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NYELVI TESZT 
 

Lisez le texte sur un phénomène psychologique : la procrastination, qui consiste à 

remettre les actions au lendemain. Complétez le texte par le mot qui manque. Écrivez à 

chaque fois un seul mot. Attention ! L’item 27 paraît deux fois. 
 

 

1. chaque 

2. à 

3. cela 

4. donner 

5. ceux  

6. celles  (Les items 5 et 6 peuvent changer de place.) 

7. pris 

8. de 

9. entre 

10. soit / devienne / cause / signifie 

11. du 

12. met 

13. contre / de 

14. au 

15. met / mettrait / place / installe 

16. avec 

17. grandit / augmente / s’accentue / se développe / progresse 

/ s’intensifie 

18. publiés / annoncés / présentés / révélés 

19. long 

20. moins 

21. ayant 

22. pour 

23. sentiment 

24. sur 

25. comme 

26. court 

27. ni 

28. en 

29. soulignent / affirment / relèvent / montrent / prouvent / 

suggèrent 

30. arriver / parvenir / réussir / apprendre / commencer 

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

 

1. Vous allez entendre un reportage sur l’économie circulaire. Avant les écoutes, lisez les  

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

affirmation vraies et un F pour les affirmations fausses. 

 

1. V 

2. F 

3. V 

4. F 

5. V 

6. F 

7. F 

8. F 

9. V 

 

Transcription : 

 
Solange : Qu’est-ce que c’est, ça, Jean ? 

Jean : Ça ? C’est un trésor. Un superbe landau que je vais ramener à la vie pour 

Sandra et son nouveau-né. 

Solange : Faut dire qu’il est chouette, ce landau ! 

Jean : C’est pour ça que je vais en faire profiter les enfants. C’est de l’économie 

circulaire. 

Présentatrice : Depuis 150 ans, notre système économique repose sur quatre points. Extraire 

les matières premières, fabriquer des produits, les consommer, puis les jeter. 

Aujourd’hui un nouveau système fait son apparition : l’économie circulaire. 

Alain Geldron : L’économie circulaire est une vision totalement différente. Il s’agit de 

préserver les ressources de la planète en consommant moins de matières, en 

recyclant l’ensemble des matières premières que l’on a déjà consommées et 

de diminuer de ce fait les impacts environnementaux.  

Présentatrice : Alors au quotidien, comment l’économie circulaire se concrétise-t-elle ? 

Alain Geldron : C’est dans la gestion des déchets, favoriser le recyclage, faire du tri et mettre 

dans les bonnes poubelles les objets dont on n’a plus besoin. En fait, 

l’économie circulaire est quelque chose de très simple. Un déchet, c’est une 

ressource. Quand un Français trie tous ses papiers, on peut produire deux ans 

de cahiers d’école pour une maternelle. Quand un Français trie tous ses 

papiers, on peut produire tout ce qu’il va lire en magazines et en journaux en 

papier recyclé. C’est juste ça, l’économie circulaire. Un produit électrique, 

électronique, qui sont des produits de plus en plus fréquents, eh bien ces 

produits, ce sont des concentrés de matières premières dont certains sont 

rares et, aujourd’hui, plutôt que de les mettre à la poubelle ordinaire, il faut 

les mettre au recyclage.  

Présentatrice : Pour que fonctionne l’économie circulaire, tout le monde a un rôle à jouer. 

Alain Geldron : Ce qu’il y a de très très fort dans le geste tri, c’est que c’est un geste 
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environnemental que tout le monde fait, quelle que soit la catégorie socio-

professionnelle, la catégorie d’âge. Par exemple en France, on recycle 52 % 

des papiers qu’on consomme. Tous les papiers se trient et se recyclent. 

Aucune prise de tête à avoir. Les annuaires, les cahiers de vos enfants qui 

ont des spirales, pas d’hésitation, l’enveloppe à fenêtre, les prospectus 

publicitaires...  

Présentatrice : Mais le recyclage ne fait pas tout dans l’économie circulaire, il s’agit aussi 

de revoir notre mode de consommation. 

Alain Geldron : L’économie circulaire, c’est aussi et avant tout moins de gaspillage. On n’est 

pas obligé de changer son smartphone tous les 18 mois comme le font 

certains. Et puis c’est aussi ne pas forcément acheter un équipement qu’on 

va laisser dans un placard 85 % de son temps, donc pour ce faire, on peut 

aussi partager avec son voisinage, avec des amis, avec de la famille un 

certain nombre d’équipement. On prend souvent l’exemple de la perceuse 

qui dans toute la durée de sa vie dans un ménage va être utilisée dix minutes. 

C’est de la matière inutilisée, autant le partager avec d’autres. Il faut 

consommer différemment. Je réutilise : par exemple, vous faites des copies, 

vous pouvez réutiliser comme du papier brouillon. Ou je peux consommer à 

plusieurs, je peux partager ma voiture, je peux partager ma perceuse. Moins 

gaspiller, pour le consommateur c’est aussi se dire que le produit peut 

encore avoir un usage, donc de le donner, de le vendre d’occasion à 

quelqu’un d’autre, ce qui permettra de moins consommer de matière 

première pour en fabriquer un autre. Il s’agit d’acheter préférentiellement 

des produits qui sont de qualité et qui vont durer et qui ont moins d’impact 

sur l’environnement mais qui ont été fabriqué pour cela, bien entendu. 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=lIZzZUTs6JE) 

 

 

 

2. Vous allez entendre un texte sur l’umami. Vous entendrez le texte deux fois de suite.  

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 : 

 

10. L’umami, c’est la cinquième saveur. 

11. Ce mot vient du japonais. 

12. Son nom veut dire « goût délicieux ». 

13. C’est un chercheur / professeur de chimie (japonais) qui l’a découvert. 

14. Le responsable de cette saveur est le glutamate. 

15. Il y a du glutamate dans certains aliments, comme par exemple dans les tomates 

(mûres) / dans des fromages / dans la sauce soja / dans les algues kombu / dans le bouillon 

de viande (un exemple) 

16. On doit à l’umami la saveur des plats. 

17. On soupçonnait déjà son existence dans l’Antiquité / il y a longtemps. 
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18. Les scientifiques n’étaient pas d’accord sur le fait de savoir si c’était une saveur de 

base. 

19. C’est le terme dans toutes les langues pour décrire le goût du glutamate. 

20. Le glutamate a plusieurs / 3 composants / se compose d’acides aminés. 

21. Tout seul, il a un goût fade / pour avoir son goût, il faut l’associer avec les autres 

saveurs. 

22. Par exemple, dans les sushis, on combine le glutamate (de la sauce soja) avec le goût du 

poisson / la combinaison du glutamate et du poisson amplifie le goût du sushi. 

23. L’umami existe non seulement dans la cuisine asiatique / c’est le même effet quand on 

met des carottes, des oignons, etc. dans les plats de viande. 

 

24-25. 

Cohérence du texte : 

 

+ 0 point : le texte n’est pas cohérent 

+ 1 point : le texte est en partie cohérent 

+ 2 points : le texte est cohérent 

 

Transcription : 

 

Bonjour et bienvenue dans « Matière grise ». Alors, aujourd’hui, je voulais vous parler du 

goût umami. Peut-être que vous n’en connaissez pas encore l’existence et que aujourd’hui, ce 

sera synonyme d’une découverte. 

 

Ça fait des mois que l’existence de la 5e saveur me perturbe. À l’école, comme à la plupart 

des gens, on m’avait appris qu’il existait quatre saveurs : l’acide, le salé, le sucré, et l’amer. Et 

tout ça, avec un joli schéma qui montre que les capteurs pour l’amer sont à l’arrière de la 

langue, le salé sur le côté, etc.  

Mais alors, qu’est-ce que l’umami ? C’est un mot qui vient du japonais et qui veut dire goût 

délicieux. L’appellation a été choisie par Ikeda Kikunae. Il était chercheur et professeur de 

chimie à l’Université Impériale de Tokyo et c’est lui qui a découvert que certains aliments, 

comme le bouillon dashi – le bouillon japonais – avaient un goût différent des goûts connus 

jusqu’alors. Il l’a appelé umami et a trouvé le responsable de cette saveur : le glutamate. Du 

glutamate, il y en a par exemple dans les tomates bien mûres, dans certains fromages, dans la 

sauce soja, dans les algues kombu, dans les oignons, dans les bouillons de viande etc, etc. En 

fait, on lui doit la sapidité, donc, la saveur des plats. 

Même dans l’Antiquité, son existence était soupçonnée puisque les Romains et les Grecs 

anciens adoraient le garum. C’est une sorte de sauce de poisson très salée et fermentée qui est 

une véritable source d’umami. Mais les scientifiques ont débattu pendant longtemps pour 

savoir si l’umami était une saveur de base. Ils se sont mis d’accord en 1985 pour dire que 

l’umami est un terme dans toutes les langues principales (donc l’anglais, le français, 

l’espagnol) pour décrire le goût des glutamates.  

Mais cette histoire de saveur de base est plus compliquée que ça n’en a l’air. 

Scientifiquement, l’umami est compliqué et simple à la fois. En fait, le goût umami a trois 

composants, trois acides aminés. Et si on les associe à d’autres goûts, les plats deviennent 

encore plus savoureux. D’ailleurs, le plus intéressant avec l’umami, c’est ce côté 
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synergétique. Tout seul, ça a un goût assez fade mais si on le met en commun avec les autres 

saveurs, nos papilles sont toute contentes. Par exemple, dans le cas des sushis, si on combine 

le glutamate présent dans la sauce soja avec le poisson, le goût est amplifié, il devient plus 

intense, comparé à la situation où on les mange séparément. Par contre, on a tendance à croire 

que le goût umami va seulement de pair avec la cuisine asiatique. Mais pas du tout. Même 

avant la découverte officielle de cette saveur, nous associons les glutamates avec les 

nucléotides afin de faire un plat savoureux. Par exemple, en mettant des carottes, des oignons 

etc., c’est-à-dire des glutamates dans les plats mijotés avec de la viande.  

La prochaine fois que vous mangez un plat, essayez de distinguer le goût umami. 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=wTbyB3p_41A) 

 

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 

 

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: 

 

 Kifejezi felháborodását (pl. megdöbbentette a hír és elfogadhatatlannak találja, stb.) 

- Elmondja, miért találja az intézkedést elfogadhatatlannak (pl. sérti a személyi 

szabadságot, idegenek beronthatnak a szobába váratlanul, bármely más tevékenységüket is 

ellenőrizhetik, stb.) 

 Elmondja, hogyan oldaná meg az ágyakban keletkezett károk problémáját (pl. a kárt 

okozók megfizetnék az ágyak javításának költségét, stb.) 

 Elmondja, mit fog tenni, ha a vezetőség nem teszi meg a szükséges lépéseket (pl. összehív 

egy találkozót a vezetőség és a diákok között, feljelentést tesz, 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. 

 


