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ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI TANULMÁNYI VERSENY 2011/2012. tanév 

 

Olasz nyelv I-II. kategória – 1. forduló 

 

Javítási útmutató és megoldási kulcs 

 

A 100 pontos feladatlap három részből áll: 

 

"A" feladat: nyelvtani és lexikai feladatok (50 pont) 

"B" feladat: szövegértési feladatok (20 pont) 

"C" feladat: szövegalkotási feladat (30 pont) 

 

A teljes feladatlapot a szaktanár javítja és pontozza az alábbi útmutatások és megoldási kulcs 

alapján. 

 

Felülbírálatra a legalább 60 pontot elért feladatlapok terjeszthetők fel. 

 

„A” feladat 

Nyelvtani és lexikai feladatok 

 

-   Az „A”  feladattal elérhető maximális pontszám: 50. 

- Az „A” feladat hét feladatból áll. Minden feladat részfeladatokra oszlik. Minden 

részfeladatra egy pont adható. Fél pontot vagy plusz pontot nem adhatunk.  

- Javított, módosított megoldás csak akkor fogadható el, ha a javítást a versenyző 

egyértelműen végezte el: rossznak vélt megoldását áthúzta, és mellé/fölé/alá írta a jónak vélt 

megoldást, továbbá kézjegyével látott el minden egyes módosítást. 

- A javítást, értékelést végző Kolléga piros tintával jelezze mind a helyes, mind a hibás 

megoldásokat, illetve hiányjellel a hiányzókat, és minden feladat végére írja oda a feladattal 

elért pontszámot! 

- A versenyző dolgozatába bármilyen utólagos belejavítás tilos, és a versenyző azonnali 

kizárását vonja maga után! 

- Ha a javítást végző Kolléga a megoldási kulcsban megadott megoldások helyett más 

megoldást is elfogadott, kérjük, külön jelezze – indoklással – a dolgozat végén, a 

Megjegyzések alatt! 

- A teljes feladatlappal elért összesített pontszámot a feladatlap végére kérjük rávezetni, és 

aláírással ellátni. 

- Szívesen vesszük a javító Kolléga szakmai véleményét vagy kérdéseit az egyes feladatokkal 

vagy a feladatlap egészével kapcsolatban a Megjegyzések rovatban vagy a 

tamasny@caesar.elte.hu címen. 

 

mailto:tamasny@caesar.elte.hu
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A feladatok megoldása: 

 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 8 

 

1- al, 2- dal, 3- nello, 4- in, 5- con, 6- alla, 7- Da, 8- agli / a 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 7 

 

1- erano ritenuti, 2- si scambiavano, 3- festeggiava, 4- erano viste, 5- passavano,  

6- dipingono, 7- sono state lasciate 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 9 

 

1- ero già stato, 2- ignoravo, 3- fosse, 4- è posta, 5- sarei andato / andavo, 6- è stata,  

7- Mi sono ritrovato, 8- sono sceso, 9- mi sono diretto 

 

Compito 4 

Elérhető pontszám: 10 

 

1- me, 2- lo, 3- mi, 4- la / l’, 5- ci, 6- mi, 7- lo, 8- mi / ci, 9- mi / ci, 10- ci 

 

Compito 5 

Elérhető pontszám: 6 

 

1- spegnere, 2- lasciare, 3- mettere, 4- abbassare, 5- Ridurre / ridurre, 6- Inserire / inserire 

 

Compito 6 

Elérhető pontszám: 5 

 

1- divertimento, 2- celebrare, 3- progetto, 4- calma, 5- stupore 

 

Compito 7 

Elérhető pontszám: 5 

 

1- cuore, 2- dire, 3- mezzo, 4- mille, 5- classe 
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„B” feladat 

Szövegértési feladatok 

 

- A „B” feladattal elérhető maximális pontszám: 20. 

- A „B” feladat három feladatból áll. Minden feladat részfeladatokra oszlik. Minden 

részfeladatra egy pont adható. Fél pontot vagy plusz pontot nem adhatunk. 

 

A feladatok megoldása: 

 

Compito 1 

Elérhető pontszám: 7 

 

1- E, 2- G, 3- A, 4- F, 5- B, 6- D, 7- C 

 

Compito 2 

Elérhető pontszám: 9 

 

1- B, 2- B, 3- A, 4- B, 5- A, 6- A, 7- B, 8- B, 9- A 

 

Compito 3 

Elérhető pontszám: 4 

 

B, E, G, L 

 

 

  „C” feladat 

Szövegalkotási feladat 

 

- A „C” feladattal elérhető maximális pontszám: 30. 

- A fogalmazások szövegébe piros tollal javítsunk, hagyományos módon jelezve a hibákat, 

hiányosságokat. 

- A javító tanár a feladatlapon található táblázatba írja be a versenyző által elért pontszámokat. 

- A szövegalkotási feladatot az alábbi értékelési szempontok és skálák alapján kell értékelni. 

 

Figyelem! Az országos versenybizottság minden feladatlap javítását, értékelését ellenőrzi, 

különös tekintettel arra, hogy a szövegalkotási feladat javítása megfelel-e az értékelési 

szempontoknak és skáláknak. Amennyiben ezektől eltérést tapasztal, módosíthatja a 

feladattal, így a feladatlappal elért pontszámot! 
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Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 

Értékelési szempontok Elérhető 

pontszám 
Tartalom és a szöveg hosszúsága 8 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 4 pont 

Szövegalkotás 6 pont 

Szókincs, kifejezésmód 6 pont 

Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 

Íráskép 2 pont 

Összesen    30 pont 

 

Az értékelési szempontok kifejtése 

Tartalom és a szöveg hosszúsága 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző hogyan valósította meg a 

kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta őket, 

továbbá a szöveg hosszúsága a megadott kereteken belül maradt-e. (Minden különírt szó – pl. 

névelő, elöljárószó, névmás – beleszámít a szószámba!) 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző által létrehozott szöveg hang-

neme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója 

közötti viszonynak; hogy az anyanyelvű olvasóban a szerző szándékának megfelelő 

benyomást kelti-e. 

Szövegalkotás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elrende-

zése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés, tár-

gyalás és befejezés; hogy a versenyző hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és 

nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 

Szókincs, kifejezésmód 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző által használt szókincs meg-

felel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző által létrehozott szöveg meg-

felel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen előforduló 

nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az anyanyelvi 

olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

Íráskép 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 

olvasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  
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Értékelési skála 

Tartalom 

8 pont 7-5 pont 4-1 pont 0 pont 

A versenyző 

tökéletesen meg-

valósította a kommuni-

kációs célokat.  

Valamennyi irányító 

szempontot megfele-

lően dolgozta ki.  
 

 

 

 
A fogalmazás 

terjedelme 200-240 szó 

között van. 

A versenyző többnyire 

megvalósította a kom-

munikációs célokat. 
Az irányító szempon-

tok közül egyet vagy 

kettőt megfelelően dol-

gozott ki, a többit csak 

részben, illetve egy irá-

nyító szempontot meg-

felelően, az összes töb-

bit csak részben.  
A fogalmazás 

terjedelme 170-199 

vagy 241-270 szó 

között van. 

A versenyző részben 

valósította meg a kom-

munikációs célokat. 
Az irányító szempontok 

közül egyet megfelelő-

en dolgozott ki, ezen 

kívül még egyet rész-

ben, a többit egyáltalán 

nem, illetve valamennyi 

irányító szempontot 

csak részben. 
A fogalmazás 

terjedelme 140-169 szó 

között vagy 270 szó 

fölött van. 

A versenyző nem való-

sította meg a kommuni-

kációs célokat. 
Az irányító szempontok 

közül egyet sem dolgo-

zott ki megfelelően, 

csak néhányat részben, 

és van olyan is, amelyet 

egyáltalán nem. 
 

 
A fogalmazás 

terjedelme nem érte el a 

140 szót. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 

4 pont 3-1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és a 

szerző és az olvasó közötti 

kapcsolatnak megfelelő hang-

nemben íródott, az anyanyelvi 

olvasóban a szerző szándékának 

megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-

zetlenséget mutat, az anyanyelvi 

olvasóban nem mindig a szerző 

szándékának megfelelő benyo-

mást kelt.  

A szöveg hangneme nem 

megfelelő, az anyanyelvi 

olvasóban nem a szerző 

szándékának megfelelő 

benyomást kelt.  

Szövegalkotás 

6 pont 5-4 pont 3-1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 

irányító szempontok el-

rendezése logikus. 
A gondolati tagolás 

megfelelő, elkülönül a 

bevezetés, tárgyalás és a 

befejezés. 
A mondatok szervesen 

kapcsolódnak egymás-

hoz. 

A szöveg felépítése, az 

irányító szempontok el-

rendezése többnyire 

logikus. 
A versenyző törekszik a 

gondolati tagolásra, el-

különíti legalább a be-

vezetést vagy a befeje-

zést. 
A mondatok általában 

szervesen kapcsolódnak 

egymáshoz. 

A mondanivaló nem 

mindenütt logikus elren-

dezésű.  
A versenyző nem törek-

szik a gondolati tagolás-

ra, hiányzik a bevezetés 

és a befejezés. 
A mondatok több he-

lyen nem kapcsolódnak 

egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan 

és áttekinthetetlen, 

összefüggéstelen 

mondatokból áll. 
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Szókincs, kifejezésmód 

6 pont 5-4 pont 3-1 pont 0 pont 
A szöveget a témának és 

a közlési szándéknak 

megfelelő, változatos, 

viszonylag bő szókincs 

jellemzi.  

A szöveget a témának 

és a közlési szándéknak 

megfelelő szókincs 

jellemzi. A szókincs 

korlátai miatt előfordul 

ismétlés. Néhol nem 

megfelelő a szóhasz-

nálat, ez azonban nem 

vagy csak kis mér-

tékben nehezíti a 

megértést. 
 

A szöveg kevésbé válto-

zatos, helyenként egy-

szerű, de még a téma és 

a közlési szándék 

szempontjából elfogad-

ható. Sok a szóismétlés. 

Többször nem meg-

felelő a szóhasználat, 

ami néhány helyen 

jelentősen megnehezíti 

a mondanivaló megér-

tését. 

A szövegben felhasz-

nált szókincs nagyon 

egyszerű, nem a té-

mának és a közlési 

szándéknak meg-

felelő. A szó-

használat több helyen 

jelentősen megnehe-

zíti a szöveg 

megértését. 
 

Nyelvhelyesség, helyesírás 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 

(mondattani, alaktani, 

helyesírási) hibát 

tartalmaz, amelyek azon-

ban nem befolyásolják a 

megértést. 

A szöveg több nyelvi 

(mondattani, alaktani, 

helyesírási) hibát tartal-

maz, amelyek azonban 

a megértést nem befo-

lyásolják, vagy csak 

néhány nyelvi (mondat-

tani, alaktani, helyes-

írási) hibát tartalmaz, 

amelyek nehezítik a 

megértést.  

A szövegben sok olyan 

nyelvi (mondattani, 

alaktani, helyesírási) 

hiba van, amelyek a 

megértést jelentősen 

megnehezítik, valamint 

sok, a megértést nem 

befolyásoló nyelvi 

(mondattani, alaktani, 

helyesírási) hiba is elő-

fordul benne. 

A szöveg a nyelvi 

(mondattani, 

alaktani, helyesírási) 

hibák miatt több 

helyen nem érthető. 
 

 

Íráskép 

2 pont 1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető 

törlések és javítások. 
Nehezen olvasható kézírás, nem 

egyértelmű javítások és törlések. 
Olvashatatlan kézírás és 

javítások. 

 

 

 


