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NYELVI TESZT 

1. Mettez les mots qui manquent ou choisissez la bonne solution. 

 

Az önállóan beírt itemek esetén más, a javítókulcsban nem szereplő, de a bizottság által 

helyesnek ítélt megoldások is elfogadhatók. 

 

1. ce qui  18. qui 

2. D de pire en pire  19. d’ 

3. au  20. B tout 

4. B déprimer  21. D aucune 

5. B événements  22. de  

6. B Malgré  23. contre 

7. C sont parvenus  24. C avait été trouvé 

8. contre  25. C empêcher 

9. A Même  26. la plus 

10. C résout  27. D entendu parler 

11. D prend  28. le 

12. Pour  29. Derrière / Sous 

13. C en forme de   30. produire / créer / 

générer 

14. A millions de  31. C artificiel 

15. entre  32. pour / afin de 

16. cette  33. à 

17. C attribué  34. B ait fait 
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2. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

 

35. s’est mise / s’était mise 

36. en montrant / montrant 

37. n’ont pas calmé 

38. s’est méfié 

39. a fait 

40. s’est aperçu 

41. avait subi 

42. a réussi 

43. avait mis 

44. l’a accusée / l’accuse 
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A nyelvi teszt pontszámának átváltása vizsgapontra: 

Jó megoldás Vizsgapont 

0 0 

1 1 

2 1 

3 2 

4 2 

5 3 

6 4 

7 5 

8 5 

9 6 

10 7 

11 8 

12 8 

13 9 

14 10 

15 10 

16 11 

17 12 

18 12 

19 13 

20 14 

21 14 

22 15 

23 16 

24 16 

25 17 

26 18 

27 18 

28 19 

29 20 

30 20 

31 21 

32 22 

33 23 

34 23 

35 24 

36 25 

37 25 

38 26 

39 27 

40 27 

41 28 

42 29 

43 29 

44 30 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

1. Vous allez entendre un texte sur une femme britannique. Avant les écoutes, lisez les 

débuts des phrases. Puis, vous entendrez le texte deux fois. Terminez les phrases. 

 

Transciption du texte : 

En 1978 le docteur Smith a rapporté à plusieurs journaux britanniques l’histoire d’une 

patiente qui est restée clouée au lit pendant quarante ans chez elle. Pour cette dame, tout avait 

commencé par un simple rhume contracté alors qu’elle avait 34 ans. Elle a fait venir son 

médecin généraliste qui, une fois le diagnostic posé, lui avait demandé de rester au lit jusqu’à 

sa prochaine visite. Mais voilà, le docteur n’est jamais revenu. Cette patiente lui était tout 

simplement sortie de la tête.  

Alors, elle a guéri en quelques jours de son rhume mais, très disciplinée, elle a décidé 

d’attendre le médecin. Elle a attendu ainsi pendant des jours, puis des semaines, qu’importe 

pour la patiente, le praticien lui avait fait une promesse et elle ne voulait pas lui désobéir. 

C’est en tout cas ce qu’elle disait à son entourage mais, en réalité, il semble qu’elle avait pris 

goût à cette vie oisive et à tous les soins que lui apportaient sa famille et ses amis. La malade 

imaginaire a été d’abord gardée par sa mère, quand celle-ci a fermé les yeux après quelques 

années, le beau-frère de la patiente a pris le relais. Il n’est pas parvenu à décider la dame de se 

lever car même si elle en avait eu la volonté, son corps avait maintenant les séquelles d’une 

vie passée à l’horizontal, la dame était devenue obèse et sa masse musculaire avait 

considérablement diminué. Le traitement de son rhume avait fini par en faire une handicapée. 

C’est en tout cas ce que constate le docteur Smith qui, ayant racheté le cabinet du praticien 

qui avait diagnostiqué le rhume 40 ans auparavant, a décidé de faire le tour de ses patients 

afin de se présenter. Il lui a fallu 7 mois pour décider la dame alors âgée de 74 ans à quitter 

son lit. Elle a redécouvert ainsi la position verticale. 
(http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/les-histoires-de-pierre-bellemare/videos/40-ans-sous-la-couette-2135423) 

 

 

1. Une femme britannique, a attrapé un rhume à l’âge de 34 ans.  

2. Son médecin lui a dit de rester au lit jusqu’à sa prochaine visite. (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

3. Le médecin n’est pas revenu voir la malade parce qu’il avait oublié (sa promesse). (Toute 

réponse ayant le même contenu.) 

4. Elle a guéri, mais elle est restée au lit / a décidé d’attendre le médecin au lit. (Toute 

réponse ayant le même contenu.) 

5. Elle a dit à sa famille qu’elle voulait obéir au médecin / attendait le médecin / ne voulait 

pas désobéir au médecin. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

6. Mais en réalité, cette situation lui plaisait / était agréable. (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

7. Au début, la femme a été soignée par sa mère. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

8. Après, elle était gardée par son beau-frère. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

http://www.europe1.fr/mediacenter/emissions/les-histoires-de-pierre-bellemare/videos/40-ans-sous-la-couette-2135423
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9. À cette époque-là, elle n’était plus capable de se lever parce qu’elle était obèse / avait 

perdu la force de ses muscles / était devenue handicapée. (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

10. Quarante ans après, elle a été vue par un nouveau / autre médecin / le docteur Smith. 

(Toute réponse ayant le même contenu.) 

11. Sept mois plus tard, la femme s’est levée / a quitté le lit / a guéri. (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

 

2. Vous allez entendre un reportage sur la mission Mars 500. Avant les écoutes, lisez les 

questions. Puis, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 
 

Transciption du texte : 

Reporter : Serge, bonjour. 

Serge : Bonjour Marie-Odile. 

Reporter : Aujourd’hui, vous allez nous parler d’une fausse mission spatiale qui 

est en train de se préparer, grâce à l’Académie des sciences russe et 

l’Agence spatiale européenne. 

Serge : Oui Marie-Odile. C’est effectivement une simulation de mission 

spatiale mais alors elle est sérieusement organisée, hein. Ça fait des 

années en fait que les agences mondiales spatiales organisent 

régulièrement ce type de fausses missions mais celle-là est vraiment 

étonnante. Alors la mission s’appelle MARS 500, elle va débuter dans 

quelques jours. 

Reporter : Donc c’est dans le but justement de se préparer à partir vers la planète 

Mars, je suppose. 

Serge : Comme son nom l’indique, Mars 500, en réalité, consiste à enfermer 6 

astronautes, pour 520 jours, un an et demi. Et tout ça, sans contact avec 

l’extérieur parce que vous savez que si vous allez vers la planète Mars, 

vous ne pouvez plus communiquer en direct par radio. 

Reporter : Oh la la la la ! On a vraiment coupé le cordon ombilical, quoi, avec la 

Terre, hein ! 

Serge : Complètement ! Alors de manière simulée bien sûr, ça se passera à côté 

de Moscou. Ils seront 6 à bord de cette station. Personnellement, je me 

demande si elle atteindra son but, hein, ça me semble très très difficile, 

hein… 

Reporter : Est-ce qu’il y aura aussi des femmes ? 

Serge : Ah non, pas du tout. 6 hommes ont été sélectionnés, officiellement 

parce que les femmes candidates n’ont pas réussi à passer les critères 

de sélection, si vous voulez. À vrai dire, on sait que le milieu spatial est 

quand même un milieu très masculin, hein, surtout les Russes, qui ont 

envoyé environ 200 cosmonautes dans l’espace et seulement, parmi ces 

200 cosmonautes, 3 femmes. 

Reporter : Un grand merci Serge. Alors rendez-vous sur le site de France Infos. 

Suivez la mission « Du côté des étoiles ». 

Serge : Au revoir ! 

Reporter : Au revoir ! 
 

(http://eurocentresamboise.ning.com/forum/topics/711-juin-2010-a2-la-science) 
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12. Non, c’est une fausse mission / une simulation. (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

13. Non (les agences spatiales en organisent régulièrement). 

14. Se préparer à partir (sur la planète Mars). (Toute réponse ayant le même contenu.) 

15. 6 cosmonautes y participeront pendant 520 jours/ un an et demi. (La réponse doit 

contenir les deux informations. Toute réponse ayant le même contenu.) 

16. Parce qu’il n’y a pas de communication directe en réalité non plus. (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 

17. En Russie / à côté de Moscou. 

18. Parce qu’elles n’ont pas réussi à passer les critères (de sélection). (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 

19. Il n’y a eu que trois femmes astronautes (russes). (La réponse doit contenir le chiffre 

exact. Toute réponse ayant le même contenu.) 

 

3. Vous allez entendre une histoire d’amour. Vous allez entendre le texte deux fois. 

Ensuite, notez les moments les plus importants de l’histoire. Pendant les écoutes, 

prenez des notes. Concentrez-vous sur les événements. Après les écoutes, vous allez 

avoir un peu de temps pour mettre au propre vos notes. 

 

Transciption du texte : 

 

 Marie-Pascale, bonjour.  

 Bonjour. 

 1981, sur des patins à glace, qui avez-vous rencontré ce jour-là ? 

 J’ai rencontré Didier, mon amour de jeunesse. Vraiment la personne que j’ai 

énormément aimée, tout de suite.  

 Il avait quel âge, Didier ?  

 Il avait 20 ans. 

 Et vous ? 

 Et ben moi, j’en avais 16.  

 Il patinait... 

 Il patinait bien, c’était pas quelqu’un particulièrement beau, mais mince, avec une 

petite barbe, et puis quelqu’un de très drôle avec une grande tchatche. Il m’a séduite 

très rapidement.  

 Alors ce jour-là, ça s’est limité aux patins à glace ? Oui vous avez essayé... d’autres 

sortes de patins ?  

 Eh bien on a essayé d’autres sortes de patins, oui.  

 Et comment cette amourette a-t-elle évolué ?  

 Eh ben, nous sommes restés ensemble à peu près un mois, je l’ai présenté rapidement 

à mes parents  qui  l’ont trouvé charmant. Mais au bout d’un mois, il m’a posé un 

lapin et j’ai cru que c’était fini... 

 Vous n’avez pas cherché à comprendre pourquoi il vous avait posé un lapin ? 
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 Non, la semaine d’après, je l’ai revu, il était très timide, il ne m’embrassait plus, donc 

je me suis dit que c’était fini. 

 Et vous n’avez pas posé de question ? 

 Non.  

 Et vous avez entamé une relation amicale ?  

 Bah, j’étais très amoureuse de lui, mais étant donné que ça s’arrêtait comme ça, je me 

suis dit que c’était un peu bête de ne pas le garder en ami, donc c’est devenu mon ami, 

mon meilleur ami et on n’en a jamais reparlé que trente ans plus tard.  

 Ça veut dire que vous avez fait chacun votre vie de votre côté ?  

 Oui, je me suis mariée, j’étais énormément amoureuse de mon mari, nous sommes 

restés ensemble 24 ans, nous avons eu deux filles. 

 Et Didier, il a fait sa vie de son côté ? 

 Alors il a fait sa vie, il s’est marié, il a eu deux enfants, il a divorcé, il s’est remarié et 

il a eu deux autres enfants. 

 Donc vos chemins se sont séparés pendant de longues années. À quel moment a-t-il 

refait surface dans votre vie ? 

 Alors il est revenu en 2009, je l’ai retrouvé grâce à une amie commune de nos années 

de patinoire. On s’est retrouvés comme si rien n’avait changé. Lui, il était avec sa 

dernière femme et leurs deux enfants, et moi j’étais séparée. Je lui ai dit que j’étais 

malheureuse, je lui ai dit que j’avais essayé de rencontrer des gens sur des sites de 

rencontre, et gentiment Didier m’a dit pourquoi tu regardes aussi loin, regarde plus 

près de toi, donc il me faisait comprendre que... mais bien sûr je n’ai rien compris. Et 

donc ça a mis un petit peu de temps... 

 Combien de temps ? 

 Neuf mois, avant que je comprenne qu’effectivement... et c’est au fur et à mesure, à 

force de le voir... puis il m’a fait comprendre qu’avec sa femme, il n’y avait rien du 

tout, qu’il entamait une séparation. Un matin, je crois que j’ai eu un déclic, j’ai attrapé 

mon téléphone portable et je lui ai envoyé un message... 

 Quel genre de message ?  

 Alors il travaillait dans une compagnie aérienne, et sur le ton de la plaisanterie, je lui 

ai dit « ton hôtesse de l’air dit bonjour à son commandant, rendez-vous pour un 

déjeuner ensemble. Il est venu me chercher au travail et on s’est embrassés...  

 Et 32 ans après votre premier baiser, vous avez décidé de vous marier, carrément. 

 Oui, nous nous sommes mariés. 

 C’était donc en 2013, et aujourd’hui vous tentez de rattraper le temps perdu en vivant 

une seconde jeunesse.  
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Le résumé doit contenir les éléments suivants : 

 

20. Elle a fait la connaissance de Didier en 1981 à la patinoire.  

21. Elle est (vite) tombée amoureuse de lui.  

22. Ça a duré un mois (parce que Didier n’est pas venu au rendez-vous). 

23. Ils n’ont plus reparlé de leur amour / ils sont devenus amis. 

24. Leurs chemins se sont séparés / ils ne se sont pas vus pendant 30 ans. 

25. Elle s’est mariée et a eu deux enfants. Après 24 ans, elle a divorcé. 

26. Il s’est marié deux fois et il a eu des enfants. 

27. Ils se sont retrouvés en 2009, grâce à une amie commune / de la patinoire / grâce aux 

réseaux sociaux. 

28. Au bout de neuf mois, ils ont entamé une nouvelle relation amoureuse.  

29. En 2013, ils se sont mariés.  

 

Cohésion de la compréhension : 

+2 points : la cohésion est parfaite, l’histoire est cohérente 

+1 point : L’histoire est en partie cohérente. 

0 point : Le texte n’est pas cohérent. 
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A hallott szöveg értése feladatrész pontszámának átváltása vizsgapontra: 

Jó megoldás Vizsgapont 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

10 10 

11 11 

12 12 

13 13 

14 14 

15 15 

16 15 

17 16 

18 17 

19 18 

20 19 

21 20 

22 21 

23 22 

24 23 

25 24 

26 25 

27 26 

28 27 

29 28 

30 29 

31 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: 

 

 Leírja, hogy nem sikerült a vizsgája, és hogy mit érez most (csalódott, haragszik magára, 

stb.) 

 Leírja, hogyan készült a vizsgára (rengeteget gyakorolt, külön órákat vett, stb.) 

 Leírja, miért volt ez a vizsga fontos neki (Kínába szeretett volna menni tanulni, kínai a 

barátja/barátnője, stb.) 

 Elmondja, miért nem mer erről a barátnőjének beszélni (a barátja/barátnője bízott benne, 

fogadást kötöttek, stb.) 

 Magyarázatot keres a bukásra és beszél a terveiről (nem volt jó formában, a vizsgáztatók 

alulértékelték, a vizsgát addig fogja próbálni újra, amíg nem sikerül, 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 50 szónál többel nem haladja meg. 

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

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

azt 60 szónál többel nem haladja meg. 

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 40 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 70 

szóval haladja meg. 

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

legfeljebb 50 szóval elmarad az elvárt szószámtól. 

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

részben felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg több, mint 50 szóval 

rövidebb a minimálisan elvárt szószámtól. 

0 pont: a létrehozott szöveg rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 
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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, a feltett kérdéseknek megfelelőek. 

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. 

 

Szövegalkotás: 
 

5 pont: a válaszok felépítése logikus, a szövegkohézió tökéletes: a mondatok szervesen 

kapcsolódnak egymáshoz és a kérdésekhez, változatos szövegkohéziós elemeket használ 
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(névmások, kötőszók, stb.), van jól elkülönülő bevezetés, tárgyalás és befejezés. Stílusa 

tökéletesen megfelel a feladat által megkívántnak. 

4 pont: a válaszok felépítése logikus, de a mondatok nem mindig kapcsolódnak szervesen 

egymáshoz és/vagy a kérdésekhez, 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. 

3 pont: a válaszok összességében érthetőek, gyakran nem használ szövegkohéziós elemeket, 

de a válaszok érthetőek maradnak, 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 válaszok megértését néha gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok 

gyakran nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz és/vagy a kérdésekhez, és/vagy a 

szerkesztés hiányos: valamelyik  fő rész (bevezetés, tárgyalás, befejezés) hiányzik. Stílusa 

nem felel meg a feladat által megkívántnak. 

1 pont: a válaszok gyakran nehezen vagy alig érthetőek, szövegkohéziós elemeket nem vagy 

csak nagyon ritkán használ, gondolatmenete logikátlan, követhetetlen. 

0 pont: az interjú rövid terjedelme miatt nem értékelhető. 
 

Szókincsgazdagság: 

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

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 és/vagy a létrehozott szöveg rövidsége miatt nem értékelhető. 
 

Ötletgazdagság: 
 

5 pont: a megalkotott szöveg ötletes, fantáziadús, eredeti. Releváns, jól követhető, nincsenek 

benne ellentmondások vagy logikai ugrások.  

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

világos és a szöveg nagy részében jól követhető. 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 csak részben értette meg 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 nagyrészt nem a témáról 

ír. 

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. 


