
 

Oktatás i  Hivata l  

 

OKTV 2019/2020 1 2. forduló 

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

FRANCIA NYELV 

I. kategória 

Javítási-értékelési útmutató 

NYELVI TESZT 

 

Mettez le mot qui manque (préposition, pronom, verbe, adjectif etc.) Mettez un seul mot 

à chaque fois.   

 

1. au 16. où 

2. d’ 17. soit 

3. ouvert 18. gratuit 

4. depuis 19. sans 

5. à 20. de 

6. mieux 21. Ce 

7. longue 22. aux 

8. y 23. joyeuses / bonnes / belles / heureuses 

9. puissent 24. jeter 

10. quelle 25. à 

11. par 26. que 

12. de 27. feraient / font 

13. de / depuis 28. essaierai / essayerai / essaie / essaye 

14 soit 29. m’endors / dors  

15. aient / reçoivent 30. pour 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Vous allez entendre le témoignage de Sarah qui parle de ses voyages. Avant les écoutes, 

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

 

1. Dans sa vie professionnelle, amoureuse et scolaire. (Deux de ces réponses.) 

2. Elle voulait donner du sens à sa vie / apprendre à se connaître / n’a pas supporté le 

sentiment d’être en cage / de répéter les mêmes gestes. (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 

3. On lui a volé ses affaires / elle s’est retrouvée sans argent. (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

4. En (auto-)stop. 

5. 5 mois. 

6. Des gens qu’elle ne connaissait pas / qu’elle connaissait peu / qui n’osaient pas partir. 

(Toute réponse ayant le même contenu.) 

7. L’auto(-stop), le bateau(-stop), l’avion(-stop). 

8. Dans la forêt / sur un matelas / dans le jardin de quelqu’un / chez des gens qui l’invitent. 

9. Les rencontres (qu’elle fait). 

10. Elle est devenue (plus) ouverte / libre / aime bien sa vie. 

 

 

Transcription : 

 

Je m’appelle Sarah Gysler, j’ai 23 ans ; je suis originaire de Lausanne en Suisse. ll y a quatre 

ans, j’ai décidé de tout quitter pour partir voyager. J’ai pris cette décision de partir après 

plusieurs années de chaos entre différents échecs, que ce soit dans ma vie professionnelle, 

amoureuse et aussi même scolaire. Je voulais partir pour donner du sens à ma vie. Je n’ai jamais 

supporté ce sentiment d’être en cage et de répéter chaque jour les mêmes gestes, de savoir à 

l’avance ce que sera ma journée et d’exercer un métier qui, pour moi, n’a aucun sens. Je voulais 

aussi apprendre à me connaître.  

C’est un peu par hasard que je me suis retrouvée à voyager. J’étais partie à Toulouse - c’était 

en octobre 2014. J’étais partie en week-end et ce qui s’est passé, c’est qu’on m’a volé mes 

affaires au centre-ville et je me suis retrouvée vraiment avec plus rien. J’avais tout dans mon 

sac - j’avais mon porte-monnaie, mes cartes, mon passeport, mon téléphone… D’abord j’étais 

complètement paniquée, je ne savais absolument pas quoi faire et je me suis baladée au hasard 

dans les rues. Et j’ai rencontré un groupe de musiciens de rue qui m’ont dit qu’il fallait essayer 

de rentrer en stop. Ça me paraissait complètement fou, enfin, je n’avais jamais fait du stop de 

ma vie et je n’avais jamais voyagé seule. Mais en fait, je les ai écoutés parce que je n’avais pas 

vraiment le choix et je me suis retrouvée à faire du stop. Il y avait 800 kilomètres de Toulouse 

jusqu’à chez moi en Suisse et je n’avais pas d’argent, j’étais seule. Mais en fait, ça a marché et 

j’ai réussi à rentrer chez moi. Et après ça, bah je n’ai plus jamais arrêté. En rentrant, j’ai quitté 

mon appartement, mon job, mes études et j’ai décidé de partir voyager en Europe sans argent, 

en stop, mais cette fois-ci, par envie. Et donc je suis partie seule pour cinq mois jusqu’au Cap 

Nord en Norvège.  

Quand j’ai commencé à voyager, j’ai eu tout un tas de réactions négatives : on m’accusait d’être 

folle, inconsciente ou complètement idiote. Et contrairement à ce qu’on imagine, ce n’était pas 

mes parents qui étaient contre mon départ, mais c’était surtout des gens que je ne connaissais 

pas ou très peu, qui, eux, n’ont jamais osé partir et qui m’en voulaient presque de le faire, moi.  

Après ce voyage en Europe, une fois, je suis partie en Asie - cette fois-ci j’avais un peu d’argent, 

donc j’ai pris le train Transsibérien, de Moscou jusqu’à Irkoutsk en Sibérie. De là, je suis partie 
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en Mongolie où j’ai passé deux semaines dans une famille nomade, et après, j’ai rejoint la Chine 

et de là, je suis partie aux Philippines pendant cinq mois où j’étais sur différentes îles. 

Pour voyager sans argent, je me déplace en général uniquement en stop. Stop, ça veut dire en 

auto-stop, en bateau-stop, et j’ai aussi testé l’avion-stop. 

Pour me nourrir, j’ai appris à pêcher, je sais reconnaître ce qui peut être mangé dans une forêt. 

Et c’est vrai, parfois il y a des gens qui m’invitent à manger chez eux. Et puis pour dormir, j’ai 

un matelas avec une moustiquaire pour me protéger contre les insectes, donc je peux facilement 

dormir dans la forêt ou des fois, je m’installe dans le jardin des gens qui m’invitent chez eux.  

Ce que j’aime le plus dans ces voyages improvisés, c’est les rencontres que je fais. Ce n’est pas 

la destination qui compte le plus. Les paysages, c’est beau mais ça ne fait pas un voyage pour 

moi. Ce qui m’intéresse vraiment, c’est de rencontrer des gens.  

Aujourd’hui, je suis vachement plus ouverte, j’aime bien ma vie et je crois que c’est ça en fait, 

la liberté, c’est de vivre une vie qui me plaît. 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=g-I2uY2MPhg) 

 

 

 

2. Vous allez entendre l’histoire d’Annie Edson Taylor qui est connue pour son exploit 

d’avoir descendu les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. 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 : 

 

11. Annie a descendu les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. 

12. Elle est née aux États-Unis / en 1838. 

13. Elle était professeur. 

14. Elle s’est mariée à 17 ans / très jeune. 

15. Son mari est mort quelques années / 7 ans après leur mariage. 

16. Elle voulait avoir de l’argent. 

17. Son exploit a eu lieu en 1901. 

18. Elle a embauché un manager. 

19. Les journaux ont parlé de son exploit. 

20. Beaucoup de gens ont assisté à l’événement. 

21. C’était le jour de son (63e) anniversaire. 

22. Elle a réussi l’exploit. 

23. Elle a gagné / ils ont gagné beaucoup d’argent (en vendant des interviews et des photos). 

24. Son manager a disparu avec l’argent. 

25. Les détectives qu’elle a engagés ne l’ont pas retrouvé. 

26. Elle a vécu dans la pauvreté jusqu’à sa mort. 

27. Elle est morte à l’âge de 82 ans / en 1921. 

 

+ 3 points : la cohésion du texte est parfaite 

+ 2 points : la cohésion du texte est assez forte 

+ 1 point : la cohésion du texte est faible 

0 point : le texte manque de cohésion 
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Transcription : 

 

Laissez-moi vous raconter l’histoire d’une aventurière américaine Annie Edson Taylor. Elle est 

connue parce qu’elle a réussi à descendre en 1901 les chutes du Niagara dans un tonneau en 

bois.  

Elle est née en 1838 dans l’état de New York, aux États-Unis. En grandissant, elle a choisi de 

devenir professeur, puis elle s’est mariée à un certain David Taylor. Elle a alors 17 ans.  

Malheureusement, après sept ans de mariage, son mari, qui avait été envoyé à la guerre, va 

mourir.  

Les années passent. Nous sommes en 1901. Annie Edson Taylor a alors 63 ans, elle n’est pas 

très riche et donc elle cherche des idées pour obtenir de l’argent, et lui vient l’idée de se lancer 

un défi : descendre les chutes du Niagara dans un tonneau en bois. Son idée est de se jeter du 

point le plus haut des chutes. Elle espérait, grâce à cet exploit, gagner de l’argent pour vivre 

mieux.  

Pour plus de marketing, elle va embaucher un manager pour faire de la publicité pour son 

exploit spectaculaire. À cette époque, les chaînes d’information en continu n’existent pas, mais 

il y a tout de même les journaux qui s’intéressent à de tels exploits. Donc, évidemment, des 

milliers et des milliers de personnes vont rejoindre les chutes du Niagara après avoir lu 

l’information dans le journal, pour assister à ce qui sera un moment historique ou dramatique. 

Annie avait choisi la date symbolique de son 63e anniversaire pour cet événement. La tension 

est immense, le public et les centaines de journalistes sont prêts à assister à cet événement 

insolite. Et ça y est, le tonneau est jeté dans les chutes du Niagara. Vont s’ensuivre 20 minutes 

de descente pour un voyage dans les rapides du Niagara. Tout le monde se demande ce qui va 

rester de l’aventurière. Le tonneau arrive finalement intact, il est ouvert et soulagement : Annie 

Edson Taylor en ressort avec seulement une petite blessure à la tête. Et c’est donc ainsi qu’elle 

devient la première personne à avoir réussi l’exploit de descendre les chutes du Niagara dans 

un tonneau en bois.  

Pendant les mois qui suivent, Annie et son représentant vont gagner pas mal d’argent en vendant 

notamment des interviews à la presse et puis en faisant des livres et des photos sur l’événement.  

Malheureusement pour Annie Edson Taylor, elle n’a pas le temps de vraiment profiter de sa 

richesse puisque son manager disparaît avec tout l’argent qu’ils ont gagné. Il va juste rester une 

toute petite somme à Annie pour engager des détectives, histoire de trouver le voleur, mais sans 

résultat : il n’a jamais été retrouvé. Notre aventurière va passer les vingt dernières années de sa 

vie dans la pauvreté la plus totale jusqu’en 1921. 1921, c’est la date à laquelle elle meurt, elle 

a alors 82 ans.  

 
(https://www.youtube.com/watch?v=crZY8poEdlg)  
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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: 

 

Az interjúban a kérdések és a Télapó válaszai is megjelennek 

 

 A Télapó beszél az év során kapott levelekről (pl. a levelek mennyisége, tartalma, a 

gyerekek életkora, akik írnak neki, stb.) 

 A Télapó elmeséli, hogyan, mivel tölti az év többi részét (pl. a Bahamákon nyaral, egész 

évben dolgozik, mert a „szezont” elő kell készíteni, stb). 

 A Télapó mesél a karácsonyi időszakról (pl. éjjel-nappal dolgozik, kiadja a munkát 

másoknak, felügyeli segítői munkáját, csomagol, stb). 

  

 

Beszél arról, milyen ajándékokat kérnek a gyerekek (pl. néhányan nehezen teljesíthető 

dolgokat kérnek, nem tárgyi dolgokat kérnek, vagy ír a tipikus ajándéktárgyakról). 

 Elmeséli, melyik volt a legeredetibb ajándék, melyet el kellett hoznia (a versenyzők 

kreatív ötletei). 
 

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 25 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 35 szóval elmarad az elvárt szószámtól. 

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 35 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. 


