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NYELVI TESZT 

 

Lisez le témoignage de Ghislaine qui, à ses 21 ans,  a quitté sa famille sans laisser 
d’adresse ni d’explication. Aujourd’hui, elle a 70 ans et travaille bénévolement au sein 
de l’Assistance et Recherche de personnes disparues. Mettez les verbes entre 
parenthèses à la forme qui convient ou mettez l’élément qui manque. 

 

1. sans 16. en 

2. n’avais rien prémédité 17. suis devenue 

3. Depuis 18. sans 

4. n’avais pas été / n’étais pas 19. ont passé / passaient 

5. Au 20. tombe / sois tombée 

6. en 21. me suis sentie 

7. à 22. de 

8. être retrouvée 23. par 

9. avertiraient / allaient avertir 24. leur 

10. m’avait proposé / m’a proposé 25. qu’ 

11. laquelle 26. y 

12. l’avais laissée / la laissais 27. de 

13. de 28. à 

14. ne m’avait protégée 29. dans / avec 

15. pour / afin de 30. de 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
1. Vous allez entendre Cécile qui parle sur Youtube d’une décision qu’elle a prise. 

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

 
1. Ne pas acheter de vêtements pendant 4 mois / pendant une saison / du 1er février au 1er 

juin. 
2. Pendant quatre mois / Pendant une saison. 

3. Elle était stressée/ elle avait peur de ne pas pouvoir résister à la tentation. (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 

4. Acheter un pantalon (dans la boutique d’une amie). 

5. Pour la soutenir. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

6. Elle va les donner (aux autres) / Elle va réduire ses stoks. (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 
7. Elle va les intégrer à son quotidien / elle va les porter / les voir autrement et les apprécier / 

elle va les utiliser (différemment). (Toute réponse ayant le même contenu.) 
 
Transcription : 
 
Mon défi pour cette année, enfin pour les mois à venir, c’est que je ne vais pas acheter de 
vêtements du 1er février au 1er juin. Quatre mois donc. 
Alors, ça peut vous paraître peu, je pense, mais il faut savoir que ça ne m’est jamais arrivé 
depuis que j’ai commencé à travailler, et peut-être même en tant qu’étudiante de ne pas 
acheter de vêtements pendant quatre mois. Ça ne m’est jamais arrivé. Ça correspond à une 
saison et pour moi, c’est énorme.  
J’ai pris cette décision la semaine dernière. Comme ça, à un moment donné, je me suis dit : 
« Voilà, les quatre prochains mois, je ne vais pas acheter de vêtements ». 
Je dois dire que pendant les deux-trois jours qui ont suivi, eh bien, j’ai été assez stressée à 
cause de ça parce que je me suis dit : je ne vais jamais y arriver, je ne sais pas faire, il y a 
toujours un moment où je craque : je vois quelque chose en ligne ou dans un magasin que je 
trouve super joli. Je m’imaginais avec, j’avais envie de le porter et j’avais peur de l’acheter. 
En réalité, il y a une chose, enfin un achat que je vais me permettre si l’occasion se présente : 
c’est un pantalon, parce que j’ai une amie qui crée sa marque de pantalon et j’ai envie de la 
soutenir. Et que donc, si l’occasion se présente, il est possible que j’achète un pantalon dans 
sa boutique. Mais en dehors de cette exception à la règle, il n’y aura pas d’achat 
vestimentaire. 
Pendant cette période, je vais aussi réduire encore mes stocks – même si je l’ai déjà beaucoup 
fait –, je vais essayer de continuer à donner aux autres, et aussi, je vais surtout réduire mes 
stocks de chaussures parce que je ne m’y suis pas trop attaqué pour l’instant. 
Mais pour ce qui est des achats, ce sera non !  
Je vais essayer de développer une nouvelle relation à ma garde-robe : je vais essayer de me 
réinventer, d’utiliser les vêtements différemment. Donc, je vais essayer de les intégrer 
davantage à mon quotidien, de les porter, de voir mes vêtements autrement et de les apprécier 
– et ce sera tout.  
Donc, ça a commencé mercredi, et j’espère que ça va m’apprendre des choses sur moi-même 
et sur ma façon d’acheter. 

(https://www.youtube.com/watch?v=Cre-pmtRuNQ) 
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2. Vous allez entendre le témoignage de Johnny. Vous entendrez le texte deux fois de 

suite. Pendant les écoutes, prenez des notes. Ensuite, vous aurez du temps pour 
résumer le texte. Concentrez-vous sur l’essentiel !  
Vos notes ne seront pas évaluées. 

 

Les informations demandées : 

8. ils vivaient dans une petite mais belle maison 
9. il avait 12 ans à l’époque 
10. leur maison a brûlé 
11. les pompiers n’ont rien pu faire 
12. ils ont tout perdu 
13. ils ont dû trouver un nouvel endroit pour vivre 
14. il a fallu tout planifier / refaire leur vie / ses parents se disputaient 
15. pour échapper à tout ça, il a fait la découverte du quartier 
16. il s’est fait de nouveaux amis 
17. il a découvert que ce nouvel endroit était beau 
18. il voulait aider ses parents / il se sentait inutile parce qu’il ne pouvait pas aider ses parents 
19. il leur a fait découvrir le quartier 
20. ça les a mis de bonne humeur  
21. ils ont pu acheter une nouvelle maison (3 ans plus tard) 
22. tout ce qui leur est arrivé les a rendus plus forts 

Cohésion de la compréhension : 

+3 points : La cohésion est parfaite, l’histoire est cohérente 
+2 points : L’histoire est cohérente dans l’ensemble 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. 
 

Transcription : 

Salut, je m’appelle Johnny, et je vais vous raconter l’histoire d’un horrible incendie qui a 
détruit notre maison et m’a forcé à voir la vie autrement. Quand j’avais 12 ans, ma famille et 
moi vivions dans une petite mais belle maison. Un jour, alors que je rentrais de l’école, 
quelque chose de terrible s’était produit : notre maison était en feu et les pompiers ont essayé 
de nous aider mais il était trop tard. Il n’y avait plus rien à sauver, les pompiers ont dit que 
c’était pas de notre faute, ça avait quelque chose à voir avec un problème électrique et on 
n’aurait pas pu l’empêcher.  
 
C’est bizarre, mais c’est difficile de digérer quelque chose comme ça, on n’arrive pas à croire 
que c’est réel et qu’il y a des conséquences, il faut du temps pour le comprendre. Ma famille 
et moi n’avons pas eu beaucoup de temps pour être tristes, on a dû trouver un nouvel endroit 
provisoire pour vivre, parler à différentes personnes et signer des papiers. Et ce n’est qu’à ce 
moment-là que nous nous sommes retrouvés seuls dans notre petit appartement temporaire en 
banlieue que tout s’est effondré. On avait tout perdu, je ne verrai plus jamais mes vieux 
jouets, tous mes livres, ce n’est pas comme si j’avais beaucoup de choses mais elles étaient 
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importantes pour moi. Pour mes parents, ben, c’était pas mieux, leurs journées consistaient à 
tout planifier, penser à ce qu’il fallait faire pour s’en sortir et revenir à une vie normale.   
 
Et puis mes parents ont commencé à se disputer, maintenant je comprends qu’ils étaient 
inquiets et fatigués, mais à l’époque je voulais juste fuir tout ça je ne voulais pas les entendre 
mais impossible d’y échapper quand on a qu’une seule pièce. Finalement j’en ai eu marre de 
vivre dans cette ambiance de colère et de désespoir, alors je suis sorti faire quelque chose. Je 
ne pouvais pas voir mes amis parce que c’était trop loin, j’ai donc dû improviser : j’ai grimpé 
aux arbres, je suis allé à une rivière, j’ai dessiné la carte de tout ce qui m’entourait, pendant 
quelques heures j’ai complètement oublié tous les malheurs que ma famille avait dû endurer 
et je me suis amusé, comme je le faisais quand j’étais petit. Cet endroit était magnifique et je 
ne l’avais même pas remarqué les premières semaines où je suis arrivé. Finalement, j’ai appris 
à connaître d’autres jeunes du quartier et, bizarrement, ils m’ont trouvé très cool après avoir 
entendu mon histoire, mais je me sentais quand même mal pour mes parents qui devaient aller 
travailler, m’acheter à manger et résoudre notre problème. Je n’avais que douze ans, donc je 
ne pouvais pas travailler, je me sentais inutile et j’aimais pas ça.  Je voulais faire quelque 
chose, leur montrer la beauté de ce nouvel endroit.   
Alors un jour, j’ai donné à mes parents une carte que j’avais faite plus tôt et je leur ai proposé 
de visiter de cet endroit. Papa était très réticent mais maman était plus enthousiaste, alors 
finalement, ils ont accepté.  En parcourant les rues, j’ai vu des sourires sur leur visage pour la 
première fois depuis longtemps, papa a même essayé de grimper à un arbre avec moi mais ça 
n’a pas été une réussite.   
 
Après ça, on a commencé à reconstruire notre famille petit à petit, ils ont vu à quel point cet 
endroit était agréable et ils ont décidé d’acheter une maison dans le coin.  Trois ans après, 
nous avions enfin un nouveau chez-nous et de nouvelles choses à aimer.   
Cette leçon de vie m’a permis de comprendre que même si les choses matérielles sont 
importantes, il est encore plus important d’être quelqu’un de fort et d’intéressant quoi qu’il 
arrive.  Mon père m’a dit plus tard : « je suis content que ça nous soit arrivé parce que ça nous 
a rendus beaucoup plus forts », et je suis d’accord. 
 

(https://www.youtube.com/watch?v=AZc21OFUeFE) 
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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 1. kategória 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, mit gondol erről az ajándékról és miért ír a barátjának (pl. felháborítónak tartja ezt 

a durva célzást, udvariatlannak találja a gesztust, ezért nem tudja szó nélkül hagyni az 
esetet). 

� Leírja, mit szeretett volna kapni a születésnapjára és miért (pl. jobban örült volna egy 
plüssfigurának, azzal aludhatott volna éjszakánként és mindig eszébe jutott volna róla a  
barátja). 

� Kifejezi elégedetlenségét és elmagyarázza annak okát (pl. igazságtalannak tartja a 
célzást, hiszen nem is szokott késni vagy csak nagyon ritkán, akkor is okkal). 

�  
 

Beszél a múltkori alkalomról, amikor valóban elkésett és elmondja késése okait (pl. 
lerobbant a kocsijuk az autópályán). 

� Beszél a jövőről (pl. soha többé nem áll szóba a barátjával, annyira megsértődött). 
 

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 a maximális szószámot 30 szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, vagy mind az 5 
szempontot kidolgozta, de az irányító szempontok kidolgozása nem arányos. A fogalmazás 
hosszúsága eléri a megadott szószámot, a maximális szószámot legfeljebb 31-40 szóval 
haladja meg  
3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy az irányító 
szempontok kidolgozása teljesen aránytalan és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a 
megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 20 szóval rövidebb) vagy a maximális 
szószámot legfeljebb 41-50 szóval haladja meg. 
2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, és/vagy a fogalmazás hosszúsága 
legfeljebb 40 szóval elmarad az elvárt szószámtól vagy a maximális szószámot több, mint 50 
szóval meghaladja. 
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. 
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 gyakoriak a nem súlyos nyelvtani hibák és/vagy rossz mondatszerkezet is 
előfordulhat és/vagy kevés súlyos hiba is előfordul. 
2 pont: a szövegben vannak jól érthető részek, de gyakran előfordulnak súlyos vagy a 
megértést nehezítő hibák, és/vagy gyakran 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. 
 

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 és être-rel képzett passé composé egyeztetésének tévesztése 
- függő beszéd helytelen használata  
- 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, gérondif, főnévi igeneves szerkezetek. Gondolatait logikusan 
megszerkesztett összetett mondatokban fejezi ki: használ következtető, megengedő, ellentétet 
kifejező, stb. mondatszerkesztési eljárásokat. A használt szerkezetek változatosak, sokrétűek, 
a feltett kérdéseknek megfelelőek. 
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: szinte kizárólag csak egyszerű, mellérendelő nyelvtani szerkezeteket használ. 
0 pont: a fogalmazás nyelvi szempontból rendkívül szegényes vagy a szöveg 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 válaszok felépítése logikus, 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. 
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 
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, gyakran használ kollokvializmusokat. 
4 pont: a szöveg szókincse megfelelő, de nem különösebben gazdag, az alapszókincset 
meghaladja, és/vagy gyakori ismétlődéseket tartalmaz. 
3 pont: a szöveg szókincse nem gazdag, átlagos, és/vagy a szóhasználat néha nehezíti a 
megértést. 
2 pont: a szöveg szókincse nem haladja meg az alapszókincset, és/vagy szóhasználata a 
szöveg megértését gyakran nehézzé teszi. 
1 pont: szókincse szegényes és szóhasználata a szöveg megértését nehézzé teszi. A rossz 
szóhasználat miatt a szöveg egyes részei érthetetlenek. 
0 pont: nagyon gyakran válik a szöveg érthetetlenné, nehezen érthetővé vagy nevetségessé a 
rossz szóhasználat miatt és/vagy a létrehozott szöveg rövidsége miatt nem értékelhető. 
 

Gondolati gazdagság: 
 

5 pont: a megalkotott szöveg ötletes, fantáziadús, eredeti, az olvasó figyelmét mindvégig 
leköti. Releváns, jól követhető, nincsenek benne ellentmondások vagy logikai ugrások.  
4 pont: a tanuló többségében ötletes, fantáziadús szöveget alkot, gondolatmenete viszonylag 
világos és a szöveg nagy részében jól követhető, az olvasó figyelmét nagyrészt leköti. 
Gondolatmenetében nincsenek ellentmondások.  
3 pont: a tanuló túlságosan általános szöveget, szinte kizárólag kliséket, sablonokat fogalmaz 
meg, nem túl ötletes, és/vagy a szöveg gondolatmenete helyenként nehezen követhető, 
és/vagy néha előfordulnak nem alátámasztott kijelentések, és/vagy a szöveg nem túl érdekes, 
és/vagy tanuló nem teljesen értette meg a feladatot. 
2 pont: a feladat megoldása teljesen 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. 
1 pont: a szöveg teljességgel érdektelen és gondolatmenete alig követhető, 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. 


