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NYELVI TESZT 

 

1. Lisez le témoignage d’une femme de 52 ans. Mettez les verbes entre parenthèses à la 

forme qui convient.  

 

1. m’a décidée 

2. était arrivé / arrivait 

3. n’aurais pas pu / ne pourrais pas 

4. avais alerté  

5. ne m’était jamais arrivé 

6. comprenne 

7. m’avait fallu 

8. ne pas m’y être prise 

9. ne pas avoir trouvé 

10. aurait préservé 

 

 

2. Complétez le texte par les mots formés à partir du mot donné entre parenthèses. 

Écrivez un seul mot à chaque fois. 

 

11. disposition 17. enrichie 

12. hospitalisés 18. bénévolat 

13. connectés 19. modestie 

14. isolement 20. simplicité 

15. prisonniers 21. générosité 

16. distraire   
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3. Trouvez le verbe qui manque dans les phrases et mettez-le dans la forme du participe 

(présent ou passé) ou de l’infinitif (présent ou passé) qui convient. 

 

22. vantant 

23. s’extasiant 

24. gêné 

25. ayant réalisé 

26. promouvoir 

27. construites 

28. Élu 

29. connue 

30. avoir pris 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Vous allez entendre un texte sur les différentes phases de la production des pommes 

Pink Lady : la taille, la pollinisation, la confusion sexuelle et l’éclaircissage. Dites à 

quelle phase sont liés les éléments donnés. Mettez un X dans la case qui convient. 
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1. Consiste à trier les pommes pour ne 

garder que les plus beaux fruits. 

 

   X 

2. Est fait(e) par les abeilles. 

 X   

3. Assure une belle couleur aux pommes. 

X    

4. Aide à éviter qu’il y ait trop de fruits. 

X    

5. Assure un bon goût aux pommes. 

X    

6. Aide à éviter que les arbres soient 

épuisés. X    

7. Consiste à planter d’autres types de 

pommiers.  X   

8. Assure que les pommes aient assez de 

soleil. X    

9. Aide à maintenir l’équilibre de 

l’écosystème.    X  

 



Francia nyelv II. kategória  

OKTV 2013/2014 5 2. forduló 

 

 

Transcription du texte : 

 

Nous sommes heureux de vous retrouver en direct de nos vergers. Les périodes de floraison et 

de fructification occupent nos producteurs de fin mars à début juin. Découvrez les gestes 

saisonniers qui rythment leur quotidien.  

À la fin de l’hiver, après les grands froids, les producteurs procèdent à la taille de l’arbre. Ils 

sélectionnent les branches fruitières et éliminent les futurs bourgeons en surnombre. Il s’agit 

de maîtriser la quantité des fruits afin d’éviter la casse des branches et l’épuisement de l’arbre. 

C’est aussi un moyen d’offrir aux futures pommes un ensoleillement maximum. L’objectif est 

de favoriser la coloration des fruits, témoin de la richesse gustative, et d’assurer une 

production régulière en qualité, présentant à la récole une large diversité de calibre de fruit. La 

floraison est un enjeu de taille dans la réussite d’une belle récolte. Pour polliniser les 

pommiers, par nature autostériles, les producteurs ont planté dans le verger d’autres variétés 

de pommiers dit « pollinisateurs » qui fleurissent au même moment. L’efflorescence du 

pommier est composée de cinq fleurs. La fleur centrale est la première à s’ouvrir, leur durée 

de vie s’échelonne de deux à dix jours, une courte période de la pollinisation.  Les abeilles 

domestiques sont les principales actrices d’une pollinisation réussie. Échappées des ruches 

placées à proximité du verger par un apiculteur, elles volent de fleur en fleur appréciant le 

pollen des pommiers abondant et nutritif. Pour protéger les futures pommes, les producteurs 

pratiquent la confusion sexuelle, à l’aide de diffuseurs de phéromone. Cette méthode empêche 

le principal ravageur de la pomme de s’accoupler et donc de proliférer. Une solution 

préventive, durable et non destructive qui préserve la biodiversité.  

Lorsque les fruits commencent à grossir et à se développer, les producteurs procèdent à un 

éclaircissage qualitatif : ils retirent les pommes déformées ou abîmées, afin d’améliorer la 

répartition des plus beaux fruits.  

Les producteurs contrôlent et apportent les nutriments essentiels à sa croissance en cas de 

besoin. Grâce à des capteurs placés dans le sol qui envoient des informations, ils ajustent 

également l’arrosage, un goutte à goutte qui leur permet de distribuer sans aucun gaspillage 

les quantités d’eau indispensables au développement harmonieux de l’arbre et du fruit.  

Les producteurs multiplient jour après jour actions et attentions, animées par un objectif : 

assurer le développement d’un fruit de qualité, correspondant au label « Pink lady ».   

 
(http://www.yourvideofile.org/update-success.html?v=7.20#sthash.yehTFiCq.dpbs) 
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2. Vous allez entendre l’émission « Bermuda et Panama » de la radio belge sur les 

montagnes russes. Vous entendrez le texte deux fois de suite. Puis, résumez le texte. 

Pendant les deux écoutes, prenez des notes. Ensuite, vous aurez 12 minutes pour 

mettre au propre votre résumé. Concentrez-vous sur l’essentiel ! 

 

1. Où les montagnes russes ont-elles vu le jour ? 

à Saint-Pétersbourg / en Russie /dans le delta de la Neva 

2. Pourquoi ? 

parce qu’il a beaucoup de neige 

3. Quel problème s’est-il présenté ? 

il n’y a pas de montagnes pour pratiquer des sports d’hiver 

4. Comment a-t-on surmonté ce problème ? 

on a constuit des pentes artificielles / des pistes en bois 

5. Quand les premières montagnes russes ont-elles été construites ? 

à la fin du XVIII
e
 siècle / au temps de Catherine II 

6. Qui a introduit les montagnes russes en France ? 

un Français a introduit les montagnes russes en France / peut-être Diderot (la réponse 

« Diderot » seule ne peut pas être acceptée) 

7. Où les premières montagnes russes ont-elles été installées en France ? 

à Paris dans les jardins publics 

8. Quand ? 

en 1815 

9. Comment les grands jardins ont-ils pu servir de lieu pour les distractions 

populaires ? 

pendant la Révolution on a confisqué les jardins à leurs propriétaires / on a ouvert 

beaucoup de jardins publics pendant la Révolution 

10. Quelle différence y avait-il entre les montagnes russes de Saint-Pétersbourg et celles 

de Paris ? 

en Russie on glissait avec des luges, à Paris avec des petites voitures à roulettes 

11. Quel succès les montagnes russes ont-elles eu à Paris ? 

un véritable phénomène de mode / un immense succès 

12. Qu’est-il arrivé à cette mode ? 

la mode est passée 

13. Pourquoi la mode est-elle passée ? 

à cause des accidents 
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14. Une autre cause : 

à cause des spéculations immobilières / on a construit des nouveaux quartiers à la place 

des jardins publics 

15. Où est-ce que les montagnes russes réapparaissent après ? 

les montagnes russes réapparaissent en Amérique / un constructeur américain ramène les 

montagnes russes en Amérique 

16. Quelle est la situation actuelle des montagnes russes ? (connaissance, matière, vitesse 

ou différence par rapport à autrefois) 

aujourd’hui, elles sont très répandues / elles sont construites en acier / elles roulent même 

à 240 km/h / elles n’ont plus rien à voir avec les anciennes montagnes russes 

 

Transcription du texte : 

 

Mais pourquoi les montagnes russes sont-elles russes ? La question est existentielle. Rien à 

voir avec le Caucase ou l’Oural. Roulez jeunesse ! Le grand frisson de l’explication, c’est tout 

de suite. 

Nous voici en Russie. Plus précisément à Saint-Pétersbourg où les tsars ont installé leur 

capitale. Là-bas, la neige recouvre tout de son manteau blanc trois mois par an. On imagine 

que cela peut faire le plaisir des petits et des grands pour pratiquer des sports d’hiver. Sauf 

que, à Saint-Pétersbourg, il n’y a pas l’ombre d’une montagne. Pas même une colline. La ville 

a été bâtie dans le delta de la Neva, au niveau de la mer, et il n’y a donc aucun dénivelé sur 

lequel on pourrait glisser. Certains ont cependant eu l’idée de construire des plans inclinés, 

des pistes en bois que l’on peut dévaler en luge. 

Mais comment sont-elles arrivées en France ? À la fin du XVIII
e
, à l’époque de Catherine II, 

l’attraction remporte un vif succès. Or, la tsarine Catherine reçoit régulièrement des Français. 

On sait, par exemple, que Diderot a passé plusieurs mois auprès d’elle. Est-ce lui ? Est-ce un 

autre ? Toujours est-il qu’un Français ramène l’attraction à Paris. 

Depuis quelque temps, les Parisiens se sont découvert un goût pour la promenade. Un goût 

qui s’intensifie juste après la Révolution, lorsque toute une série de jardins privés sont 

confisqués à leurs nobles propriétaires pour être transformés en jardins publics. Il y a ainsi 

plusieurs dizaines de jardins publics aux quatre coins de Paris et pour divertir les promeneurs, 

on y organise des jeux, des concerts, des bals populaires. C’est dans un de ces jardins, vers 

1815, que l’on voit apparaître les premières montagnes russes. Mais elles sont différentes : sur 

les pentes artificielles en bois, on lance – pas des luges puisqu’il n’y a pas de neige mais – de 

petites voitures à roulettes ! 
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Très vite, tous les jardins de Paris veulent leurs montagnes russes. Ils rivalisent donc 

d’imagination pour proposer plus de courbes, plus de bosses, plus de dénivelés. C’est un 

véritable phénomène de mode. 

Évidemment, comme toutes les modes, celle des montagnes russes va passer. Au bout d’une 

quinzaine d’années. D’abord, parce qu’il y a pas mal d’accidents. Ensuite, en raison de la 

spéculation immobilière : bon nombre de jardins sont fermés pour permettre la construction 

de nouveaux quartiers. 

Les montagnes russes vont donc disparaître de Paris… pour réapparaître de l’autre côté de 

l’Atlantique grâce à un constructeur américain, Frederick Ingersoll. Au départ, il construit des 

manèges traditionnels. Puis, il se lance dans cette nouvelle attraction que sont les montagnes 

russes. Il en équipe toute une série de jardins publics, à New York et ailleurs. Comme les 

affaires marchent bien, il décide ensuite de créer son propre parc. 

Aujourd’hui, il y a des montagnes russes partout à travers le monde. Des montagnes en acier 

où l’on est propulsé à 240 km/h. Cela n’a plus grand-chose à voir avec les pentes enneigées de 

Saint-Pétersbourg. Ni même avec les bonnes vieilles montagnes russes d’autrefois, en bois.  

 

(http://www.rtbf.be/lapremiere/article_feuilleton-bermuda-panama?id=7798631) 
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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 2. 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 

 Beszél a drágakövek történetéről (pl. hogyan kerültek a családhoz). 

 Elmondja, mennyire hálás a fiatalembernek, amiért eljuttatta őket a rendőrségre. 

 Kifejezi meglepetését (nem erre a viselkedésre /reakcióra számított). 

 Elmondja, mások mit tettek volna a fiatalember helyében (megtartották volna maguknak a 

drágaköveket, stb.) 

 Elmondja, milyen módon szeretné meghálálni a fiatalember jóságát (pénzjutalom, stb.) 

 

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. 
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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. 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 

megfigyelhető, de nem különülnek el határozottan egymástól. 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. 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. 

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. 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! 
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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). 

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 és/vagy 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, érdekes, fantáziadús, eredeti. A bevezető szövegben 

bemutatott szituációt tökéletesen megértette, a levél ennek teljes mértékben megfelel. 

Véleménye egyértelműen kiderül a szövegből. A szöveg jól követhető, nincsenek benne 

ellentmondások vagy logikai ugrások. Az olvasó figyelmét végig leköti. 

4 pont: a szöveg nem köti le teljesen az olvasó figyelmét, nem túlságosan fantáziadús, 

érdekes, de gondolatmenete világos és jól követhető. Az esetről alkotott véleménye, 

álláspontja egyértelműen kiderül a szövegből. Gondolatmenetében nincsenek ellentmondások. 

3 pont: a tanuló túlságosan általános szöveget fogalmaz meg, mely az olvasó figyelmét 

csekély mértékben köti csak le, nem ötletes, és/vagy a szöveg gondolatmenete időnként 

nehezen követhető, és/vagy gyakran vannak nem alátámasztott kijelentések, és/vagy a tanuló 

nézőpontja, az esetről alkotott véleménye nem derül ki egyértelműen a szövegből. 
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2 pont: a feladat megoldása teljességgel sablonos, ötlettelen és/vagy érdektelen, a figyelmet 

egyáltalán nem köti le és/vagy a megalkotott szöveg gondolatmenete nehezen követhető, 

kusza, zavaros, és/vagy gyakran vannak a témához szorosan nem kapcsolódó megállapításai, 

és/vagy a tanuló véleménye egyáltalán nem érzékelhető, és/vagy a tanuló csak részben értette 

meg a feladatot. 

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

alig érinti a témát. 

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


