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NYELVI TESZT 

 

1. Retrouvez la place originale des verbes (partie A) et mettez-les à la forme qui convient 
(partie B). Écrivez vos solutions sur les lignes du texte de la partie B. Seules les solutions 
écrites dans la partie B seront évaluées. 
 

1. transmise / transmissible 7. rappelant / en rappelant 
2. sont diagnostiqués 8. ont succombé 
3. sont touchées 9. a causé / avait causé 
4. sont hospitalisées / ont été hospitalisées 10. consistant 
5. est immunisée / a été immunisée / 

était immunisée 
11. empêche / empêcherait / 

empêchera 
6. remonte 12. sont espérés / seront espérés 

 
 
2. Mettez les verbes à la forme qui convient ou mettez l’élément qui manque. 
 
 
13. y 22. m’étais mise  
14. ai été prise 23. en prétextant / prétextant 
15. sur / parmi 24. nous a laissés / nous avait laissés 
16. depuis 25. m’a ramenée 
17. s’est créée / s’était créée 26. n’y avais jamais réfléchi 
18. fasse 27. me ramenait 
19. était nés / né 28. y aille 
20. desquelles 29. qu’ 
21. à 30. était passée 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

1. Vous allez entendre un texte sur les magasins Tchibo. Avant les écoutes, lisez les  
questions. Ensuite, vous entendrez le texte deux fois. Répondez aux questions. 
 

1. La ville se reconstruit (après la guerre / sur les ruines des bombardements). / La ville 
a beaucoup souffert pendant la guerre (et ne s’est pas encore remise). / La ville était 
en ruines. (Toute réponse ayant le même contenu) 

2. Du nom d’un des fondateurs de la marque / Tschilling et du nom allemand du grain 
de café (bohn). (Toute réponse ayant le même contenu) 

3. Ils vendaient du café par correspondance. (Toute réponse ayant le même contenu) 
4-5. Parce qu’il y a eu beaucoup d’années de restriction alimentaire / le café se vendait à 

prix d’or au marché noir / on ne pouvait avoir qu’un substitut sans goût à base de 
chicorée / la bourgeoisie hambourgeoise veut retrouver ses habitudes d’avant. (Toute 

réponse ayant le même contenu) 
6. La marque Tchibo ouvre sa première boutique. (Toute réponse ayant le même 

contenu) 
7. En offrant puis en vendant des petits objets (en adoucissant la vie des femmes) (Toute 

réponse ayant le même contenu) 
8. Elle a plus de 700 boutiques en Allemagne (et on peut trouver ses produits dans les 

supermarchés aussi) (Toute réponse ayant le même contenu) 
9.  L’offre change chaque semaine / On y trouve plein de gadgets (dont on ignorait 

l’existence mais qui donne envie d’en posséder un). (Toute réponse ayant le même 

contenu) 
 
 
Transcription : 
 
Nathalie est française et vit depuis de longues années en Allemagne. Elle y a découvert un 
magasin assez particulier dont tous les Allemands raffolent. Vous allez voir. 
Regardez ce commerce. Où peut-on bien être ? Nous sommes dans le concept store le plus 
populaire d’Allemagne. Bienvenue dans le royaume de Tchibo. 
Tout commence en 1949 à Hambourg. Dans une Allemagne qui est en train de se reconstruire 
péniblement sur ses ruines, le torréfacteur Max Herz et son confrère Carl Tschilling Hiryan ont 
une idée brillante. Ils créent la marque Tchibo. « Tchi » pour Tschilling, d’après le nom de l’un 
des fondateurs, et « bo » pour bohn, qui signifie « grain de café » en allemand. Et là, il 
révolutionne le modèle économique d’après-guerre. Comment ? Ils vendent du café par 
correspondance. Eh oui, pour eux, c’est absurde d’ouvrir une boutique dans une ville comme 
Hambourg, complètement détruite par les bombardements. Après des années de restriction 
alimentaire, de café hors de prix au marché noir et de consommation d’un substitut de café sans 
goût à base de chicorée, la bourgeoisie hambourgeoise aspire à renouer au plus vite avec ses 
rituels mondains et célèbre le retour de cet or noir. Les ventes du café Tchibo dépassent toutes 
les prévisions. 
En 1955, Max Herz se décide à ouvrir finalement sa première boutique à Hambourg. Au début, 
on n’y trouve que du café et des gâteaux. Mais Herz n’est pas qu’un simple homme d’affaires. 
C’est un visionnaire. Les 30 glorieuses battent leur plein, les femmes allemandes ont la fièvre 
de la consommation, c’est donc elles qu’il va fidéliser. Alors, en plus du café, Tchibo 
commence à offrir, puis vendre tous ces petits objets censés adoucir le quotidien des femmes 
au foyer après tant d’années de privation : torchons et essuie-mains, boîtes en métal décoratives, 
sets de table, planches à tartiner ou encore couteaux électriques. C’est le jackpot !  
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Aujourd’hui, l’Allemagne compte plus de 700 boutiques Tchibo et d’innombrables rayons 
remplis de ses produits dans les supermarchés. Chaque semaine, l’offre Tchibo change et il est 
attendu avec impatience. Que choisir cette fois ? Un hamac pour chat ? Un presse-purée à tête 
pivotante ? Un bracelet magnétique bien pratique ? Ou juste une sonnette de porte pour le chat. 
Eh oui, les produits Tchibo nous rappellent sans cesse que l’inventivité des ingénieurs 
allemands ne connaît apparemment aucune limite. Et c’est bien pour cette raison que Tchibo 
est devenu culte en Allemagne. Les clients n’entrent pas dans une de ses boutiques pour acheter 
du café, ils viennent pour faire le plein de gadgets dont ils ne savaient pas cinq minutes plus tôt 
qu’ils existaient, et encore moins qu’ils en avaient besoin. 
 

(https://www.arte.tv/fr/videos/084800-000-A/le-magasin-tchibo/) 

  
 
2. Vous allez entendre une interview avec Nicole sur son expérience avec sa baby-sitter. 

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 : 

10. son mari l’a embauchée / trouvée par petite annonce 
11. elle avait des enfants en bas âge / 4 enfants 
12. au début tout se passait bien, elle faisait bien son travail 
13. elle lui faisait une confiance totale 
14. elle lui donnait sa carte bleue pour faire les courses 
15. elle ne se doutait de rien 
16. pourtant il y avait des signes, (p.ex. elle dépensait trop, des objets disparaissaient) 
17. des années plus tard elle s’occupait aussi de son père (car il ne pouvait plus vivre seul) 
18. la banque a téléphoné : le compte de son père était à découvert 
19. c’est sa sœur qui a compris que la nourrice était coupable 
20. elle a avoué  
21. elle a dit que le père voulait l’aider 
22. elle a été mise en garde à vue 
23. elle s’est sentie trahie / elle était très déçue 
 

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. 
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Transcription : 

Nicole : J’ai eu une nourrice quand mes enfants étaient en bas âge en qui j’avais toute 
confiance, et qui a trahi ma confiance à un point que je ne pouvais même pas 
imaginer. 

Reporter : Dans quelles circonstances avez-vous recruté cette jeune femme ? 
Nicole : Je l’ai recrutée par petites annonces, ça a été un petit peu le hasard. Elle est 

venue un jour où je n’étais pas là. Mon mari l’a recrutée le jour même, parce 
qu’on était vraiment à la bourre, et comme j’avais une profession libérale, j’étais 
absente très souvent. Donc, quand je suis rentrée le soir, les enfants étaient 
propres, la maison était nickel et il y avait même un petit repas chaud qui nous 
attendait… 

Reporter : Quel âge avaient vos enfants à l’époque ? 
Nicole : Ils étaient tout petits, j’avais un fils de 5 ans, une petite fille de 2 ans et deux 

jumeaux d’un an. 
Reporter : Quel genre de lien avez-vous tissé avec elle ? 
Nicole : Des liens très amicaux. Je lui faisais une grande confiance pour tout ce qui était 

gestion de la maison, gestion des enfants, elle allait aux réunions des parents 
d’élèves, elle habillait les enfants dans les grands magasins, elle s’occupait de 
faire la cuisine, de faire les courses, de gérer ma vie, en fait. 

Reporter : Donc, alors que justement vous aviez une confiance absolue en cette nourrice, 
mais certains comportements quand même auraient pu vous alerter… 

Nicole : Eh bien, déjà, il y avait beaucoup d’objets qui disparaissaient chez moi, mais 
comme les enfants étaient petits, je pensais toujours que c’était les enfants qui 
avaient déplacé les objets… 

Reporter : Quel genre d’objets ? 
Nicole : Des bibelots, des jeux vidéo, des DVD, des bijoux… 
Reporter : Elle avait votre carte bleue ? 
Nicole : Oui, elle faisait le marché, elle faisait les courses. 
Reporter : Vous vérifiiez les comptes ? 
Nicole : Alors je vérifiais les comptes mais je trouvais que la vie était trop chère… je lui 

disais « on dépense trop d’argent, on gaspille trop de nourriture », mais c’est 
tout quoi. Le frigo était plein à chaque fois, et j’avais une telle confiance en elle 
que pour moi, elle était insoupçonnable. D’ailleurs, une fois, j’ai eu des achats 
sur Internet et je n’achetais rien sur Internet à l’époque, donc je lui ai dit « je me 
suis fait pirater ma carte, il faut vite que j’aille faire opposition à la banque ». 
J’ai fait opposition à la banque et je lui ai redonné ma nouvelle carte… 

Reporter : Après s’être occupée de vos enfants, cette femme a même pris soin de votre 
père. Dans quelles conditions cela s’est-il passé ? 

Nicole : J’ai pris mon papa chez moi parce qu’il était trop âgé, et il ne savait plus 
s’occuper de lui. Donc il habite toujours actuellement chez moi et bien sûr, j’ai 
fait appel à elle pour garder mon père, comme j’avais fait appel à elle pour garder 
mes enfants. À cette époque, mes enfants étaient déjà à l’internat. 

Reporter : Et il y a eu un événement qui vous a permis d’ouvrir enfin les yeux ? 
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Nicole : Eh bien, un jour, la banque de mon père a appelé en disant que son compte était 

à découvert. J’étais très étonnée parce qu’il avait des économies, et il touchait 
sa retraite tous les mois et moi, je ne touchais pas à son argent, donc j’étais très 
étonnée, je pensais qu’il y avait une erreur. J’ai immédiatement contacté ma 
sœur qui gérait les comptes de mon père et là, elle aussi est tombée des nues, et 
m’a dit « c’est pas possible d’avoir un problème de piratage », etc. Et elle s’est 
mise donc à soupçonner cette femme d’avoir détourné l’argent de mon père, 
toutes ses économies, plus sa retraite. 

Reporter : Quel genre de dépenses ? 
Nicole : Alors c’était des dépenses au niveau vêtements, jeux, vidéo, téléphone, 

abonnement téléphonique, prêts à la consommation… 
Reporter : Comment avez-vous découvert tout ça ? 
Nicole : Eh bien parce qu’après, il y a eu une enquête qui a été faite. Le préjudice a été 

estimé par le juge d’instruction entre 800 et mille euros pour mon père, et à peu 
près la même somme pour moi. Parce que quand elle faisait ses courses avec ma 
carte bleue, j’ai compris qu’elle faisait aussi des courses pour elle. 

Reporter : Elle l’a avoué ? 
Nicole : Elle l’a avoué, mais elle l’a avoué à sa façon, en disant que mon père l’aidait car 

elle était en difficulté financière, or mon père ne pouvait pas l’aider puisqu’il 
était beaucoup trop âgé pour avoir une notion quelconque de l’argent. Donc, le 
soir même, on lui a demandé de rendre les clés de la maison, et on lui a demandé 
de venir au commissariat de police le lendemain pour avouer. Et donc elle a été 
mise en garde à vue. 

Reporter : En quoi cette expérience douloureuse a-t-elle mis à mal votre capacité à faire 
confiance ? 

Nicole : C’était très douloureux.  C’était quelqu’un que j’aimais comme une petite sœur 
et puis qui avait participé à éduquer mes enfants, et mes enfants l’aimaient 
beaucoup car elle savait se faire aimer… Donc forcément, je me suis sentie 
trahie. 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=vhD66BICFEI) 
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A hallott szöveg feladat pontszámainak vizsgapontra váltása: 

 

Elért pontszám Vizsgapont 
26 30 
25 29 
24 28 
23 27 
22 25 
21 24 
20 23 
19 21 
18 21 
17 20 
16 18 
15 17 
14 16 
13 15 
12 14 
11 13 
10 12 
9 10 
8 9 
7 8 
6 7 
5 6 
4 5 
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: 
 
„A” változat 
 
� Kifejezi lelkesedését a francia mozgalom támogatásával kapcsoltban (pl. nagyszerűnek 

találja az ötletet, úgy gondolja, a világon mindenütt ki kellene próbálni). 
� Leírja, miért lenne fontos csökkenteni húsfogyasztásunkat környezetvédelmi szempontból     

(pl. fontos lenne az állatvilág védelme, az állati eledel termelése a környezet     
szennyezésével jár). 

� Elmondja, egészségünk védelme szempontjából miért kellene kevesebb húst fogyasztanunk   
    (pl. a zöldség, gyümölcs egészségesebb, mint a hús, a sok hús fogyasztása elhízáshoz      

vezethet). 
� Elmondja, mi jellemzi a mai fiatalok táplálkozási szokásait (pl. gyakran esznek  

gyorsétteremben, kevéssé változatos a táplálkozásuk, a bolognai spagettin és a sonkás pizzán 
kívül alig esznek meg mást). 

� Javasol egy tervet, hogyan lehetne ezt az ötletet a magyarországi gimnáziumokban is 
megvalósítani (pl. a menzát meg kellene reformálni, táplálkozási szakembereket hívni, hogy 
tanácsot adjanak). 

 
„B” változat 
 
� Elmondja, hogy nem tetszik neki az ötlet és felháborodását fejezi ki (pl. ez egy nagy butaság, 

miért kellene étkezési szokásainkon változtatni?) 
� Elmagyarázza, miért nem támogatja a mozgalmat (pl. attól, hogy hetente egy nap nem  

eszünk húst, semmi nem fog változni, nem ez a módja a környezet- és állatvédelemnek). 
� Más megoldást javasol környezetünk védelmére (pl. inkább spórolnunk kellene a vízzel, az  

árammal, ezzel sokkal többet tehetnénk a környezetért). 
� Elmondja, miért lenne ez jobb megoldás (pl. az emberiség jövője szempontjából hosszú  

távon ez sokkal fontosabb lenne, hiszen energiaforrásaink végesek). 
� Javasol egy tervet, hogyan lehetne ezt az ötletet a magyarországi gimnáziumokban is 

megvalósítani (pl. egy olyan mozgalom indításával, hogy a tantermekben kapcsoljuk le a 
villanyt és a gépeket órák után, ne hagyjuk a konnektorban a telefontöltőket). 
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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. 
 

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! 
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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. 
 
 
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. 
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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. 

 


