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(D’autres solutions moins conformes ne figurant pas dans la clé sont acceptées.) 

1. B nombreux 16. B à ce que 

2. C grâce 17. aussi / si 

3. y 18. y 

4. lesquelles 19. la 

5. A se met 20. en 

6. B Chacune 21. gagne / touche / reçoit / a 

7. il y a 22. aux / à ses 

8. depuis 

suis 

23. de 

9. B m’exprimer 24. de l’ 

10. de 25. en 

11. ce que 26. donne / reverse / redistribue / 

transfère / envoie 

12. C avait 27. en 

13. des 28. sait 

14. Grâce / Suite 29. devenir / être 

15. B se sont abonnées 30. intéressée / attirée / passionnée / 

inspirée / fascinée / intriguée 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Vous allez entendre un texte sur la pétanque. Avant les écoutes, lisez les affirmations. 

Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et 

un F pour les affirmations fausses. 

 

 

1. La pétanque et un sport d’origine marseillaise. F 

   

2. La pétanque figurait autrefois sur la liste des jeux olympiques. V 

   

3. Au Moyen-Âge, certains joueurs ont tué leur partenaire de jeu. V 

   

4. L’Église a soutenu ce jeu de tous les moyens possibles. F 

   

5. Au XVIIe siècle, la popularité de la pétanque a considérablement baissé. F 

   

6. Le Roi Soleil n’aimait pas ce jeu. F 

   

7. 
Au XIXe siècle, c’est seulement dans les villages de France qu’on jouait à la 

pétanque. 
F 

   

8. 
Jules Hugues a modifié les règles de la pétanque à cause de ses problèmes de 

santé. 
V 

   

9. Le nom de la pétanque vient de « pes tanques » qui signifie « les pieds joints ».  V 

   

10. Aujourd’hui, le nombre des joueurs réguliers de la pétanque est estimé à 

700 000 personnes. 
F 
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Transcription : 

 

La pétanque : 6000 ans qu’on tire et qu’on pointe 

La pétanque, un sport 100% marseillais ? Pas vraiment ! Ce jeu est né au moins 4 ou 5000 ans 

avant Jésus-Christ, bien avant la cité phocéenne. Et on a retrouvé des boules en pierre, en bois 

ou en crin dans l’Égypte antique, chez les Grecs, les Romains et en Chine. Les Grecs en ont 

même fait un sport olympique ! 

Au Moyen-Âge, on ne rigole pas avec la pétanque. Certains joueurs énervés sont envoyés en 

prison pour avoir fait dégénérer leur partie. Le problème, c’est qu’une boule, c’est lourd et 

que quand on la balance sur ses ennemis, ça peut faire des morts. L’Église essaie de faire 

interdire la pétanque, mais heureusement pour nous, elle n’y arrive pas. 

À la fin du XVIIe siècle, la pétanque reste un sport toujours très populaire, mais aussi très 

chic : même le Roi Soleil, Louis XIV adore y jouer… et les courtisans bien sûr s’empressent 

de le laisser gagner. Bravo, majesté ! 

Au XIXe siècle, c’est la folie pétanque ! On y joue partout, et une ville comme Lyon compte 

plus de 18 000 terrains et 80 000 joueurs. À Paris aussi, on adore ça. 

La pétanque, telle que nous la connaissons aujourd’hui naît en 1907 à la Ciotat, pas loin de 

Marseille. Son réinventeur est un certain Jules Hugues, qui avait des rhumatismes et qui ne 

pouvait plus prendre d’élan pour lancer la boule. C’est comme ça qu’on pratiquait alors. Il a 

dû créer de nouvelles règles où les pieds étaient joints : en occitan, « pes tanques », la 

pétanque. Cette nouvelle pétanque fait un carton. 

Elle compte aujourd’hui 500 000 pratiquants réguliers, sans parler des centaines de milliers de 

joueurs du dimanche. 

Alors tu la tires ou tu la pointes ? 

 

(http://tempsreel.nouvelobs.com/video/20160823.OBS6722/video-la-petanque-6-000-ans-qu-on-tire-et-qu-on-pointe.html) 
 

http://tempsreel.nouvelobs.com/tag/sport
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2. Vous allez entendre un texte sur l’histoire de l’Obélisque, place de la Concorde à 

Paris. Avant les écoutes, lisez les débuts de phrases. Puis, vous entendrez le texte deux 

fois. Terminez les phrases. 

 

11. granit (rose) en Égypte (abban az esteben, ha a 12. kérdésre nem ezt a választ adta a 

versenyző) 

12. à l’entrée du temple (Louxor) / En Égypte / avec un autre obélisque identique 

13. Ramsès II 

14. un rayon de soleil / le dieu du soleil (Amon) / le lien entre le monde des dieux et celui des 

hommes 

15. le sultan égyptien 

16. (plus de) deux ans / beaucoup de temps 

17. il devait passer sous les ponts (de Paris) 

18. 23 décembre 1833 

19. trois ans / le 25 octobre 1836 / la construction d’une nouvelle base 

(Les réponses ayant le même contenu sont acceptées.) 

 

Transcription : 

 

L’incroyable voyage de l’Obélisque de Louxor 

Comme beaucoup de Parisiens, vous vous êtes peut-être déjà demandé comment cet obélisque 

était arrivé sur la place de la Concorde, à Paris. Cette imposante colonne de granit rose a plus 

de 3000 ans d’histoire et son voyage a été une véritable épopée. 

D’abord installé en Égypte, à l’entrée du temple de Louxor, avec un deuxième obélisque 

identique, il avait été édifié par le pharaon Ramsès II. L’obélisque symbolise en fait un rayon 

de soleil, en hommage au Dieu du soleil, Amon. Il établit un lien entre le monde des dieux et 

le monde des hommes.  

L’histoire de son arrivée en France remonte au XIXème siècle. En 1830, le sultan égyptien 

offre ces deux obélisques à Charles X.  

Le déménagement du premier obélisque a été si difficile que finalement un seul des deux a 

quitté le Temple de Louxor pour Paris. Le second a d’ailleurs été rendu officiellement à 

l’Égypte en 1981 par le président François Mitterrand. 

Le voyage de l’obélisque a duré plus de deux ans. Deux ans pour effectuer 12 000 km. Pour le 

déplacer, on a dû construire un navire, un bateau fabriqué spécialement pour l’opération, le 

Louxor. Il devait pouvoir être assez long, sans être trop haut pour pouvoir passer sous les 

ponts de Paris. Son équipage était composé de plus de 130 hommes. 400 mètres séparaient 

l’obélisque du bateau qui l’attendait sur le Nil. Les ouvriers ont mis plus d’un mois et demi à 



Francia nyelv I. kategória  

OKTV 2017/2018 5 2. forduló 

 

faire ces 400 mètres pour déplacer l’obélisque. Le Louxor est enfin arrivé au pont de la 

Concorde, à Paris, le 23 décembre 1833. 

Mais l’histoire n’est pas finie, puisque l’obélisque n’a été installé sur la place que trois ans 

plus tard parce que la base d’origine n’a pas plu au roi Louis-Philippe Ier, qui a donc ordonné 

la construction d’une nouvelle base.  

Le 25 octobre 1836, plus de 200 000 spectateurs ont pu enfin assister à l’élévation de 

l’obélisque sur la place de la Concorde. Cette place avait été choisie parce qu’elle représentait 

jusque-là à la fois la royauté, c’était anciennement la place Louis XV, et la Révolution : c’est 

là qu’ont été guillotinés Marie-Antoinette et Louis XVI.  

 
(http://www.dailymotion.com/video/x210fcr) 

http://www.dailymotion.com/video/x210fcr
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3. Vous allez entendre un texte sur les arrondissements de Paris. Avant les écoutes, lisez 

les questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 

 

20. À cause de sa répartition en forme de spirale. 

21. Il dirige une division administrative. 

22. Le Louvre – le 1er arrondissement / la Tour Eiffel – le 7e arrondissement / les 

Champs-Élysées – le 8e arrondissement / le Sacré-Cœur – le 18e arrondissement. 

(Deux de ces réponses.) 

23-24. C’est l’arrondissement bourgeois / il y a de beaux immeubles / les rues sont 

calmes / on y voit des vieilles dames avec leurs caniches (toilettés) / on y voit des 

hommes d’affaires pressés / les gens y sont chic. (Deux de ces réponses.) 

25. Au nord-est (Az à l’est megoldás önmagában nem fogadható el.) 

26. Le vent (qui souffle d’ouest en est) / la fumée partie vers l’est / l’industrialisation 

27. Il y en avait 12 / il y en avait moins / ils ont été numérotés de gauche à droite / ils 

ont été répartis en deux lignes / ils ont été séparés par la Seine. (Deux de ces 

réponses.) 

28. À cause de l’agrandissement de Paris / des travaux (dirigés par Haussmann) dans 

la ville. 

29. Le 13ème. 

30. Vivre en concubinage / vivre ensemble sans être mariés / ne pas se marier. 
 

 (Les réponses ayant le même contenu sont acceptées.) 

 

Transcription : 

 

Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette 

organisation ?  

Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c’est un escargot quand 

même. Un escargot d’arrondissements. Un arrondissement, c’est une division administrative 

dirigée par un maire élu. À Paris il y en a vingt, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale 

qui part du centre : un escargot.  

Situons ensemble quelques lieux célèbres : le Musée du Louvre se situe dans le 1er 

arrondissement, la Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e, et le Sacré-

Cœur dans le 18e. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des 

zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro 

d’arrondissement évoque à chaque Parisien quelques clichés bien définis.  

À l’ouest, il y a les riches. C’est le 16e qui est l’archétype de l’arrondissement bourgeois, avec 

ces beaux immeubles et ces rues calmes où se côtoient des vieilles dames aux caniches 
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toilettés et des hommes d’affaires pressés. On dit d’ailleurs, pour décrire une personne chic, 

qu’elle fait très 16e.  

Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres 

se trouvent au Nord-Est de la ville. Les vents soufflent principalement d’ouest en est. Lors de 

l’industrialisation au 19e siècle, la bourgeoisie s’est installée à l’ouest pour se protégér de la 

fumée, et la partie est, sous la fumée, était pour les ouvriers.  

Paris n’a pas toujours été un escargot. Lorsque les arrondissements sont créés en 1795, la ville 

est plus petite, il n’y en a que 12, numérotés de gauche à droite et répartis en deux lignes 

séparées par la Seine. En 1860, alors que le préfet Haussmann dirige d’immenses travaux 

dans Paris, la ville s’agrandit. Il faut alors créer de nouveaux arrondissements. On redécoupe, 

on recompose. Un schéma attribue le numéro 13 à l’actuel 16e. Mais cela ne plaît pas du tout à 

ses habitants riches et influents. Pourquoi ? Parce qu’à l’époque existe une expression : « se 

marier à la mairie du 13e arrondissement ». Comme le 13e arrondissement n’existe pas encore, 

ça veut dire ironiquement vivre ensemble, sans être mariés, donc, en concubinage. Impensable 

pour la bonne société de l’ouest d’être associés à cette idée inconvenante. On adopte 

finalement une disposition en spirale et on attribue le numéro 13 à un arrondissement plus 

populaire. Cette disposition n’a pas changé depuis 1860.  
 

(https://www.youtube.com/watch?v=DZEv01cJuLI*) 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

 

A feladatokat az OKTV bizottság javítja és értékeli.  

 

Értékelési szempontok rövid magyarázata: 

 

A feladat értékelése 6 x 5 fokozatú skálán történik. 

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

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

 

 

Értékelési szempontok rövid magyarázata: 

 

Tartalmi elemek: 

 

 Elmondja, miért szeretett volna egy elektromos gitárt (pl. együttest alapítottak a barátaival 

és ő lenne a gitáros / eddig mindig kölcsönhangszeren játszott és végre szeretne egy sajátot, 

stb.) 

 Elmondja, hogyan zajlott az ajándék átadása (pl. a nagyszülők óriási lelkesedéssel adták át 

az ajándékot és alig várták, hogy lássák, mekkora örömöt szereztek, stb.) 

 Beszél az érzelmeiről (pl. rettenetesen csalódott, alig tudta palástolni csalódottságát / 

bosszúságát, sajnálja őket, hogy egy ilyen haszontalan ajándékra adtak ki pénzt, stb.) 

 Elmondja, miért nem tarthatja meg ezt a gitárt (pl. nem szeretné nevetségessé tenni magát a 

barátai előtt, egyáltalán nem tud mit kezdeni ezzel a gyerekeknek való játékszerrel, stb.) 

 Elmondja, mit fog tenni a gitárral (pl. elajándékozza 7 éves unokatestvérének, elviszi egy 

jótékonysági szervezethez, 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 35 szónál többel nem haladja meg. Az irányító szempontok kidolgozását 

logikusan felépítette, a tanuló gondolatmenete világos, jól követhető.  

4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott. A fogalmazás 

hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt legfeljebb 36-45 szóval haladja meg, és/vagy 

valamennyi irányító szempontot kidolgozta, de az irányító szempontok nem követik logikusan 

egymást, és/vagy nem egészen arányos az irányító szempontok kidolgozása.  

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

hosszúsága megközelíti a megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 30 szóval 

rövidebb) vagy a maximális szószámot legfeljebb 46-56 szóval haladja meg.  

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

legfeljebb 31-40 szóval elmarad az elvárt szószámtól.  

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

részben felel meg a feladatban kérteknek (szinte teljes egészében másról szól) és/vagy a 

létrehozott szöveg hossza nem éri el a minimálisan kívánt szószám felét (150 szót). 

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 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 

több 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 és/vagy jórészt mellérendelő 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: Szinte kizárólag egyszerű nyelvtani szerkezeteket használ vagy 1-2 bonyolultabb 

szerkezetet ismétel. 

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, a szövegkohézió tökéletes: 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. 

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

egymáshoz / nem mindig 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 szöveg összességében érthető, bár 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. 

2 pont: a szöveg megértését néha gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok igen 

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. 

1 pont: a szöveg gyakran nehezen vagy alig érthető, szövegkohéziós elemeket nem vagy csak 

nagyon ritkán használ, gondolatmenete logikátlan, követhetetlen. 

0 pont: a szöveg 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, és/vagy igyekszik változatos szókinccsel fogalmazni, de nem 

mindig a megfelelő szavakat/kifejezéseket használja. 

3 pont: a szöveg szókincse nem különösebben gazdag/átlagos, és/vagy a szóhasználat 

időnként nehezíti a megértést. 

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

megértését gyakran nehézzé teszi, és/vagy a rosszul választott szókincs a szöveget gyakran 

nevetségessé teszi. 

1 pont: szókincse szegényes és/vagy szóhasználata a szöveg megértését nehézzé vagy 

nevetségessé teszi és/vagy a rossz szóhasználat miatt a szöveg egyes részei szinte teljesen 

érthetetlenek. 

0 pont: a szöveg szinte teljes egésze érthetetlen és/vagy nevetséges a rossz szóhasználat miatt 

és/vagy a létrehozott szöveg rövidsége miatt nem értékelhető. 
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Gondolati gazdagság: 
 

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

benne ellentmondások vagy logikai ugrások. Az olvasó figyelmét végig leköti. 

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

világos és a szöveg nagy részében jól követhető. Gondolatmenetében nincsenek 

ellentmondások. 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 

gyakran vannak nem alátámasztott kijelentések, és/vagy a tanuló csak részben értette meg a 

feladatot, és/vagy a szövegnek csak egyes részei kötik le az olvasó figyelmét. 

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. Az olvasó figyelmét a szöveg egyáltalán nem köti le. 

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. 

 


