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

 

1. nous occuper 

2. ne mangeais jamais 

3. en faisant 

4. m’a vendue 

5. m’ont empêchée 

6. recevrais 

7. ne me croirait jamais 

8. me sorte 

9. les avait prévenus 

10. ont été condamnés 

 

2. Lisez l’interview avec un étudiant qui est parti faire ses études au Québec. 

Complétez le texte par le pronom qui convient (personnel, indéfini, etc.)  

 

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 

vous lesquels se soi moi y y celles où que en 

 

3. Choisissez la bonne réponse. 

 

22. b (le) 

23. d (chaque année) 

24. d (depuis) 

25. b (ce jour-là) 

26. d (depuis) 

27. a (cette année) 

28. b (les années précédentes) 

29. d (l’) 

30. a (au) 

 

4. Complétez le texte avec un mot appartenant à la même famille que le mot donné 

entre parenthèses. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

 

31. course 

0  chanteuse 

32. russe 

33. musicale 

34. huitième 
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35. spatiale 

36. familiales 

37. sécurité / sûreté 

38. rédacteur 

39. entraînements 

40. entreprise 

41. coût 

 

5. Chris a passé quelque temps dans une navette spatiale. Il raconte ses expériences. 

Lisez le texte et répondez aux questions. 

 

42. (On peut) s’asseoir au plafond / flotter / utiliser toutes les parois comme planchers / 

changer une ampoule au plafond en flottant / la tête en bas / manger la tête en bas / 

dormir la tête en bas. (Deux de ces réponses). (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

43-44. Il avait mal à la tête (pendant quelques jours).  

Son sang circulait seulement vers sa tête / son sang circulait vers sa tête mais pas 

vers ses pieds / Son sang ne pouvait pas circuler (facilement) vers ses pieds / 

L’absence de gravité. (Toute réponse ayant le même contenu.)  

(A 43. és 44. itemekre adott válaszok sorrendje nem számít.) 

45. (Il aurait risqué de) perdre sa musculature (d’athlète). (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

46. Un poil pourrait se placer dans son œil / il pourrait respirer un poil / les poils 

pourraient gêner le fonctionnement (des appareils) de la navette / les poils se 

promèneraient dans la navette. (Deux de ces réponses.) (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

47. (À cause de l’absence de gravité) elle ne coule pas / elle colle sur la peau (le corps)  

/ elle ne coule pas mais elle colle sur la peau (le corps). (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

48. On en utilise très peu. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

49. Les plats sont déshydratés / lyophilisés / pas de (petits) plats préparés / on boit dans 

des gobelets hermétiquement fermés avec une paille. (Deux de ces réponses.) 

(Toute réponse ayant le même contenu.) 

50. Non, parce que des bulles se forment dans la navette (et il est difficile de les 

récupérer). (Toute réponse ayant le même contenu.)  

Oui, mais seulement si c'est dans un gobelet fermé hermétiquement et si on utilise 

une paille (sinon des bulles se forment dans la pièce et il est difficile de les 

récupérer). (Toute réponse ayant le même contenu.) 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

I. kategória 

 

A feladatokat az OKTV bizottság javítja és értékeli.  

 

Értékelési szempontok rövid magyarázata: 

 

6. feladat: A feladat értékelése 4 x 5 fokozatú skálán történik. 

Tartalmi elemek és gondolati gazdagság (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), gondolati gazdagság (5 pont), nyelvhelyesség (5 pont), nyelvi 

gazdagság (5 pont), szövegalkotás (5 pont), szókincsgazdagság (5 pont). 

 

 

Értékelési szempontok rövid magyarázata: 

 

Tartalmi elemek és gondolati gazdagság (6. feladat): 

 

 Elmondja, miért érti meg a problémáját (nehéz a szülők kívánsága ellenére tenni, 

ugyanakkor új dolgokat szeretne kipróbálni, stb.) 

 Elmondja, miért lehet igazat adni az édesanyjának is (felelősséget vállal a gyermekéért, fél, 

hogy elveszíti, stb.) 

 -  Tanácsokat ad, milyen magyarázatokat adjon édesanyjának (új ismeretségeket 

szerezhetne, más kultúrával ismerkedhetne meg, stb.) és hogy egy külföldi tartózkodás miben 

változtatná meg az életét később (remek nyelvtudásával könnyebb lenne munkát találni, 

nyitottabbá válna, stb.)  

 Leírja, mit tenne Aaleyah helyében (az édesapja segítségét kérné, bevonná az édesanyját a 

szervezésbe, stb.)  
 

5 pont: a feladatban megjelenő összes irányító szempontot figyelembe vette, azokat 

arányosan, a megfelelő részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott 

szószámot, és azt 20 szónál többel nem haladja meg. Az irányító szempontok kidolgozását 

logikusan felépítette, a tanuló gondolatmenete világos, jól követhető. A megalkotott szöveg 

kreatív, a tanuló képes elvonatkoztatni. A szöveg kifejező pragmatikai kapcsolóelemeket 

tartalmaz. A létrehozott szöveg élvezetes. 

4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, vagy valamennyi 

szempontot kidolgozta, de nem arányosan. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott 

szószámot, azt 30 szónál többel nem haladja meg, és/vagy az irányító szempontok nem 

mindig követik logikusan egymást. A megalkotott szöveg kreatív, a tanuló helyenként képes 

elvonatkoztatni. A szöveg többnyire kifejező pragmatikai kapcsolóelemeket tartalmaz. 

3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy az irányító 

szempontok kidolgozása teljesen aránytalan és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a 

megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 20 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 

szóval haladja meg. A tanuló túlságosan általános szöveget, szinte kizárólag kliséket, 

sablonokat fogalmaz meg, nem kreatív, és/vagy a szöveg gondolatmenete időnként nehezen 

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

értette meg teljesen a feladatot. 
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2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, és/vagy a fogalmazás hosszúsága 21-50 

szóval elmarad az elvárt minimális szószámtól. A feladat megoldása sablonos, ötlettelen 

és/vagy érdektelen, és/vagy a megalkotott szöveg gondolatmenete nehezen követhető, kusza, 

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

a tanuló csak részben értette meg a feladatot. 

1 pont: 1 irányító szempontot dolgozott ki részletesen, és/vagy tartalmi szempontból alig vagy 

nem felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg hossza több, mint 50 

szóval elmarad a minimális szószámtól.  

0 pont: a létrehozott szöveg rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 

 

Nyelvhelyesség és nyelvi gazdagság (6. feladat): 

5 pont: a tanuló a nyelvtani szerkezetek széles skáláját változatosan és mindig magas szintű 

grammatikai biztonsággal használja. 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. Igen gyakran használ 

igényes és 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: a tanuló törekszik a nyelvtani szerkezetek széles skáláját változatosan használni és 

nagyrészt magas szintű grammatikai biztonsággal használja azokat. A szövegben vannak 

kisebb, nem súlyos, a megértést nem zavaró nyelvtani és helyesírási hibák. A mondatok 

minden esetben érthetőek, nem fordul elő rossz mondatszerkezet. 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: a szövegben a bonyolultabb és igényes szerkezetek váltakoznak az egyszerű, egysíkú 

szerkezetekkel. Gyakoriak a nyelvtani hibák, és /vagy a helyes szerkezetek mellett többször 

előfordulnak súlyos nyelvtani hibák. Rossz mondatszerkezet is előfordulhat, és/vagy csak 

ritkán fogalmaz összetett mondatokban, és/vagy bonyolultabb szerkezetekből csak néhányat 

használ, azok ismétlődnek. 

2 pont: nagyon ritkán használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket és az egyszerű 

szerkezeteket is bizonytalanul használja, sok hibát vét. A szövegben vannak érthető részek, de 

gyakran előfordulnak súlyos vagy a megértést nehezítő hibák, és/vagy gyakran használ rossz 

mondatszerkezetet.  

1 pont: csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket használ vagy 1-2 bonyolultabb szerkezetet 

ismétel hibásan, és/vagy szinte kizárólag tőmondatokban fogalmaz. 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 szinte egészében érthetetlenné 

teszik, és/vagy a fogalmazás nyelvi szempontból rendkívül szegényes, és/vagy rövid 

terjedelme miatt nem értékelhető. 

 

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 
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- főnévi igeneves szerkezetek helytelen használata 
 

Súlyos nyelvtani hibáért 1 pontot le kell vonni. 
 

Nyelvhelyesség (7. feladat): 

5 pont: a tanuló a nyelvtani szerkezeteket mindig magas szintű grammatikai biztonsággal 

használja. 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 tanuló törekszik a nyelvtani szerkezeteket nagyrészt magas szintű grammatikai 

biztonsággal használja. 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 a helyes szerkezetek mellett 

többször előfordulnak súlyos nyelvtani hibák. Rossz mondatszerkezet is előfordulhat. 

2 pont: a tanuló az egyszerű szerkezeteket is bizonytalanul használja, sok hibát vét. A 

szövegben vannak érthető részek, de gyakran 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 szinte egészében érthetetlenné 

teszik, és/vagy rövid terjedelme miatt nem értékelhető.  

 

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 

- főnévi igeneves szerkezetek helytelen használata 

 

Súlyos nyelvtani hibáért 1 pontot le kell vonni. 

 

Nyelvi gazdagság (7. feladat): 

5 pont: a tanuló a nyelvtani szerkezetek széles skáláját változatosan használja. Igen gyakran 

használ igényes és bonyolultabb nyelvtani alakokat és szerkezeteket, pl. subjonctif, 

conditionnel, passif. Gondolatait logikusan megszerkesztett összetett mondatokban fejezi ki: 

használ következtető, megengedő, ellentétet kifejező, stb. mondatszerkesztési eljárásokat.  

4 pont: a tanuló törekszik a nyelvtani szerkezetek széles skáláját változatosan használni. 

Nagyrészt bonyolultabb szerkezeteket használ, pl. subjonctif, conditionnel, passif, de időnként 

egyszerű szerkezetek használatával fogalmaz, és/vagy gyakran alkalmaz összetett 

mondatokat, de időnként egyszerű mondatokban fejezi ki mondanivalóját, és/vagy a 

bonyolultabb szerkezetek használata egysíkú (pl. nagyrészt passzív mondatok). 

3 pont: a szövegben a bonyolultabb és igényes szerkezetek váltakoznak az egyszerű, egysíkú 

szerkezetekkel, 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 

tőmondatokban fogalmaz.  
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0 pont: a fogalmazás rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 

 

Szövegalkotás (6. és 7. feladat): 
 

5 pont: a szöveg felépítése logikus, a lineáris és globális kohézió teljes mértékben 

megvalósul: 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. A szöveg és az ábrázolt 

helyzet között tökéletes korreferens viszony érvényesül. (A szövegrészek ugyanarra a 

helyzetre vonatkoznak.) 

4 pont: a szöveg felépítése logikus, a lineáris és globális kohéziója megfelelő, 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. A szöveg és az ábrázolt helyzet között többnyire korreferens viszony 

érvényesül. 

3 pont: A szöveget laza szövegkohézió jellemzi. Összességében érthető, annak ellenére, hogy 

gyakran nem használ szövegkohéziós elemeket, és/vagy a bevezetés, tárgyalás és befejezés 

megfigyelhető, de nem különülnek el határozottan egymástól. Stílusa csak részben felel meg a 

feladat által megkívántnak. A szöveg és az ábrázolt helyzet között nincs mindig korreferens 

viszony. 

2 pont: A gyenge szövegkohézió megnehezíti a szöveg megértését, 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. 

A szöveg és az ábrázolt helyzet között a korreferens viszony alig érvényesül. 

1 pont: A szöveg egyáltalán nem koherens, gyakran nehezen vagy alig érthető, 

szövegkohéziós elemeket nem, vagy csak nagyon ritkán használ, gondolatmenete logikátlan, 

követhetetlen. A szöveg és az ábrázolt helyzet között nincs korreferens viszony. 

0 pont: a létrehozott szöveg rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 

 

Szókincsgazdagság (6. és 7. feladat): 

5 pont: a szöveg szókincse az átlagosnál jóval gazdagabb. A létrehozott szöveg változatos és 

adekvát, az idiómákat és kollokvializmusokat is tartalmazó szerkezeteket és a nyelvi regisztert 

a tanuló változatosan és konzekvensen használja. 

4 pont: a szöveg szókincse az átlagosnál valamivel gazdagabb, a szóhasználatban kevés 

kisebb tévesztés előfordulhat. Törekszik idiómákat és kollokvializmusokat is tartalmazó 

szerkezetek használatára, tiszteletben tartja a nyelvi regisztert. 

3 pont: a szöveg szókincse átlagos, helyenként használ idiómákat és kollokvializmusokat is 

tartalmazó szerkezeteket. A szóhasználatban kisebb tévesztések előfordulnak, és/vagy 

előfordulhat egy-két súlyos tévesztés, vagy néha nyelvi regisztert téveszt. 

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

szöveg megértését gyakran nehézzé teszi. A szóhasználatban sok és/vagy súlyos tévesztés 

fordul elő, vagy gyakran nyelvi regisztert téveszt. 

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

szóhasználat miatt a szöveg egyes részei érthetetlenek. A nyelvi regisztert egyáltalán nem 

tartja tiszteletben. 

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

rossz szóhasználat miatt és/vagy a létrehozott szöveg rövidsége miatt nem értékelhető. 
 

Súlyos hibának tekinthető pl. 

- „faux amis”  
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- anglicizmusok értelemzavaró használata 

- angol szavak önkényes „franciásítása” 

- hasonló hangzású szavak értelemzavaró használata 
 

Tartalmi elemek (7. feladat): 

 

 Elmondja, miért keresett önkéntes munkát (pl. szívesen tesz valamit másokért, a pénz nem 

érdekli, jó társaságban szeretett volna dolgozni, stb.) 

 Elmondja, milyenek voltak a körülmények (pl. milyen körülmények között lakott, milyen 

volt az étkezés, stb.) 

 Beszél a munkáról és a csapatról (pl. milyenek voltak a munkakörülmények, milyen volt a 

hangulat, hogyan érezte magát a többiekkel, stb.) 

 Bemutatja a munkán kívüli programokat (pl. városnézés, vetélkedők, stb.)  

 Beszél a projekt előnyeiről és javasolja másoknak is a részvételt (pl. tudta gyakorolni a 

nyelvet, barátságokat kötött, stb.) 
 

5 pont: a feladatban megjelenő összes irányító szempontot figyelembe vette, azokat 

arányosan, a megfelelő részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott 

szószámot, és azt 20 szónál többel nem haladja meg. Az irányító szempontok kidolgozását 

logikusan felépítette, a tanuló gondolatmenete világos, jól követhető. A szöveg kifejező 

pragmatikai kapcsolóelemeket tartalmaz.  

4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, vagy valamennyi 

szempontot kidolgozta, de nem arányosan. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott 

szószámot, azt 30 szónál többel nem haladja meg, és/vagy az irányító szempontok nem 

mindig követik logikusan egymást. A szöveg többnyire kifejező pragmatikai 

kapcsolóelemeket tartalmaz. 

3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy az irányító 

szempontok kidolgozása teljesen aránytalan, és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a 

megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 30 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 

szóval haladja meg.  

2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, és/vagy a fogalmazás hosszúsága 31-60 

szóval elmarad a minimális elvárt szószámtól. A megalkotott szöveg gondolatmenete nehezen 

követhető. 

1 pont: 1 irányító szempontot dolgozott ki részletesen, és/vagy tartalmi szempontból csak 

részben felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg hossza több, mint 60 

szóval elmarad a minimális szószámtól. A létrehozott szöveg teljes egészében másról szól, 

mint amit a feladat utasítása előírt és/vagy rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 

0 pont: a létrehozott szöveg rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 
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Gondolati gazdagság (7. feladat): 
 

5 pont: a megalkotott szöveg kreatív, a tanuló képes elvonatkoztatni. A szöveg kifejező 

pragmatikai kapcsolóelemeket tartalmaz. A létrehozott szöveg élvezetes. Releváns, jól 

követhető, nincsenek benne ellentmondások vagy logikai ugrások.  

4 pont: A megalkotott szöveg kreatív, a tanuló helyenként képes elvonatkoztatni. A szöveg 

többnyire kifejező pragmatikai kapcsolóelemeket tartalmaz. Gondolatmenetében nincsenek 

ellentmondások.  

3 pont: a tanuló túlságosan általános szöveget, szinte kizárólag kliséket, sablonokat fogalmaz 

meg, nem ötletes, és/vagy a szöveg gondolatmenete időnként nehezen követhető, és/vagy 

gyakran vannak nem alátámasztott kijelentések, és/vagy a tanuló nem érti a feladat minden 

részét vagy nem teljesen érti összességében a feladatot. 

2 pont: a feladat megoldása sablonos, ötlettelen és/vagy érdektelen, és/vagy a megalkotott 

szöveg gondolatmenete nehezen követhető, kusza, zavaros, és/vagy gyakran vannak a 

témához szorosan nem kapcsolódó megállapításai, 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 

és/vagy rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 

 

 

 

 

 


