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

1. vivant 8. avais sous-estimé 

2. me suis rendu 9.  me suis fait 

3. me suis inscrite 10. partirais/allais partir/serais partie 

4. pourrais/ allais pouvoir 11. n’y aurais jamais cru 

5. me suis réveillée 12. aie fait 

6. sommes tombées 13. en pensant/pensant 

7. m’a accueillie 14. l’avoir fait 

 

2. Complétez le texte par la préposition qui convient. Choisissez parmi les éléments 

dans la colonne de droite. La même préposition peut être utilisée plusieurs fois. 

 

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 

pour comme sans À en vers d’ sous avec de 

 

 

3. Choisissez la bonne réponse. 

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 

B B A C A D D B A C 

 

4. Choisissez la bonne réponse. 

35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 

B C A D B D A D 
 

5. Lisez le texte sur le congé sabbatique. Répondez aux questions. 

43. Il peut être sûr de retrouver son poste / les mêmes conditions (qu’avant). (Toute 

réponse ayant le même contenu.) 

44. On a trouvé un remplaçant plus productif que lui / ne pas pouvoir se réintégrer / 

retrouver un patron / une ambiance que l’on ne pouvait pas supporter. (Deux de ces 

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

45. Interdiction de diffamer l’entreprise et de travailler pour la concurrence. (Toute 

réponse ayant le même contenu.)  

46-

47. 

Si la demande de congé peut avoir des conséquences préjudiciables sur l’(activité de) 

entreprise / s’il y a trop d’absences simultanément dans l’entreprise / si l’employé n’a 

pas assez d’ancienneté. (Deux de ces réponses.) (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

A 46-47. itemekre adott válaszok sorrendje nem számít. 

48. Il ne touche pas de salaire pendant cette période / ça lui coûte environ 15 000 € s’il 

touche le Smic. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

49. Ça peut lui faire peur / Il peut considérer la demande comme une sorte de divorce. 

(Toute réponse ayant le même contenu.) 

50. C’est une ligne blanche dans le CV / une parenthèse professionnelle / elle peut 

provoquer une décision négative chez un futur employeur. (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

 



Francia nyelv II. kategória  

OKTV 2015/2016 3 1. forduló 

 

ÍRÁSKÉSZSÉG 

II. 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): 

 

 Felhívja a figyelmet erre a remek lehetőségre (pl. egyedül, önállóan egy kevésbé 

ismert országban nagyszerű lehetőség 3 hónapot eltölteni, stb.) 

 -  Elmondja, miért lenne gyümölcsözőbb egy francia diák számára a 

magyarországi tartózkodás, mint pl. egy angliai (pl. Magyarországra ritkábban jut el az 

ember, mindenki Angliába szeretne menni, sokkal érdekesebb magyarul megtanulni, 

mint angolul, stb.) 

 Dicséri a magyarok által teremtett körülményeket (pl. nyitottak, kedvesek, 

befogadók, jól főznek, stb.) 

 Buzdítja a francia diákokat a részvételre (pl. ne szalasszák el ezt az egyedülálló, 

remek lehetőséget, 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. 

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

21-40 szóval elmarad a minimálisan elvárt szószámtól. A feladat megoldása sablonos, 
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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 felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg hossza több, mint 

40 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 teljes egészében 

érthetetlenné teszik és/vagy a fogalmazás 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 

- függő beszéd helytelen használata és igeidők egyeztetési hibái 
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- főnévi igeneves szerkezetek helytelen használata 

- igemódok és igeidők helytelen képzése, értelemzavaró 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 teljes egészében 

érthetetlenné teszik, és/vagy a fogalmazás 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 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 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). 
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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.  

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 
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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: a szöveg szinte teljesen érthetetlen vagy abszurd a rossz szóhasználat miatt 

és/vagy a létrehozott szöveg rövidsége miatt nem értékelhető. 
 

Súlyos hibának tekinthető pl. 

- „faux amis”  

- anglicizmusok értelemzavaró használata 

- angol szavak önkényes „franciásítása” 

- hasonló hangzású szavak értelemzavaró használata 
 

Tartalmi elemek (7. feladat): 

 

 Elmondja, mi sarkallta arra, hogy munkát keressen (pl. elege volt az előző 

munkahelyéből, állás nélkül volt már egy ideje, kalandra vágyott, stb.) 

 Elmondja, miért gondolta, hogy ő a tökéletes jelölt (pl. kreatív, minden 

körülményhez alkalmazkodni tud, remek írói vénával van megáldva, stb.) 

 Beszél arról, mitől félt és milyen elvárásai voltak (pl. az egyedülléttől, a veszélyes 

állatoktól, illetve azt remélte, hogy luxuskörülmények között, szinte munka nélkül 

sokat kereshet, stb.) 

 Elmondja, mi volt a legnehezebb számára, és mit adott neki ez az utazás (pl. minden 

héten beszámolót kellett írnia, a körülmények nem az előre vártak voltak, illetve remek 

kalandokban volt része, megváltozott az életszemlélete, stb.) 

 Elmondja, kinek ajánlaná ezt a fajta munkát és miért (pl. a szemlélődő típusú vagy a 

lusta embereknek, mert csupán írni, fényképezni és videózni kell, 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 

31-50 szóval elmarad a minimálisan 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 50 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. 

 

 

 

 

 


