
 

Oktatási  Hivata l  

 
 

  

 

 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 2011/2012. tanév 

Francia nyelv I. kategória – 1. forduló 

javítási-értékelési útmutató 



2 
 

Megoldási kulcs és útmutató 

 
1. kategória 

 
I. Nyelvhelyesség és olvasott szöveg értése 

 
Jelölje a versenyző válaszlapján  jellel a helyes megoldásokat! Egyesítse az 1-5. feladat 
pontszámait és írja fel a válaszlapra! 
A válaszlapon javítani nem lehet! Javított válaszok nem fogadhatók el! 
 
 
1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme convenable du passé. 

11 points 
1. a été hospitalisée 
2. se sont battus 
3. est revenue 
4. a ouvert 
5. avait perdu 
6. as vieilli 
7. souffrait 
8. a décrit 
9. portait 
10. a cru 
11. ai pu 
 
 
2. Complétez le texte par un pronom ou une conjonction. À chaque fois, écrivez un seul 
mot. 

10 points 
12. qui 
13. quels 
14. que 
15. s’/qu’ 
16. dont 
17. auxquels 
18. celui 
19. qu’ 
20. en 
21. y 
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3. Lisez le témoignage de deux femmes qui ont répondu à la question « Quels sont vos 
souvenirs d’entretiens d’embauche ? » Choisissez la bonne réponse.        14 points 
 
 
22. A (ai passé) 
23. C (Deux semaines après) 
24. C (Le lendemain) 
25. B (de la même) 
26. A (le plaisir d’) 
27. D (à les) 
28. A (les) 
29. A (cher) 
30. A (quoi) 
31. A (tout de suite) 
32.C (m’épiler les) 
33. D (le) 
34. B (m’ont rappelée) 
35. C (seraient) 
 
4. Le magazine Phosphore a demandé à des adolescents de raconter l’été de leurs 17 ans, 
des choses qu’ils ont vécues ou des choses dont ils rêvent. Voici quelques témoignages. 
Trouvez le mot qui manque et qui appartient à la famille du mot entre parenthèses. 
 
36. choix 
37. emploi 
38. vingtaine 
39. conduite 
40. confiance 
41. surprise 
 
5. Lisez le texte et répondez aux questions.  
 
42. Des chercheurs néerlandais. / Une équipe de scientifiques néerlandais. / Des scientifiques 
néerlandais. (Toute réponse ayant le même contenu) 
43. À celui / au goût de la / des noisette /s. (Le mot « noisette » seul ne suffit pas.) 
44. Ils pourraient nourrir les 9 milliards de personnes qui peupleront la planète. (Toute 
réponse ayant le même contenu.)/ Les insectes/ils pourront remplacer la viande (dans nos 
assiettes). 
45-46. La viande « traditionnelle » contient plus de graisse (que les insectes). 
Elle peut transmettre / transmet des maladies aux humains. 
47-49. Les animaux (élevés pour leur viande) rejettent plus de gaz à effet de serre (que les 
insectes). 
Ils ont besoin de plus d’eau (que les insectes). 
Ils ont besoin de plus de végétaux (que les insectes). 
Les élevages (d’animaux à viande comestible) ne seront plus capables de nourrir notre planète 
surpeuplée dans l’avenir / en 2050. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
Trois de ces réponses. 
50. Les insectes font déjà partie de leur alimentation. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
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II. Íráskészség I. kategória 
 

A feladatokat az OKTV bizottság értékeli. 
 
Értékelési szempontok rövid magyarázata: 
 

6. feladat: A feladat értékelése 4 x 5 fokozatú skálán történik. 
Tartalmi elemek és ötletgazdagság (5 pont), nyelvhelyesség és nyelvi gazdagság (5 pont), 
szövegalkotás (5 pont), szókincsgazdagság (5 pont). 
7. feladat: A feladat értékelése 6 x 5 fokozatú skálán történik. 
Tartalmi elemek (5 pont), szövegalkotás (5 pont), nyelvhelyesség (5 pont), nyelvi gazdagság 
(5 pont), szókincsgazdagság (5 pont), ötletgazdagság (5 pont). 
 
 
Értékelési szempontok rövid magyarázata: 
 

Tartalmi elemek és ötletgazdagság (6. feladat): 
 

 Bevezeti a történetet, bemutatja a körülményeket (helyszín, idő, stb.). 
 Részletesen elmeséli, milyen furcsaságot tapasztalt, s ezt miért találta különösnek (nyitva 

talált ajtó, pedig senki nincs otthon, egy furcsa nejlonzacskó az ajtóban, annak tartalma). 
Elmondja, milyen zajokat hallott, s ezek a zajok honnan érkeztek. 

 Elmeséli, mit érzett ebben a helyzetben (nagyon megijedt, higgadt maradt, stb.). 
 Elmondja, hogyan reagált a történtekre (bekopogott a szomszédhoz, nem mert bemenni a 

szobába, egy vízipisztollyal a kezében berontott a szobába, stb., végül felhívta a rendőrséget). 
 Elmeséli, mi lett a történet vége, hogyan oldódott meg az eset (a rendőrség valódi betörőket 

fogott, az egész csak a barátja vicce volt, stb.) 
 
5 pont: a beszámoló érdekes, ötletes, fantáziadús. A feladatban megjelenő összes paramétert 
figyelembe vette, ezeket arányosan, a megfelelő részletességgel dolgozta ki. A történet 
összefüggő, az olvasó figyelmét végig leköti. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott 
szószámot, és azt 20 szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: a tanuló valamennyi irányító szempontot kidolgozta, de annak ellenére, hogy 
érzékelhetően törekszik képzelőerejét megmozgatni, a létrehozott szöveg összességében nem 
túlságosan ötletes, nem eléggé eredeti, vagy 1 tartalmi elem hiányzik, viszont a szöveg 
ötletgazdagsága ezt kompenzálja. Egy-két eseményszál követése néha nehézséget okoz az 
olvasó számára, de összességében követhető a megalkotott történet. A fogalmazás hosszúsága 
eléri a megadott szószámot, azt 30 szónál többel nem haladja meg. 
3 pont: a tanuló 4 irányító szempontot kidolgozott, azonban az irányító szempontok 
kidolgozása aránytalan. A létrehozott szöveg teljesen hétköznapi, nem kreatív, nem használja 
ki a téma adta lehetőségeket. A történet közhelyszerű, nem mond újat, az olvasó figyelmét 
nem köti le végig, és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a megadott minimális 
szószámot (annál legfeljebb 20 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 szóval haladja meg. 
2 pont: a tanuló 3 irányító szempontot kidolgozott, azonban az irányító szempontok 
kidolgozása teljesen aránytalan. A létrehozott szöveg teljesen hétköznapi, nem kreatív, nem 
használja ki a téma adta lehetőségeket. Bár egy-egy bekezdés önmagában még 
figyelemfelkeltő lehet, a történet nem alkot összefüggő egészet, és/vagy a fogalmazás 
hosszúsága legfeljebb 40 szóval  elmarad az elvárt szószámtól. 
1 pont: a tanuló 3-nál kevesebb irányító szempontot dolgozott ki, a létrehozott szöveg teljesen 
hétköznapi, nem kreatív, nem használja ki a téma adta lehetőségeket. Egyetlen 
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figyelemfelkeltő, az olvasóból érdeklődést kiváltó bekezdése sincs, és/vagy tartalmi 
szempontból csak részben felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg 
hossza nem éri el a minimálisan kívánt szószám felét (70 szót). 
 

Nyelvhelyesség és nyelvi gazdagság (6. feladat): 

5 pont: a szöveg nyelvtani és helyesírási szempontból kiváló vagy nagyon kevés apró hibát 
tartalmaz, mondatszerkesztése igen változatos, nemcsak helyesen alkalmazza az egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket, hanem gyakran használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket, pl. 
subjonctif, conditionnel, passif, összetett mondatok, függő beszéd, stb. 
4 pont: a szövegben vannak kisebb, a megértést nem zavaró nyelvtani és helyesírási hibák, 
súlyos nyelvtani hiba nem fordul elő. Mondatszerkesztése jó, de nem különösebben gazdag és 
gyakori ismétlődéseket tartalmaz. 
3 pont: a szövegben előfordulnak a megértést nehezítő súlyos nyelvi hibák, 
mondatszerkesztése megfelelő, de nagyrészt csak egyszerű mondatokat alkalmaz. 
2 pont: a szövegben vannak jól érthető részek, de gyakoriak a megértést nehezítő nyelvtani 
hibák és/vagy mondatszerkesztése szegényes. 
1 pont: a szövegben nagyon sok a megértést gátló nyelvtani és helyesírási hiba és szinte 
kizárólag egyszerű mondatokat alkalmaz. 
 
Szövegalkotás (6. és 7. feladat): 
 
5 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió tökéletes: a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz, változatos szövegkohéziós elemeket használ (névmások, 
kötőszók, stb.), van jól elkülönülő bevezetés, tárgyalás és befejezés. Stílusa tökéletesen 
megfelel a feladat által megkívántnak. 
4 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, de a mondatok nem mindig kapcsolódnak 
szervesen egymáshoz, használ szövegkohéziós elemeket (névmások, kötőszók, stb.), és/vagy 
van bevezetés, tárgyalás és befejezés, amelyek valamelyest elkülönülnek egymástól. Stílusa 
nem teljesen felel meg a feladat által megkívántnak. 
3 pont: a létrehozott szöveg összességében érthető, gyakran nem használ szövegkohéziós 
elemeket, de a szöveg érthető marad, és/vagy a bevezetés, tárgyalás és befejezés 
megfigyelhető, de nem különülnek el határozottan egymástól. Stílusa csak részben felel meg a 
feladat által megkívántnak. 
2 pont: a szöveg megértését néha gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok 
gyakran nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz, és/vagy a szerkesztés hiányos: valamelyik 
fő rész (bevezetés, tárgyalás, befejezés) hiányzik. Stílusa nem felel meg a feladat által 
megkívántnak. 
1 pont: a fogalmazás gyakran nehezen vagy alig érthető, szövegkohéziós elemeket nem vagy 
csak nagyon ritkán használ, álláspontja, gondolatmenete logikátlan, követhetetlen. 
 
Szókincsgazdagság (6. és 7. feladat): 

5 pont: a szöveg szókincse gazdag, változatos és adekvát. 
4 pont: a szöveg szókincse megfelelő, de nem különösebben gazdag és gyakori ismétlődéseket 
tartalmaz. 
3 pont: a szöveg szókincse nem különösebben gazdag, a szóhasználat néha nehezíti a 
megértést. 
2 pont: a szöveg szókincse nem haladja meg az alapszókincset vagy szóhasználata a szöveg 
megértését nehézzé teszi. 
1 pont: szókincse szegényes és szóhasználata a szöveg megértését nehézzé teszi. 
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Tartalmi elemek (7. feladat): 
 Az interjúból kiderül, milyen a nagymamája (maradi, öreges, nem megértő, nincs 

humorérzéke, stb.) 
 Az interjúból kiderül, gyerekkorában milyen viszonyban volt a nagymamájával (nem 

értették meg egymást, akkoriban még minden a legnagyobb rendben volt, nagyon kevés időt 
töltött vele, stb.). 

 -  Az interjúból kiderül, milyen konfliktusaik vannak vagy voltak mostanában a 
nagymamájával (soha nem engedi el sehová, mindig vitába keverednek, ha fontosabb 
kérdésekről van szó, teljesen ellentétes a felfogásuk, a nagymamája nem szereti, vagy konkrét 
konfliktusokat mesél el, stb.). 

 Az interjúból kiderül, miért adta fel végül ezt a hirdetést (megelégelte a zsarnokoskodását, 
móresre szerette volna tanítani, csak meg szerette volna tréfálni a nagymamáját, vagy elmesél 
egy konkrét konfliktust, ami számára az utolsó csepp volt a pohárban, stb.). 
 
5 pont: a feladatban megjelenő összes paramétert figyelembe vette, 5 kérdést tett fel, ezekre 
adekvát választ adott. Az egyes paramétereket arányosan, a megfelelő részletességgel 
dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, és azt 20 szónál többel nem 
haladja meg. 
4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, vagy az irányító 
szempontok kidolgozása nem arányos. 4 különböző témát érintő kérdést feltett és ezekre 
adekvát választ adott, vagy 5 különböző kérdést tett fel, de a válaszok nem minden esetben 
felelnek meg a kérdésnek. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt 30 szónál 
többel nem haladja meg. 
3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy az irányító 
szempontok kidolgozása teljesen aránytalan. 3 különböző témát érintő kérdést feltett, ezekre 
adekvát választ adott, vagy 4 különböző kérdést tett fel, de a válaszok nem minden esetben 
felelnek meg a kérdésnek. és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a megadott 
minimális szószámot (annál legfeljebb 20 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 szóval haladja 
meg. 
2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, 2 különböző témát érintő kérdést feltett, 
ezekre adekvát választ adott, vagy 3 különböző kérdést tett fel, de a válaszok nem minden 
esetben felelnek meg a kérdésnek, és/vagy a fogalmazás hosszúsága legfeljebb 40 szóval 
elmarad az elvárt szószámtól. 
1 pont: 1 irányító szempontot dolgozott ki részletesen (1 kérdést és az arra adott adekvát 
választ fogalmazta meg, vagy csak 2 kérdésre adott válasza adekvát), és/vagy tartalmi 
szempontból csak részben felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg 
hossza nem éri el a minimálisan kívánt szószám felét (90 szót). 
 
Nyelvhelyesség (7. feladat): 
 
5 pont: a szöveg nyelvtani és helyesírási szempontból kiváló. Nem tartalmaz súlyos nyelvtani 
hibát. Legfeljebb néhány apró hibát tartalmaz. A mondatok minden esetben érthetőek, nem 
fordul elő rossz mondatszerkezet. 
4 pont: a szövegben vannak kisebb, nem súlyos, a megértést nem zavaró nyelvtani és 
helyesírási hibák. A mondatok minden esetben érthetőek, nem fordul elő rossz 
mondatszerkezet. 
3 pont: a szövegben gyakoriak a nyelvtani hibák. Rossz mondatszerkezet is előfordul. 
2 pont: a szövegben vannak jól érthető részek, de előfordulnak súlyos vagy a megértést 
nehezítő hibák, és/vagy gyakran használ rossz mondatszerkezetet. 
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1 pont: a szövegben nagyon sok a súlyos vagy a megértést gátló nyelvtani és helyesírási hiba, 
egyes részei alig érthetők, és/vagy nagyon sok a mondatszerkesztésből fakadó hiba. 
0 pont: a nyelvtani és mondatszerkesztésbeli hibák a szöveget egészében vagy nagy részben 
érthetetlenné teszik. 
 

Súlyos nyelvtani hibának tekinthető: 

- az alany és az állítmány egyeztetésének hibája 
- rossz segédige választása 
- jelen idejű ragozás tévesztése (igetövek ismeretének hiánya, személyragok helytelen 
használata) 
- participe passé alakjának tévesztése 
- függő beszéd helytelen használata és igeidők egyeztetési hibái 
- főnévi igeneves szerkezetek helytelen használata 
- igemódok és igeidők helytelen képzése, értelemzavaró használata  
Súlyos nyelvtani hibáért 1 pont levonható! 
 
Nyelvi gazdagság (7. feladat): 

5 pont: igen gyakran használ bonyolultabb nyelvtani alakokat és szerkezeteket, pl. subjonctif, 
conditionnel, passif. Gondolatait logikusan megszerkesztett összetett mondatokban fejezi ki: 
használ következtető, megengedő, ellentétet kifejező, stb. mondatszerkesztési eljárásokat. A 
használt szerkezetek változatosak, sokrétűek. 
4 pont: nagyrészt bonyolultabb szerkezeteket használ, pl. subjonctif, conditionnel, passif, de 
sok esetben fogalmaz egyszerű szerkezetek használatával, és/vagy gyakran alkalmaz összetett 
mondatokat, de időnként egyszerű mondatokban fejezi ki mondanivalóját, és/vagy a 
bonyolultabb szerkezetek használatakor sok az ismétlés (pl. nagyrészt passzív mondatok). 
3 pont: bár időnként használ bonyolultabb szerkezeteket, többnyire egyszerű nyelvtani 
szerkezeteket alkalmaz, és/vagy csak ritkán fogalmaz összetett mondatokban, és/vagy 
bonyolultabb szerkezetekből csak néhányat használ, azok ismétlődnek. 
2 pont: nagyon ritkán használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket. Nagyrészt egyszerű 
mondatokban fogalmaz. 
1 pont: csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket használ vagy 1-2 bonyolultabb szerkezetet 
ismétel, és/vagy szinte kizárólag egyszerű mondatokban fogalmaz. 
0 pont: a fogalmazás nyelvi szempontból rendkívül szegényes. 
 

Ötletgazdagság (7. feladat): 
 
5 pont: a szöveg ötletes, érdekes, fantáziadús. A tanuló kifejti nézőpontját, véleményét. Az 
interjú összefüggő, az olvasó figyelmét végig leköti. 
4 pont: a tanuló törekszik ötletes, fantáziadús szöveg megalkotására, de inkább 
általánosságokat fogalmaz meg, és/vagy az interjú követése néha nehézséget okoz az olvasó 
számára, de összességében követhető. 
3 pont: a tanuló túlságosan általános szöveget fogalmaz meg, az interjú közhelyszerű, nem 
mond újat, az olvasó figyelmét nem köti le. 
2 pont: a leírt szöveg teljességgel érdektelen, a tanuló nem értette meg összességében a 
feladatot. Az interjú nem alkot összefüggő egészet. 
1 pont: a létrehozott szöveg teljes egészében másról szól, mint amit a feladat utasítása előírt. 
 
 
 


