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Javítási-értékelési útmutató 
 

 

NYELVI TESZT 

 

1. Lisez le témoignage de Barbara qui a presque fait le tour du monde en sept mois. 

    Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient. 

 

1. nous sommes disputées 7. en voulant / voulant 

2. n’avais pas prévu 8. devais 

3. suis passée 9. soit 

4. ai ensuite rejoint / ai rejoint ensuite 10. m’a accueillie 

5. avais su 11. avoir voulu 

6. aurais été 12. me suis dit 

 

2. Remettez à leur place les infinitifs enlevés du texte. Attention ! Il y a deux infinitifs de 

    plus ! Écrivez vos solutions dans le tableau ci-dessous. 

 

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 

K H F C L B A M E G 

 

3. Choisissez la bonne réponse. 

 

23. B (certains) 27. A (les) 

24. A (qu’) 28. D (y) 

25. D (aucun) 29. D (en) 

26. C (Ceux) 30. B (eux) 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

1. Vous allez entendre un extrait de l’émission de radio « Histoire au quoitidien » 

diffusée sur Europe1. Cet extrait parle d’un homme, Franz Reichelt, qui avait fait 

une invention bien bizarre. Avant les écoutes, lisez les questions. Ensuite, vous 

entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 

 

1. 

 

Quand l’événement s’est-il passé ? 

Le 4 février 1910. / En 1910. 

2. Quel exploit a-t-il fait ce jour-là ? 

Il a sauté (du premier étage) de la Tour Eiffel. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

3. À quoi ressemblait son invention ? 

À un costume d’oiseau / de chauve-souris. 

4. De quelle origine était-il ? 

D’Autriche. 

5. Est-ce qu’il était en vacances à Paris ? 

Non (il travaillait à Paris). 

6. Ses premiers essais ont-ils réussi ? 

Non. 

7. Pourquoi a-t-il pensé que son deuxième essai aurait un meilleur résultat ? 

Parce qu’il a pensé mieux réussir en sautant de plus haut. (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

8. 

 

Comment l’histoire s’est-elle terminée ? 

Il est mort (en faisant un trou de 14 centimètres au sol). 

 

Transcription : 

 

Le 4 février 1910, un certain Franz Reichelt teste son prototype de parachute en sautant du 

premier étage de la Tour Eiffel. C’est une histoire qui se finit mal, je préfère vous prévenir. 

 

On connaissait déjà le parachute à l’époque, depuis au moins le 18e siècle. Rappelez-vous, 

nous vous avons déjà parlé de l’inventeur français Garnerin dans une autre émission. 

Seulement voilà : Reichelt, l’inventeur de ce type de parachute se croit plus malin que 

Garnerin. Sa nouvelle invention ressemble plus à un costume d’oiseau ou de chauve-souris 

qu’à autre chose. L’idée est de combiner cette tenue à celle des tout nouveaux pilotes d’avion. 

Il relie les ailes d’oiseau directement aux bras du pilote qui présentent ainsi une surface de 

12m2, ce qui n’est pas si mal.  

 

Franz Reichelt, qui a eu l’idée de sauter du premier étage de la Tour Eiffel, est originaire 

d’Autriche. Il exerce à Paris le paisible métier de tailleur. Il a 33 ans, il est passionné par 

l’idée de voler. Il a d’abord essayé son parachute avec des mannequins, c’est-à-dire des 

poupées de chiffon et de paille de taille humaine. Puis, il a sauté lui-même d’une dizaine de 

mètres, pour commencer. Des chutes ralenties par de la paille, sans aucun succès, notez-le 
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bien. Seulement Reichelt se dit que pour que ça marche, il faudrait sauter de plus haut, de 

beaucoup plus haut.  

 

Donc, le 3 février, son testament rédigé, il convoque la presse au pied de la Tour Eiffel ; la 

police a donné son accord mais pour un essai sur mannequin. Or, le 4 février, c’est bien 

Reichelt qui se déguise en chauve-souris. Il hésite un peu, il s’avance, il fait un pas en arrière, 

puis hop, le voilà dans le vide, il tombe comme une pierre. Deux secondes, la chute, c’est un 

peu grotesque tout ça, mais en fait, le pauvre homme en est mort ; il a fait au sol un trou de 14 

centimètres. Il faut voir le film, vous le trouverez sur Internet, c’est surréaliste. Il y a 

aujourd’hui des copieurs de Franz Reichelt, les adeptes de « wings suites », cette combinaison 

qui permet de voler, mais enfin ça, c’est une autre histoire.  
 

(https://www.youtube.com/watch?v=NvNBToSukPo) 

 

2. Vous allez entendre un texte sur Dan Cooper qui a commis un crime. Vous entendrez 

le texte deux fois de suite. Puis, résumez le texte. Pendant les deux écoutes, prenez des 

notes. Ensuite, vous aurez du temps pour mettre au propre votre résumé. 

Concentrez-vous sur l’essentiel ! 

 

Les informations demandées : 

1. Dan Cooper a embarqué dans un Boeing le 24 novembre / en 1971. 

2. Il a glissé une note dans la main d’une hôtesse de l’air. 

3. Sur cette note, il était écrit : « J’ai une bombe dans mon sac. » 

4. Il a demandé (une rançon de) 200 000 dollars et deux parachutes. 

5. Dan Cooper était calme / l’hôtesse de l’air était stupéfaite. 

6. Il a montré son sac à l’hôtesse de l’air / a prouvé qu’il ne plaisantait pas. 

7. L’hôtesse a dû informer le capitaine. 

8. Les passagers ont débarqué. 

9. Ils ne savaient pas que leur avion avait été détourné. 

10. Le pirate a reçu ce qu’il avait demandé / l’argent (et les parachutes). 

11. L’avion a redécollé (en direction de Mexico City). 

12. Il a sauté de l’avion au cours de ce vol. 

13. Il n’a jamais été retrouvé. 

 

Cohésion de la compréhension : 

+3 points : la cohésion est parfaite, l’histoire est cohérente 

+2 points : L’histoire est cohérente pour la plupart mais il y a parfois des incohérences. 

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

0 point : Le texte n’est pas cohérent. 
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Transcription : 

 

Le mercredi 24 novembre 1971, Dan Cooper a embarqué en toute discrétion dans un Boeing 

727 faisant la liaison entre Portland et Seattle. À peine l’avion a-t-il décollé que notre homme, 

qui portait de grosses lunettes de soleil, a glissé une petite note dans la main d’une hôtesse de 

l’air. Sur cette note, il était écrit : « J’ai une bombe dans mon sac, je l’utiliserai si nécessaire, 

c’est un détournement. » L’homme a expliqué ensuite qu’il exigeait une rançon de 200 000 

dollars et deux parachutes, et qu’il voulait qu’on lui remette le tout à l’atterrissage à l’aéroport 

de Seattle. Après avoir lu la note, l’hôtesse a regardé stupéfaite le mystérieux passager. Il 

avait l’air parfaitement calme, pas une goutte de sueur, pas un tremblement. Et pour prouver 

qu’il ne plaisantait pas, le passager a entrouvert son sac et a laissé l’hôtesse apercevoir deux 

cylindres rouges, une batterie et des fils électriques. Ensuite, Dan Cooper lui a demandé 

d’informer le capitaine de ses intentions. L’hôtesse s’est alors dirigée vers le cockpit. Pendant 

ce temps, Dan Cooper a siroté tranquillement la boisson qu’il avait commandée : un cocktail 

composé de bourbon et de soda au citron vert. À 17 h 45 l’avion a atterri. Les passagers ont 

débarqué normalement, sans savoir que leur avion avait été pris en otage. Le personnel de 

l’avion composé de six personnes est resté à bord avec Dan Cooper. Le pirate a attendu qu’on 

lui amène la rançon et les parachutes qu’il avait demandés. Ensuite, il a demandé au pilote de 

redécoller, cette fois-ci en direction de Mexico City et, au cours du vol, alors que le Boeing 

traversait un orage, le pirate de l’air a sauté, en parachute, bien sûr. Il a survécu à sa chute et 

n’a jamais été retrouvé par la police.  

 

(http://www.europe1.fr/emissions/les-histoires-vraies-ou-pas-de-pierre-bellemare/le-mercredi-24-novembre-1971-1268794) 
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A hallott szöveg feladat pontszámainak vizsgapontra váltása: 

 

Elért pontszám Vizsgapont 

25 30 

24 29 

23 28 

22 26 

21 25 

20 24 

19 23 

18 22 

17 20 

16 19 

15 18 

14 17 

13 16 

12 14 

11 13 

10 12 

9 11 

8 10 

7 8 

6 7 

5 6 

4 5 

3 4 

2 2 

1 1 

0 0 
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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 feladat: Értékelje a feladatot 6 x 5 fokozatú skálán! 

Tartalmi elemek (5 pont), szövegalkotás (5 pont), nyelvhelyesség (5 pont), grammatikai 

változatosság (5 pont), szókincsgazdagság (5 pont), gondolati gazdagság (5 pont). 

 

Értékelési szempontok rövid magyarázata: 

 

Tartalmi elemek: 

 

 Leírja, honnan ered a kifejezés. 

 Leírja, milyen korból származik. 

 Leírja, hogyan képzeli a kifejezés történetének kialakulását. 

 Elmondja, hogyan változott a kifejezés jelentése az idők során. 

 Elmondja, ma milyen helyzetekben használjuk a kifejezést. 
 

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. 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.  

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

irányító szempontot kidolgozta, de az irányító szempontok kidolgozása nem teljesen arányos. 

A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt legfeljebb 51-60 szóval haladja 

meg, és/vagy valamennyi irányító szempontot kidolgozta, de az irányító szempontok nem 

követik logikusan egymást. 

3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy 4 irányító 

szempontot kidolgozott, de az irányító szempontok kidolgozása teljesen aránytalan és/vagy a 

fogalmazás hosszúsága megközelíti a megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 30 

szóval rövidebb) vagy a maximális szószámot legfeljebb 61-70 szóval haladja meg. 

2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, és/vagy a fogalmazás hosszúsága 31-40 

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 40 szóval 

rövidebb a minimálisan elvárt szószámtól. 

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

felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg hossza nem éri el a 

minimálisan kívánt szószám felét (150 szót), és/vagy a létrehozott szöveg teljes egészében 

másról szól, mint amit a feladat utasítása előírt. 

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 igen gyakoriak a nyelvtani hibák. Rossz mondatszerkezet is előfordulhat.  

2 pont: a szövegben vannak jól érthető részek, de előfordulnak súlyos vagy a megértést 

nehezítő hibák, és/vagy többször 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 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 

- igemódok és igeidők helytelen képzése, értelemzavaró használata  
 

Súlyos nyelvtani hibáért 1 pont levonható! 
 

Grammatikai változatosság: 

 

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 vagy 1-2 bonyolultabb szerkezetet 

ismétel, és/vagy szinte kizárólag egyszerű mondatokban fogalmaz. 

0 pont: A fogalmazás nyelvi szempontból alig értékelhetően szegényes és/vagy rövid 

terjedelme miatt nem értékelhető. 
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Szövegalkotás: 
 

5 pont: a szöveg felépítése logikus, 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: 

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

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

a tanuló változatosan és konzekvensen használja. 

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

kisebb tévesztés előfordul(hat). Törekszik az idiómákat és a kollokvializmusokat is tartalmazó 

szerkezetek használatára, tiszteletben tartja a nyelvi regisztert. 

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

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

előfordulhat egy-két súlyos tévesztés, 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, 

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”  

- anglicizmusok értelemzavaró használata 

- angol szavak önkényes „franciásítása” 

hasonló hangzású szavak értelemzavaró használata 
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Gondolati gazdagság: 
 

5 pont: a megalkotott szöveg rendkívül kreatív, kifejező pragmatikai kapcsolóelemeket 

tartalmaz. A létrehozott szöveg élvezetes, az olvasó figyelmét teljes mértékben leköti. 

Releváns, jól követhető, nincsenek benne ellentmondások vagy logikai ugrások.  

4 pont: A megalkotott szöveg kreatív és többnyire kifejező pragmatikai kapcsolóelemeket 

tartalmaz. Gondolatmenetében nincsenek ellentmondások. A szöveg az átlagosnál 

élvezetesebb, az olvasó figyelmét nagyrészt leköti. 

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 

vannak nem logikusan a szövegbe ágyazott kijelentések, és/vagy a tanuló nem értette meg 

teljes mértékben 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. 

 


