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NYELVI TESZT 

 

1. Choisissez la bonne réponse ou complétez le texte par l’élément qui manque. Écrivez à 

    chaque fois un seul mot. Mettez Ø s’il ne faut rien écrire. 

 

1. en 12. Ø 

2. B (Qu’est) 13. donnent 

3. A (-) 14. au 

4. Au 15. C (les / l’) 

5. D (-) 16. ceux 

6. B (se substitue) 17. C (de condamnable) 

7. de 18. en 

8. dans 19. bonhomme 

9. dont 20. y 

10. au 21. de 

11. C (d’entre eux)   

 

 

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

 

22. a embauché 27. les avoir menacés 

23. était tombé 28. ont été interpellés 

24. aurait fait 29. a été lancé 

25. serait immédiatement tombée / serait 

tombée immédiatement 

30. sera jugé / va être jugé 

26. s’est déroulée   
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Vous allez entendre un texte sur la naissance de l’écriture braille. Avant les écoutes, 

lisez les débuts de phrases. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Terminez les 

phrases à l’aide des informations entendues. 

 

1. Le capitaine Charles Barbier de la Serre voulait inventer une nouvelle sorte d’écriture 

pour pouvoir lire la nuit (sans lanterne/lampe/lumière). (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

2. Les italiens avaient déjà une écriture où ils utilisaient des signes en relief (sur papier). 

3. Avec l’invention de Barbier, les militaires pouvaient lire et écrire avec les doigts / sans 

avoir besoin de lumière / dans le noir. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

4. Barbier voulait faire profiter de son invention les aveugles / les personnes privées de 

vision / les non-voyants. 

5. À l’époque, Louis Braille avait 12 ans. 

6. L’un des problèmes de Braille avec la sonographie, c’est l’absence de lettre et de chiffres 

/  de la ponctuation / la complexité du codage. (Toute réponse ayant le même contenu.)   

7. Quand Braille propose d’améliorer son invention, Barbier refuse / se vexe. 

8.  L’écriture Braille est efficace parce que elle est plus rapide / il y a des chiffres et des 

lettres dedans / elle exige moins de points saillants. (Toute réponse ayant le même 

contenu.)  

9. Chez les aveugles, même aujourd’hui, on utilise le braille dans sa version originale / de 

nombreuses langues / plusieurs pays. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

 

Transcription 

C’est souvent dans des circonstances peu propices au progrès que l’esprit humain se révèle 

paradoxalement des plus inventifs. En voici la preuve… 

Nous sommes au XIXème siècle et Charles Barbier de la Serre, alors capitaine d’artillerie, n’a 

qu’une seule obsession : trouver un moyen efficace de pouvoir lire et écrire des messages en 

pleine nuit, sans avoir recours à une lanterne qui pourrait trahir sa position et déclencher la 

canonnade ennemie. 

Pour ce faire, le capitaine Barbier travaille à améliorer un vieux procédé italien de signes en 

relief sur papier. Son objectif : créer un alphabet composé de 36 sons codés, formant la base 

d’un système phonétique, sans lettres ni chiffres. 

Son invention, baptisée « sonographie », permet aux militaires du front de lire et d’écrire avec 

les doigts, sans besoin de lumière. 

L’inventeur réalise vite que son système pourrait aussi profiter aux personnes privées de 

vision. En 1821, il le présente donc à « l’Institution royale des jeunes aveugles », école où 

étudie un surdoué aveugle de 12 ans : Louis Braille. 

Le garçon est emballé par le système de Barbier, mais lui trouve quelques inconvénients : la 

complexité du codage, l’absence de lettres et de chiffres, et puis l’impossibilité de ponctuer 

les messages. 

Le jeune Louis propose donc à Barbier d’améliorer sa « sonographie » ; mais vexé, le 

militaire refuse. 

Peu importe, le garçon suit son intuition et, en 2 ans, il met au point un système tactile de 63 

signes en relief : le braille. Louis n’a alors que 15 ans ! 

Ce nouveau code s’avère extrêmement efficace. Exigeant moins de points saillants, il assure 

un gain de rapidité à l’écriture et à la lecture. De plus, il autorise chiffres, symboles et lettres  
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de l’alphabet des « voyants », offrant ainsi un accès direct à la culture pour toutes les 

personnes aveugles ou malvoyantes. 

Depuis cette fantastique invention, près de deux siècles se sont écoulés. Malgré plusieurs 

tentatives pour perfectionner ce langage, la version originale de Louis Braille demeure à ce 

jour la plus efficace. Elle a d’ailleurs été reprise et adaptée pour de nombreuses autres langues 

dans le monde entier ! 

 
(http://www.boite-aux-curiosites.com/le-sonographe-belliqueux-et-laveugle-surdoue/) 

 

2. Vous allez entendre le témoignage d’un homme qui raconte une aventure 

extraordinaire. 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. il avait 30 ans 

2. il rentrait du boulot 

3. il a pris le taxi 

4. c’était le soir / il faisait noir / l’éclairage était faible 

5. c’était une femme taxi 

6. elle l’a flatté 

7. il a payé par carte 

8. elle lui a demandé le code et il le lui a donné 

9. le surlendemain, il voulait retirer de l’argent 

10. ça n’a pas marché / ce n’était pas sa carte / c’était la carte de quelqu’un d’autre 

11. son compte a été débité 

12. il n’a pas fait la connexion (entre sa carte débitée et l’histoire du taxi) 

13. la police l’a convoqué pour une enquête sur les faux taxis 

14. la police a trouvé sa carte mais pas la femme 

15. il ne lui en veut pas 

 

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 

 

Donc en fait, c’est une histoire qui s’est passée quand j’avais trente ans, donc il y a bien 

longtemps, je travaillais, tout marchait super bien et un jour, j’avais une mission, je ne me 

rappelle plus très bien du boulot que c’était – je travaillais dans la communication – et j’avais 

un projet à mener en province, dans le sud-ouest. Donc je prends le train, je fais mes 

interviews, ma présentation, puis je rentre à Paris et j’arrive par la gare d’Austerlitz un soir, 

tard. J’étais fatigué, et là, je prends un taxi et ça a été hyper sympa, tout le voyage, c’était 

assez embouteillé, donc assez long. Et la femme taxi était hyper chaleureuse, je ne me 

rappelle que d’une chose, c’est qu’elle m’a un peu flatté en me disant « vous avez quel âge, 

vous avez des enfants, etc. », « ah, vous ne les faites pas, c’est incroyable, mais comme vous 

n’avez pas du tout l’air d’avoir 30 ans, c’est génial, etc, etc. ». J’ai vraiment le souvenir 

qu’elle a réussi à me mettre dans un bain de langage, je me suis complètement relâché et 

narcissiquement, elle me boostait quoi. Voilà, et on arrive dans ma rue. L’éclairage public 

était faible, je signale que je veux payer par carte bleue et elle me dit « ah, c’est idiot, ils 

m’ont changé mon terminal de carte et le câble est trop court, je ne peux pas vous le passer. 

Mais passez-moi votre carte et je vais la mettre ». Donc, elle met la carte et elle me dit « et 

donc le code, c’est quoi ? » Et là, mais truc vraiment incroyable, j’ai donné mon code. C’est-

à-dire qu’elle m’avait tellement empapaouté, tellement mis dans cette confiance, je pense que 

j’ai eu un quart de seconde de « ah non, là, il faut pas », et puis j’y ai été. J’étais devant chez 

moi, j’allais partir, qu’est-ce qu’elle pouvait faire, voilà, j’allais récupérer ma carte, et il n’y 

avait pas d’histoire.  

Donc, elle fait mon code, le truc marche, elle me rend ma carte, je rentre chez moi, bon, la 

soirée se passe, etc. Le surlendemain, je vais au distributeur, je veux retirer de l’argent et il me 

dit « non, code faux, ça marche pas ». Bon, je reprends ma carte, assez énervé, et je rentre 

dans la banque pour leur dire c’est vraiment n’importe quoi, votre fonctionnement, et là, je 

regarde et c’était un nom... j’avais la carte de quelqu’un d’autre ! C’était un nom indien, genre 

Ravi Shankar. Et merde ! Et encore plus incroyable, à ce moment-là, je ne pense pas du tout à 

elle ! Je me refais le film de ma journée, des journées précédentes, je me dis je l’ai forcément 

perdue, il y a eu un échange à un moment... En plus, mon compte a été largement débité cette 

nuit-là, la nuit suivant mon retour, la personne a été dans deux distributeurs et elle a tiré le 

maximum qu’elle pouvait tirer. Le truc reste un mystère pendant plusieurs mois, et je fais 

toujours pas les connexions. Et un jour, je reçois un courrier de la police me disant « nous 

vous demandons de vous présenter au commissariat dans le cadre d’une enquête », blablabla, 

blablabla. Bon, j’y vais, je vois un jeune inspecteur qui me dit « voilà, je fais une enquête sur 

les faux taxis, est-ce que vous avez été victime de faux taxis ? » « Ah ben non, pas du tout », 

j’ai toujours pas réalisé, en fait. Il me dit : « C’est curieux, parce qu’on a trouvé votre carte 

bleue dans un trafic qui était lié à des histoires de taxi. Et là, tout le film se fait dans ma tête et 

je me dis « putain, bien sûr ! », tout me revient, j’ai tout reconnecté. La police a donc retrouvé 

ma carte mais ils ne l’ont jamais retrouvée, elle.  

Il y avait quelque chose en moi qui disait : de toute façon c’était tellement génial, son coup, 

c’était tellement fin psychologiquement, normalement, je ne suis pas du tout naïf, mais c’est 

incroyable d’avoir obtenu mon numéro de code que quelque part il y avait quelque chose en 

moi qui disait que les grands arnaqueurs, c’est des artistes, je pense que cette femme, c’était 

une artiste, une artiste de la relation, et j’étais son œuvre d’art.  Bon, je l’ai payé un peu cher ! 

Je ne lui en veux pas parce que cette arnaque reposait sur un talent émotionnel que je 

reconnais. Elle m’a emmené dans un endroit de moi que je ne connaissais pas. Et aujourd’hui, 

il y a sans doute prescription et si elle entendait ce reportage, j’aimerais bien qu’elle me 

contacte, je pourrais la féliciter et elle pourrait me raconter la suite !  
 

(http://www.slate.fr/podcast/120917/course-taxis-euros) 
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A hallott szöveg feladat pontszámainak vizsgapontra váltása: 

 

Elért pontszám Vizsgapont 

27 30 

26 29 

25 28 

24 27 

23 26 

22 24 

21 23 

20 22 

19 21 

18 20 

17 19 

16 18 

15 17 

14 16 

13 14 

12 13 

11 12 

10 11 

9 10 

8 9 

7 8 

6 7 

5 6 

4 4 

3 3 

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 

- 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! 
 

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. 

 


