) 331 32,18 8,26

6. Idaz2 (egokitasuna) 331 32,10 7,86

7. Idaz3 (diskurtsoaren antolaketa) 331 31,97 7,91

8. Idaz4 (aberastasuna) 331 27,62 8,19

Gaitasun 9. Aukera anitzeko galderak (deklina-
linguistikoa bidea, aditza, sintaxia, hiztegia) 342 16,47 3,57

10. Irakaslearen balorazio orokorra lau trebetasunak 
kontuan harturik. 330 32,39 7,69

11. Ikaslearen balorazio orokorra lau trebetasunak 
kontuan harturik. 329 31,40 5,16

Mintzamenean hiru osagai bereizi ziren: zuzentasun gramatikala, jariotasuna eta aberas-
tasuna. Idazmenean, berriz, lau: zuzentasun gramatikala, egokitasuna, diskurtsoaren
antolaketa eta aberastasuna. Osagai horietako bakoitza 10etik 50era bitarteko eskalaz
neurtu zen.

.2:
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Eta korrelazioak kalkulatu ziren balizko loturak ikusteko. Begira die-
zaiegun ageri ziren lotura esanguratsuei (ikus .3).

Hizkuntz Irakaslea Entzumena Mintzamena Mintzamena Mintzamena
formak (Aukera (balorazio (zuzentasuna) (jariotasuna) (aberastasuna)
anitzeko proba) orokorra)

Cloze- ,543** ,347** ,536** ,409** ,383** ,408**
-testa 342 329 59 329 329 329

Idazmena Idazmena Idazmena Idazmena
(zuzentasuna) (egokitasuna) (diskurtsoaren (aberastasuna)

antolaketa)

Cloze- ,433** ,409** 413** ,423
-testa 330 330 330 330

** korrelazioa estatistikoki esanguratsua da 0,01eko mailan (alde bikoa)
* korrelazioa estatistikoki esanguratsua da 0,05eko mailan (alde bikoa)

Mugak muga, datuen arabera, Cloze-testak lotura esanguratsurik handiena
du hizkuntz formak testatzeko aukera anitzeko probarekin eta segidan,
entzumenarekin. Baditu, halaber, lotura esanguratsuak mintzamenaren eta
idazmenaren osagai guztiekin. Zer argazki egin dezakegu honetatik guzti-
tik? Zail da ondorio garbirik lortzen.

Ikerketan ez zen irakurmena testatzeko beste erako probarik erabili. Mere-
ziko zukeen, noski, balizko lotura horri begiratzea. Hemen korrelazioak
sendo samarrak eta estatistikoki esanguratsuak izan arren (p < 0,001 kasu
guztietan) ezin esan daiteke Cloze-testak soil-soilik irakurmena neurtzen
duela ezta, irakurmenetik harago gaitasun gramatikala edo, are gutxiago,
hizkuntz profizientzia orokorra, argi eta garbi, neurtzen duenik ere, zeren-
eta, azken batean, irakurmena hizkuntzaren alderdia izanik, ez da harritze-
koa beste atalekin loturak edukitzea.

Laburbilduz beraz:

• Cloze-testek multzo bat osatzen dute, hizkuntz irakaskuntzan ebalua-
zioaren alorrean, hainbat eta hainbat era eta aldaera bertara bilduz:
ratio finkoduna, ratio irizpideduna, aukera anitzeko cloze-testa, C-test,
Cloze-elide, Noise-testak, cloze progresiboak, metagarriak etab. Era
berean, aipatu aldaerak ugaritu egiten dira zuzenketa-moduaren arabe-
ra, esaterako: test bat presta daiteke ratio irizpideduna erabilita eta
zuzentzeko Clozentropy sistema erabil liteke.

• Cloze-testek zer neurtzen duten eztabaidagai dago. Ez dago argi soil-
-soilik irakurmena neurtzen duten edo irakurmena eta zerbait gehiago,
edo, profizientzia orokorra. Azterlanetan denetarik bistaratu da, zen-
baitetan emaitza kontrajarriak ere bai.

.3:

Ondorio-bidetik
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Arazoak, gure ustez, hiru alderdi ukitzen ditu gutxienez:

1 Cloze-testetan dagoen aldaera-ugaritasunak ez du ikerketa-lana
errazten. Aldaera asko izateak aldagai asko ere izatea baitakar bere-
kin. Eta hori beti izaten da zailtasun-iturri.

2 Azterlanetan ikusten da Cloze-testari zorrotz eskatzen zaizkiola psi-
kometriaren aldetik ohi diren parametroak: baliotasuna, fidagarrita-
suna... Cloze-testen eta irakurmen-testen arteko korrelazioa
aztertzen da ea Cloze-testak baliodunak diren ikusteko. Baina, ira-
kurmen-test horiek ere aztertu beharko lirateke xehe-xehe, guk hala
uste, are eta gehiago erreferentzia hartzen direnean.

3 Irakurmena hizkuntzaren atala izanik ez da harritzekoa hizkuntza-
ren beste atal batzuekin loturak izatea. Egia da analisi faktoriala
lagungarria dela ikusarazteko hainbat test/itemek zenbateraino
neurtzen duten objektu bera. Baina, azkenean, “lotuta egotea” eta
“gauza bera neurtzea” baieztapenen arteko bereizketa zenbakizko
eskalen bidez egiten da. Eta, ebakidura-zenbakia aukeratzen beti
izaten da arbitrarioa.

• Esan gabe doa euskalduntze-alfabetatzean dugun ikerketa-premia han-
dia dela. Cloze-testak ikertzeko egin diren ahaleginak hizkuntz zabal-
duenen alorrean egin dira. Hizkuntz horiek, ordea, indoeuroparrak dira
eta ez-aglutinanteak. Euskara, berriz, ez da indoeuroparra eta aglutinan-
tea da. Esan nahi baita. “Creo que me devolvieron los libros; no me
acuerdo” esaldian hitz bakoitzari dagokiola zama semantikoren bat,
batzuetan zuzenekoa, besteetan zeharbidezkoa ondoko hitzek lagundua.
Euskaraz, berriz, “Banago liburuak eman zizkidatelakoan” esaldian, ziz-
kidatelakoan hitzak ez darama informazio-ale bakar bat bost baizik:

1 Haiek eman zizkidaten;

2 Niri eman zizkidaten;

3 Objektu batzuk eman zizkidaten;

4 Lehenaldian; eta

5 Uste horretan nago...

Beraz, euskara-proban hitz bat ezabatzea beste hizkuntz batean informa-
zio bera emateko beharko liratekeen bi, hiru, lau hitz ezabatzearen pare-
ko izan liteke. Eta, alderantzizkoa ere egia da, noski. Euskara-proba
batean egindako hutsunearen aldameneko hitzak informazio-ale batzuk
ere eskain litzake-eta. Orekatzen al du horrek bestea? Ez dakigu. Ez bai-
tugu ikertu. Halatan, Cloze-testak prestatzen direnean aukera anitzeko
probara jotzen dugu senez, euskaraz erantzun zehatza edo erantzun onar-
garria besterik baliatzen ez duten Cloze-testak euskaraz zailegiak ez ote
diren susmoz... Baina senak eta susmoak bidaide lagungarriak izan arren
oinarri sendoagoak behar ditugu.

Lehenengo begiratuan, bederen, oso erakargarri dirudi C-testak, aurreko
paragrafoan aipatutakoa gogoan. Baina, guk dakigunez bederen, ez da
erabiltzen, eta are gutxiago ikertu euskararenean. Mereziko luke sakone-
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tik begiratu eta, zer neurtzen duen argituz gero, komeniko balitz, erabil-
tzea. Eta mereziko luke, halaber, bestelako Cloze-testak eta bestelako
irakurmen-testak elkarrekin alderatzeko ikerketa-diseinuak prestatu eta
burutzea.

Eranskinak

JATETXEAK ETA SAGARDOTEGIAK BORROKAN

Sagardo ___1___ jendeak sagardo berria txotxetik edateko gogoa dauka. Hilabete horietan milaka eta
milaka lagun ___2___ dira edari hotz honen berotasunean. Sagardotegiek gero eta arrakasta ___3___ dute;
azken urteotan gipuzkoarrak eta gipuzkoarrak ez ___4___ ere multzoka joaten dira. Arrakasta hori, dena
den, beste batzuen kalterako da. Gipuzkoako jatetxeetako ___5___ oso kezkatuta daude, sagardo garaian
sagardotegiek bezero asko eta asko kentzen ___6___ eta jatetxe-zerbitzua ematen dutelako, ___7___ jate-
txeek bete behar ___8___ baldintzak bete gabe: langileak aseguratu, osasun eta garbitasun-arauak bete eta
jatetxe bihurtzeko baimena lortu behar dute. Horrelakorik gabe, haien ustez, erraza da erdiprezioan jaten
___9___.

Gipuzkoako Ostalaritza Enpresarien Elkarteak lehenago ere salatu izan du hau dena. Baina, orain kri-
siak handiagotu egin du arazoa. Jatetxeak hiruzpalau ___10___ ia hutsik egoten dira. Eta ez da jendea etxe-
an gelditzen delako, sagardotegietan dagoelako baizik.

Salaketaz aparte, indar egiteko neurri bat ere hartu behar dute ___11___. Beren jatetxeetan bertako
sagardoaren ___12___, Asturiaskoa zerbitzatzeko asmoa dute. Kalte egiten dienari ez diote irabazirik eman
nahi. Bazekiten jende askok ez zuela begi onez ikusiko neurri ___13___, baina hartu beharrekoa zela uste
zuten.

Elkarteko buruak dioenez, sagardotegiarena oso polita zen garai batean: kupelez ___14___ sagardo
berria dastatzeko tradizio hura, eta bakailao-pixka bat edo bakailao-tortilla jatea edaten segitzeko, denak
zutik, hizketan... Baina horrek ez du zerikusirik oraingoarekin. Gaur egun esan ___15___ erretegi bihurtu
direla. Jateko gauza asko ematen dituzte, betiko bakailao-tortillak, legatz-kokoteak, txuletak... Jatetxeen lana
egiten dute. Jendea ez doa sagardoa dastatzera, afaltzera baizik.

Kanpaina honekin, Ostalaritzako Enpresarien Elkartekoek lortu nahi dutena da Administrazioak sagar-
dotegiei jatetxeei ___16___ eskatzea: bai fiskalitate-arloan, bai osasunean, bai langileen lan-kontratuetan.
Hau dena betetzen bada, kostuak igo egiten dira. Sagardotegian, berriz, legearen barruan ez daude eta horre-
gatik kostuak askoz txikiagoak dira, eta beraz, txuleta erdiprezioan sal dezakete. Moda aparte utzita, zerga-
tik joaten da jendea sagardotegietara? Jatetxeak baino merkeagoak direlako.

HABE. 1993. 222: 4-5 or. (moldatua)

ERANTZUN-ORRIA

1.- A garaian B historian C bidean D tokian

2.- A elkar B elkartu C elkartuko D elkartzeko

3.- A handia B handiagoa C handi-mandi D handitzen

4.- A direnak B direnek C diren D direni

5.- A jabeak B bezeroak C lagunak D familiak

6.- A dizkielako B dizkietelako C dizkiolako D dizkiotelako

7.- A edo B ala C baina D horrela
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8.- A dituztenek B dituzte C dituztenak D dituzten

9.- A eman B ematea C emateko D ematera

10.- A urtez B orduz C goizez D hilabetez

11.- A iaz B herenegun C aurten D beti

12.- A ordez B ondoren C ondoan D ordea

13.- A hau B haiek C horrek D hor

14.- A kupela B kupel C kupelera D kupeletik

15.- A dezake B du C daiteke D dio

16.- A bezain B adina/beste C baina D bera
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Oharrak

1. Flesch-en formula:

Formula hori oso hedatua da testuen irakurga-
rritasuna neurtzeko. Formularen arabera, 0tik
100era bitarteko puntuazioak lor daitezke.
Puntuazioa zenbat eta ehunetik gertuago testua
hainbat eta irakurterrazagoa izango da eta
alderantziz. Taylor-en kasuan ez bezala, kalku-
luetarako ez da irakurlearen partaidetzaren
beharrik. Gaur egun hainbat testu-prozesado-
rek formula hori baliatzen dute irakurgarrita-
sun-estatistikak kalkulatzeko, Microsoft®
Word™ tartean (Ikus Word-en menu-barran
erramintak →aukerak→ortografia eta grama-
tika. Hainbat hizkuntzatan aktibatu gabe ego-
ten da. Formula hori Estatu Batuetako
Gobernuak estandartzat hartu du eta zenbait
txosten, izkribu eta testu ezin plazara ditzakete
irakurgarritasun-maila jakin batzuen artean
egon ezean. Ikus: Flesch, R. 1948. A new rea-
dability yardstick, Journal of Applied Psycho-
logy 32: 221-233 orrialdeak.

2. Erredundantzia hori da, hain zuzen ere, sakelako
telefonoen bidez, besteak beste, hain maiz ikus-
ten diren mezuak, SMS direlakoak zergatik uler
daitezkeen azaltzen duen oinarria.

3. Batzuek aukera anitzeko Cloze-testa apur bat
zailtzearren-edo, beste distraigarri bat erans-

ten dute item guztietan: “orain arte emandako
aukeretako bat bera ere ez” tankerako esaldia
sartuz.

4. Kuder-Richardson formula 20 (KR20) testaren
fidagarritasunaren estimazioa da. 0.00tik
1.00era bitartekoa da. 

Formula horretan erantzunak dikotomikoak
dira, hau da, zuzenak/okerrak erakoak.

k da testaren item-kopurua; 
p da itemari zuzen erantzun dioten ikasleen pro-
portzioa; 
q da itemari oker erantzun dioten ikasleen pro-
portzioa;
SDt da testaren desbideratze estandarra. 

5. Clozentropy.– Testa jatorrizko hiztun batzuei
erantzunarazten zaie aurrenik eta horiek eman-
dako erantzunak maiztasunaren arabera
hurrenkeratzen dira itemez item. Testa ikasleei
aplikatutakoan, jatorrizko hiztunen erantzunak
erreferentzia izango dira puntuak emateko. Oro
har, azken helburua jatorrizko hiztunek dakiten
bezain ongi jakitea izanik, jatorrizkoen artean
maiztasun handieneko erantzunekin bat dato-
zen azterketarien erantzunak izango dira pun-
tuz “sarituenak” eta alderantziz.

KR20= 1 – 
k

k – 1 [ ]∑ pq

SDt2
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