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NYELVI TESZT 

1. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

 

 

1. être adopté 6. n’a jamais été respectée 

2. venait 7. allaient se marier / se marieraient 

3. allait le reprendre /  le reprendrait 8. veuille 

4. disparaissait 9. avais remis 

5. soient 10. ne l’ai jamais revu 

 

 

2. Mettez dans le texte la préposition qui convient. 

 

 

11. à travers / de / par / grâce à 16. avec 

12. chez 17. à cause de 

13. dans 18. pour 

14. avec 19. par / de 

15. vers 20. devant / à côté de / près de / auprès 

de 

 

 

3. Complétez le texte par l’infinitif qui convient. À chaque fois, écrivez un seul mot. 

Votre texte doit rester cohérent. 

 

21. aller 

22. croire 

23. rêver / halluciner / délirer 

24. vivre / faire / me comporter / travailler 

25. rendre 

26. dépenser / gaspiller 

27. offrir / payer / réserver / louer 

28. sauver 

29. profiter / bénéficier / avoir / jouir 

30. résoudre 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Vous allez entendre un texte sur le nom des tempêtes. Avant les écoutes, lisez les  

affirmations. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations 

fausses. 

1. Le journaliste s’est informé sur le nom des tempêtes parce qu’un article de 

journal a attiré son attention sur cette question. 
V 

   

2. C’est la personne qui paie le plus qui a le droit de nommer les tempêtes de 

l’Europe de l’Ouest. 
F 

   

3. Avant 1950, le nom des tempêtes et des ouragans était composé du numéro de 

l’année et d’un chiffre romain. 
F 

   

4. En 1954, on a décidé de donner un prénom aux tempêtes parce que c’était plus 

drôle. 
F 

   

5. L’idée de donner un prénom aux tempêtes venait d’une stagiaire de l’Institut 

Météorologique de Berlin. 
V 

   

6. La possibilité de payer pour baptiser une tempête existe depuis l’année dernière. 
F 

   

7. Si on paie plus, notre nom sera choisi plus tôt. 
F 

   

8.   On peut choisir un prénom simple ou composé, sans caractères spéciaux. 
F 

   

9. Les années paires, les noms des tempêtes sont des noms de femme. 
V 

   

10. Quant au nom des cyclones de l’Atlantique Nord, ils se répètent à certains 

intervalles. 
V 

 

Transcription du texte : 

 

Marion : Bonjour, Laurent. 

Laurent : Bonjour, Marion. 

Marion : Après le passage de la tempête Christian, vous nous parlez ce matin des noms 

des tempêtes. 

Laurent : Il y avait un article du Parisien hier matin qui disait : « Pourquoi cette tempête 

s’appelait Christian ? » et moi, ça m’a donné envie de creuser un peu ça parce 

que c’est vrai que c’est étonnant. En fait, le nom de Christian est le nom, ou 

plutôt le prénom d’un inconnu qui s’appelle Christian Widera et qui a acheté le 

droit d’appeler la tempête du nom de Christian. Parce que, en fait, c’est 

l’Institut Météorologique de Berlin qui, en quelque sorte, a obtenu le droit de 

nommer les tempêtes dans l’Europe de l’Ouest. Je m’explique : avant 1950, le 

nom des tempêtes et même des ouragans était tout simplement nommé par le 

numéro de l’année et puis une lettre. 1942 A pour la première tempête de  
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l’année 1942, 1942 B, bref… 

Marion : C’était assez logique. 

Laurent : C’était logique, c’était pas très drôle, mais l’idée, ce n’était pas d’être drôle, 

mais c’est juste d’être reconnaissable et lorsque l’on est météorologue, 

aviateur, agriculteur, il est plus facile de se souvenir tout simplement d’un 

prénom que d’un nom de code. Et donc, en 1954, c’est une étudiante faisant un 

stage à l’Institut Météorologique de Berlin qui a décidé de baptiser les tempêtes 

et depuis, la tradition et la communauté scientifique et météorologique 

européenne s’est dit : oui, on va adopter cette histoire de prénoms. Et, depuis 

quelques années, l’Institut Météorologique de Berlin offre la possibilité à 

n’importe qui d’acheter, 199 euros, le droit de rejoindre la liste, en fait. C’est-

à-dire que la liste, elle est faite, elle est dressée par l’Institut Météorologique de 

Berlin, mais on rejoint la file d’attente et l’on peut se dire que voilà, cette 

tempête, c’est moi qui ai donné ce prénom. Alors, il y a quelques règles quand 

même. Les noms doivent être reconnus, les noms composés ne sont pas 

acceptés, pas de caractères spéciaux, les noms de famille et les noms de société 

ne sont pas acceptés. 

Marion : Et c’est varié, au final, … ? 

Laurent : Alors, les années impaires, ce sont les hommes et les années paires, ce sont les 

femmes. Je dis ça parce que souvent… 

Marion : On a tendance à dire que c’est souvent les prénoms de femme. 

Laurent : C’est toujours des femmes ! En fait, non. En revanche, on sait déjà que la 

prochaine tempête s’appellera Erol, celle d’après Friederich, celle d’ensuite 

Godehard. Alors, c’est vrai que c’est très allemand parce que c’est l’Institut 

Météorologique de Berlin, mais enfin, on pourrait appeler une tempête Julie 

sans aucun problème. 

Marion : Ou une tempête Laurent ! 

Laurent : Tornade de Laurent ! 

Marion : Et votre plus, ce matin, Laurent ? 

Laurent : Alors, c’est les cyclones ! Parce que là, je vous parlais des tempêtes de 

l’Europe de l’Ouest, mais les cyclones de l’Atlantique Nord, c’est un système 

un peu différent, c’est-à-dire qu’il y a six listes de 21 noms correspondant à la 

vingtaine d’ouragans et de cyclones qui s’abattent sur l’Atlantique Nord 

chaque année et la même liste se répète tous les six ans. Mais là aussi, les 

cyclones ne portent pas tous des noms de filles, en 2013, on a eu Ingrid, Jerry, 

Karen, Lorenzo, Melissa, Nestor. Mais là, tous les six ans, ça revient. 

Marion : D’accord. Merci, Laurent, à demain ! 

 
(http://www.europe1.fr/MediaCenter/Emissions/L-actu-pour-les-nuls/Sons/Les-noms-des-tempetes-c-est-quoi-1690471/) 
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2. Vous allez entendre un texte sur Line. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, 

vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 

 

11. Qu’est-ce que c’est, Line ? 

Une messagerie / une application (instantanée) / une manière de communication. 

12. 

 

Quel appareil faut-il avoir pour utiliser Line ? 

Un smartphone. 

13. Qu’est-ce qui s’est passé l’année de la naissance de Line ? 

Le tsunami / la catastrophe de Fukushima. 

14. À quel besoin répond-il ? 

À un besoin de communication (juste après la catastrophe). 

15. Combien coûte le téléchargement de Line ? 

C’est gratuit. 

16. Qu’est-ce qui rend son style particulier ? 

Les créatures genre Pokémon / les stickers / son design asiatique (d’inspiration très 

manga) / les émoticônes. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

17. Quelle est la fonction des « stickers » ? 

Ils peuvent exprimer des émotions. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

18. Quelle tendance caractérise la situation actuelle de Line sur le marché ? 

Line a un succès (phénoménal) / a déjà 230 millions d’utilisateurs / a 3 millions de 

nouveaux utilisateurs chaque semaine / a déjà prévu d’entrer en bourse / pourra 

concurrencer les ténors du secteur / sera désormais disponible en France. (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 
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Transcription du texte : 

 

Venu du Japon, Line, c’est une messagerie instantanée qui fonctionne exclusivement sur 

smartphone. Il a été lancé en 2011, juste après le tsunami et la catastrophe de Fukushima, 

juste au moment où les habitants avaient un gros besoin de communication. Line est 

disponible sous forme d’application mobile gratuite. Particularité : des petites créatures genre 

Pokémon d’inspiration très manga qui font son style, son design. Cela nous paraît très 

enfantin ici en Europe mais en Asie, cela fait véritablement partie de la culture quel que soit 

l’âge ou le milieu social. Alors, sur le fond, que propose cet outil ? Eh bien, des choses qu’on 

connaît déjà, comme la possibilité de s’envoyer des mini-messages écrits comme des sms en 

les illustrant de ces fameux petits personnages censés exprimer des émotions, et que l’on 

appelle ici « stickers ». L’application permet aussi des appels vocaux gratuits, comme Skype 

ou Viber. Cette application est donc un véritable phénomène en Asie, et tout le monde utilise 

Line ou ses concurrents. C’est une manière de communiquer à la fois efficace et ludique. Le 

succès de Line est phénoménal, 230 millions d’utilisateurs dans le monde, 3 millions de 

nouveaux membres chaque semaine. Le service appartient en fait à une firme sud-coréenne 

qui a déjà prévu d’entrer en bourse, dès que les 300 millions d’inscrits seront atteints. 

Mécaniquement, l’influence de ce nouvel acteur très ambitieux, désormais disponible donc 

aussi en France et en Europe, pourrait concurrencer dans un futur proche celles des ténors du 

secteur. Ces outils de communication insolites sont peut-être en réalité les réseaux sociaux de 

demain. /.../ 

(http://www.franceinfo.fr/high-tech/nouveau-monde/line-futur-geant-de-la-messagerie-mobile-1156317-2013-09-27) 

 

3. Vous allez entendre un texte sur la malédiction de Toutankhamon, un pharaon 

égyptien. Avant les écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous entendrez le texte 

deux fois. Choisissez la bonne affirmation. 

 

19. B (par un Anglais.) 

20. C (meurent.) 

21. B (le tombeau allait être ouvert.) 

22. B (a été mangé par un serpent.) 

23. C (de nombreuses personnes sont mortes dans les années suivant la découverte.) 

24. B (ont aspiré des spores de champignons.) 

25. B (pneumonie.) 
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Transcription du texte : 

 

Connaissez-vous la malédiction de Toutankhamon ? En 1922, l’égyptologue anglais Howard 

Carter découvre dans la Vallée des rois le tombeau intact de Toutankhamon. Les ouvriers le 

préservent. Ceux qui y pénètreront, mourront. Coïncidence ou signe funeste, quelques jours 

avant l’ouverture du tombeau, le canari porte-bonheur de Carter fût avalé par un cobra, 

symbole de la royauté. Au total, dans les deux années suivant la découverte, 27 personnes 

périssent de ce que les médias nomment déjà « La malédiction du Pharaon ». Malédiction ? 

Non, selon le docteur Stenger-Philipp, ce serait un autre habitant de la tombe, un champignon 

nommé Histoplasma capsulatum. Il y a 3 mille 300 ans, les serviteurs ont enterré le défunt 

pharaon avec un somptueux trésor, mais aussi des fruits et des légumes : Il faut dire qu’un 

voyage vers l’au-delà, ça creuse ! Au fil des siècles, ces aliments maintenus dans un air 

humide et moisi ont développé des particules allergènes. En ouvrant la tombe, les visiteurs ont 

aspiré cette fine poussière qui a infecté leurs poumons et les explorateurs ont succombé à une 

pneumonie. Maintenant, vous savez ! 
(http://minute-connaissance.caminteresse.fr/) 

 

A hallott szöveg értése feladatrész átszámítása vizsgapontokká: 

 

1 2 pont 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 8 

7 9 

8 10 

9 11 

10 12 

11 14 

12 15 

13 16 

14 17 

15 18 

16 20 

17 21 

18 22 

19 23 

20 24 

21 26 

22 27 

23 28 

24 29 

25 30 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

Értékelje a feladatot a versenyző fogalmazási lapján. 

 

 Használja az érettségi jelölési rendszerét és jelölje + jellel az ötletgazdagságot, a nyelvi 

gazdagságot és a szókincsgazdagságot! 

 

 Jelölje értékelési szempontonként a javasolt pontszámokat! Többletpont nem adható. 

 A javított feladatot lássa el aláírásával! 

 Az íráskészség-mérő pontszámot írja rá a feladatlapra! 

 

Íráskészség 1. kategória feladat: Értékelje a feladatot 6 x 5 fokozatú skálán! 

Tartalmi elemek (5 pont), szövegalkotás (5 pont), nyelvhelyesség (5 pont), nyelvi gazdagság 

(5 pont), szókincsgazdagság (5 pont), gondolati és ötletgazdagság (5 pont). 

 

Értékelési szempontok rövid magyarázata: 

 

Tartalmi elemek 

5 pont: A feladatban megjelenő összes paramétert figyelembe vette, ezeket megfelelő 

részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, és azt 20 

szónál többel nem haladja meg. 

4 pont: a tanuló valamennyi irányító szempontot kidolgozta, de az irányító szempontok 

kidolgozása nem teljesen arányos. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt 

30 szónál többel nem haladja meg. 

3 pont: a tanuló 4 irányító szempontot részletesen és arányosan kidolgozott. 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 arányosan kidolgozott, vagy 4 irányító szempontot 

kidolgozott ugyan, de azok kidolgozása teljesen aránytalan. A fogalmazás hosszúsága 

legfeljebb 40 szóval  elmarad az elvárt szószámtól vagy a maximális szószámot 50 vagy annál 

több szóval meghaladja. 

1 pont: a tanuló 3-nál kevesebb irányító szempontot dolgozott ki megfelelően, és/vagy több 

irányító szempontot is kidolgozott, de a szöveg tartalmi szempontból csak részben felel meg a 

feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg hossza nem éri el a minimálisan kívánt 

szószám felét (125 szót). 

0 pont: a tanuló félreértette a feladatot, a szöveg tartalmi szempontból egyáltalán nem felel 

meg a feladatban előírtaknak. 

 

Szövegalkotás: 

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 és/vagy 

stílusa megfelelő, bár helyenként nehézkes. 

3 pont: a létrehozott szöveg összességében érthető, gyakran nem használ szövegkohéziós 

elemeket, de a szöveg érthető marad, és/vagy a bevezetés, tárgyalás és befejezés  
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megfigyelhető, de nem különülnek el határozottan egymástól és/vagy stílusa csak részben 

felel meg a feladat által megkívántnak. 

2 pont: a szöveg megértését többször gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok 

gyakran nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz, és/vagy a szerkesztés hiányos: valamelyik 

fő rész (bevezetés, tárgyalás, befejezés) hiányzik és/vagy 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, gondolatmenete logikátlan, követhetetlen. 

0 pont: a szöveg egyes részei érthetetlenek, a használt mondatszerkezetek nem követhetők, a 

megértést időnként lehetetlenné teszik. 

 

Nyelvhelyesség: 

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 és/vagy 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. 

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 és être-rel képzett passé composé egyeztetésének 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: 

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). 
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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, és/vagy szinte kizárólag egyszerű 

mondatokban fogalmaz. 

0 pont: a fogalmazás nyelvi szempontból rendkívül szegényes. 

 

Szókincsgazdagság: 

5 pont: a szöveg szókincse gazdag, változatos és adekvát, az alapszókincset nagy mértékben 

meghaladja. 

4 pont: a szöveg szókincse megfelelő, de nem különösebben gazdag és/vagy gyakori 

ismétlődéseket tartalmaz. 

3 pont: a szöveg szókincse nem különösebben gazdag, és/vagy a szóhasználat néha nehezíti a 

megértést. 

2 pont: a szöveg szókincse nem haladja meg az alapszókincset és/vagy szóhasználata a szöveg 

megértését gyakran nehézzé teszi. 

1 pont: szókincse szegényes és szóhasználata a szöveg megértését nehézzé teszi. A rossz 

szóhasználat miatt a szöveg egyes részei érthetetlenek. 

0 pont: nagyon gyakran válik a szöveg érthetetlenné, nehezen érthetővé vagy nevetségessé a 

rossz szóhasználat miatt. 

 

Gondolati és ötletgazdagság: 

5 pont: a megalkotott szöveg ötletes, fantáziadús, eredeti, humoros. Az olvasó figyelmét végig 

leköti. Egyértelműen kiderül, hogy a tanuló jól értelmezte a kiinduló szöveget. A kontrasztok 

relevánsak, jól követhetőek, ellentmondások vagy logikátlan állítások nélkül. Az egyes 

irányító szempontok két-két része egymásra épül. 

4 pont: a tanuló többségében ötletes, fantáziadús szöveget alkot, melynek menete viszonylag 

világos és jól követhető. Kiderül, hogy a tanuló jól értelmezte a kiinduló szöveget, azonban az 

egyes irányító szempontok két-két része nem mindig épül egymásra és/vagy a kontraszt nem 

mindig érzékelhető és/vagy nem köti le teljesen az olvasó figyelmét, nem túlságosan 

fantáziadús, ötletes. 

3 pont: a szöveg nem ötletes, és/vagy a kontrasztok nem mindig relevánsak, és/vagy a szöveg 

időnként nehezen követhető, és/vagy gyakran nem épül egymásra az egyes irányító 

szempontok két-két része. Az olvasó figyelmét csekély mértékben köti le. 

2 pont: a feladat megoldása, ötlettelen és/vagy érdektelen, a figyelmet egyáltalán nem köti le 

és/vagy a megalkotott szöveg gondolatmenete nehezen követhető, kusza, zavaros, és/vagy az 

egyes irányító szempontok két-két része egymástól független, és/vagy a kontrasztok nem 

érzékelhetőek, és/vagy a tanuló csak részben értette meg a feladatot. 

1 pont: a szöveg teljességgel érdektelen és/vagy gyakran követhetetlen, és/vagy alig érinti a 

témát. 

0 pont: a létrehozott szöveg teljes egészében másról szól, mint amit a feladat utasítása előírt. 


