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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  
SPANYOL NYELV I. KATEGÓRIA 

Javítási-értékelési útmutató 

I) 

 A 25 p. 

1 se encuentra 
 

2 vino 
 

3 molestaba       
     /molestaría 

4 se sentara, -ase 

5 tomara, -ase 6 apetecía 7 se puso 8 vivía 
9 cantando  10 bailando  11 pedían  /pidieron 12 cantara,-ase 
13 quería / quise 14 diciendo 15 gustaría 16 sabía 
17 tenía 
 

18 pagando 
 / pagaba 

19 quería /quisiera, 
-iese 

20 podía /podría 
 

21 comenzaría 22 me convertí 23 tiene   24 acompaña  
25 estando /está    

 

B) 5 p. 

1 se levante 2 traiga 3 había 4 va 5 cambie 

   

C) 10 p. 

1 vaya 
 

2 vete 
 

3 puedas 4 gritaras,-ases 5 hazme  
/me hicieras,-ieses 

6 métete 7 Sé 8 ven 9 ponte 10 comienza 
   

D) 12 p. 

1 permitida 2 utilicen 3 mantengan 4 depositen 5 tengan 
6 se permite 7 prohibido 8 hacen /hagan 9 soplando 10 prendiera, -

iese 
11 encendiera, 
-iese 

12 lo 
apague 

   

 
II) 12 p. 

1 tendré 2 saldré 3 sepa 4 diré 5 vinieras, -

ieses 

6 podremos 7 quieres 8 llegue 9 me pondré 10 haré 

11 querrán 12 sabré    

III)  8 p. 

1 B 2B 3C 4A 5B 6A 7C 8A 
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IV) A 15 p. 

       de                  a             en                                en         para           a                               
(6) 

El 18 enero viajaré Budapest avión. Pasaré 10 días Hungría entrevistar jóvenes  

sobre/de  para                                                            con            de(l)                                   
(4) 

sus planes el futuro. Por eso, me gustaría encontrarme tus amigos instituto que hablan  

                                                                 de                         para                                           
(2) 

español. Quisiera visitar algunas ciudades provincia también conocer su vida y sus  

                     de                                                             de                        de                           
(3) 

posibilidades carrera. Dime si quieres que te lleve algo España. Saludos, mi hermano también.       
 

El 18 de enero viajaré a Budapest en avión. Pasaré 10 días en Hungría para entrevistar a jóvenes 
sobre sus planes para el futuro. Por eso, me gustaría encontrarme con tus amigos de(l) instituto 
que hablan español. Quisiera visitar algunas ciudades de provincia también para conocer su 
vida y sus posibilidades de carrera. Dime si quieres que te lleve algo de España.  
Saludos, de mi hermano también.       
 

B) 8 p. 

1 a 2 de 3 en 4 de 5 a 6 en 7 a 8 de 
 

V) 10 p. (Se aceptan las formas encontradas en el texto) . Las mismas palabras cuentan una 
sola vez. 
 En el texto   En el texto  
la faceta la vertiente  tener el objetivo 

de 
pretender  

sugerir ideas 
creadoras 

inspirar 
(inspirado) 

 habitación estancia  

ocuparse de dedicarse a  crear, idear concebir  
presentar exhibir (exhibiendo, 

exhibidos) 
expuestos 

 diseñar, planificar proyectar 
definir (concebir) 

 

sorprendente insólito (insólitas)  acercamiento aproximación  

 

A VI. - VIII.  feladatokat a Bizottság értékeli! 
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VI) Szövegértési feladat 

1 A szöveg szerint a XXI. századi életmódra leginkább jellemző négy tényező: 
    - technikai /technológiai fejlődés,  
    - a személyes kiteljesedés /önmegvalósítás,  
    - a híres emberek  
    - az előfizetések, regisztrációk alkalmazásokra 

4p. 

2 Példák a meglepő negyedik jellemzőre: 
- közlekedési bérlet,  
- zene- és filmletöltő alkalmazások  
- edzőtermi bérletek 

3p. 

3 Mi jellemzi utazási szokásainkat a XXI. században? 
  - Leggyakrabban repülőn utazunk / 2 óra alatt eljuthatunk más nagyvárosokba 

1p. 

4  Az 1. indokban a módszer mely előnyeit emelik ki? 
   - a didaktikus tartalom azonnal használható tudást ad 
   - a repülés ideje alatt végigvehető egy lecke 
   - Wifi nélkül is használható az app /az egész letölthető 

3p. 

5 Mi segíti a kiejtés gyakorlását? 
   a hangfelismerő rendszer és mikrofon segítségével hangosan lehet ismételni a 

szavakat  

1p. 

6 Mire ad lehetőséget a teljes előfizetés? 
   több nyelvet is lehet tanulni (az utazási cél szerint) 

1p. 

7 Milyen szempontok jellemzik a leckék témáját? 
   - tudjunk beszélgetni /beszélgetésben részt venni 
   - segítse a mindennapi életet /mindennapi élet témái 

2p. 

 Összesen: 15p. 

 

VII) Fogalmazási feladat - értékelési szempontok (20 p.) 

- elvárt terjedelem (16-18 mondat), koherens fogalmazás-e 

- A) B) C) részfeladatokhoz tartozó követelmények teljesítése (pl. B): feltételezés 

kifejezése),  

- a megadott elemek felhasználása 

- nyelvhelyesség 

- kreativitás 

 

VIII) Fogalmazási feladat - értékelési szempontok (10 p.) 

- elvárt terjedelem (10-12 mondat), koherens fogalmazás /párbeszéd-e 

- a megadott elemek felhasználása 

- mondatfűző elemek használata 

- mind a párbeszédes, mind a leíró megoldásban a VITA kifejezése (vélemény, preferen-

cia kifejezése, ellenkezés, egyetértés, megegyezés) 

- tartalom, nyelvhelyesség, lexika 


