
 

Oktatás i  Hivata l  

 

OKTV 2019/2020  2. forduló 

A 2019/2020. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló  

FRANCIA NYELV 

II. kategória 

Javítási-értékelési útmutató 

NYELVI TESZT 

 

1. En 16. compte / importe 

2. limiter / réduire / diminuer / restreindre 17. sans 

3. prendre / avoir 18. lequel 

4. fabrication / production 19. unique 

5. émet / dégage / produit / engendre / occasionne 20. durable 

6. éviter / oublier / arrêter / supprimer 21. fièrement 

7. utile 22. incontournable 

8. Parmi 23. recyclable / recyclé 

9. défi 24. datant / daté 

10. opter / craquer 25. sanitaires 

11. serait 26. fabrication 

12. triais 27. fabricants  

13. éteignais 28. solidité 

14. économisais / coupais / fermais 29. fragilité  

15. goutte 30. ajout 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

1. Vous allez entendre un texte sur l’origine de l’hymne national anglais. Avant les 

écoutes, lisez les affirmations. Ensuite, vous allez entendre le texte deux fois. Mettez 

un V pour les affirmations vraies et un F pour les affirmations fausses. 

 

1. La chanson qui est à l’origine de l’hymne national anglais a été composée pour 

le roi français. 
V 

2. La mélodie de la chanson a été écrite par une Française d’origine allemande.  F 

3. La chanson ne serait peut-être pas née si le Roi Soleil ne s’était pas blessé aux 

fesses. 
V 

4. Grâce aux traitements de ses médecins, le Roi n’avait pas de douleurs. F 

5. Quelques mois après, le Roi a dû subir une intervention chirurgicale sur une 

autre partie de son corps. 
F 

6. Pour remercier Dieu de la guérison du Roi, les jeunes filles vivant à la Cour 

Royale ont décidé de composer un cantique. 
F 

7. Ce cantique a été chanté dans tous les pensionnats de France. F 

8. Le grand compositeur allemand, Friedrich Händel a passé quelque temps dans 

la cour du Roi Soleil. 
V 

9.  Comme Händel a adoré le cantique, il a décidé d’en faire la version anglaise. V 

10. Le roi Georges 1er ne savait pas que la chanson était née en France, donc il en a 

fait l’hymne national. 
V 

 

Transcription : 

 

Pourquoi l’hymne anglais a été composé pour Louis XIV ? 

Le fameux « God save the queen », eh bien, ça a failli être « God save the king », le roi, en 

l’occurrence Louis XIV. Pourquoi l’hymne britannique a-t-il été composé en fait pour Louis 

XIV ? 

Depuis trois siècles, le célèbre « God save the queen » s’est imposé comme l’hymne 

britannique, le symbole de la culture anglaise. Il a pourtant été écrit par une Française, composé 

par un Italien et popularisé par un Allemand. Et il doit sa naissance à une blessure au royal 

postérieur de notre Roi Soleil. 

Explication : en janvier 1686, Louis XIV tombe brusquement malade. La plume d’un coussin 

rembourrant son carrosse lui a piqué le postérieur, c’est-à-dire ses fesses royales, lui causant un 

abcès, un méchant gros bouton particulièrement mal placé. 

Pendant des semaines, les traitements se révèlent inefficaces et le Roi Soleil souffre le martyr. 

Au bout de quatre mois, les médecins lui découvrent une fistule anale qu’il est indispensable 

d’opérer. À l’époque, ce genre d’opération présente beaucoup de danger. Le chirurgien de 

Versailles s’y prépare longuement, il confectionne même un bistouri royal recouvert d’argent. 

L’intervention a finalement lieu en novembre 1686 et s’avère être un succès. Le roi est sauvé, 

le royaume soulagé. 

Pour fêter sa guérison, les élèves du pensionnat de jeunes filles de Saint-Cyr décident de réaliser 

un cantique. Les vers sont de Madame de Brinon et la musique composée par Lully. Le cantique 
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sera entonné pour accueillir Louis XIV à chacune de ses visites au pensionnat. Il commence par 

ces mots : « Que Dieu protège notre Roi, longue vie à notre noble Roi. » 

Mais c’est bien des années plus tard, en 1714, que le chant va traverser La Manche. Le 

compositeur allemand, Georg Friedrich Händel est alors en séjour à Versailles. Il découvre le 

cantique des demoiselles de Saint-Cyr. Il est frappé par sa beauté, en note les paroles et la 

mélodie et l’emmène à Londres où il s’est établi. Sa traduction destinée au roi d’Angleterre, 

Georges 1er commence ainsi : « God save great George our king , Long live our noble king ». 

Le succès est immédiat. Et Georges 1er, qui ignore les origines françaises du cantique décide de 

le faire jouer dans toutes les cérémonies officielles. L’hymne anglais est né. 

Précisons qu’il existe, bien entendu, deux versions de l’hymne britannique : « God save the 

king » lorsque le souverain est un homme et « God save the queen » lorsque la couronne est 

détenue par une reine, ce qui est d’ailleurs le cas depuis 67 ans. 

 

(https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/pourquoi-l-hymne-anglais-a-ete-compose-pour-louis-xiv-7779326922) 

 

2. Vous allez entendre un texte sur l’origine du bikini. 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 information demandées : 

 

11. Cela s’est passé peu après la seconde guerre mondiale. 

12. Louis Réard dirige une lingerie. 

13. Il veut faire prospérer le magasin. 

14. Il invente un nouveau type de maillot de bain. 

15. Ce nouveau maillot de bain est très petit / laisse voir le nombril. 

16. Aucun mannequin n’accepte de le porter. 

17. Une danseuse nue le présente / accepte de le présenter. 

18. Elle le présente en 1946 / dans une piscine de Paris. 

19-21. Quelques jours avant, les Américains font exploser une bombe atomique sur l’île de 

Bikini. 

22. Louis Réard baptise son maillot « bikini ». 

23. Le bikini fait scandale / est interdit dans certains pays. 

24. Il est interdit dans les films hollywoodiens / les concours de beauté. 

25. Il est accepté 10 ans plus tard. 

26. Le public voit des actrices (Marilyn Monroe, Brigitte Bardot) en bikini. 

27. Il est interdit en Allemagne jusqu’aux années 70. 
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+ 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 

 

Transcription : 

Quel est le petit nom sexy que l’on donne dans le monde entier au maillot de bain deux-pièces ? 

Oui, le bikini, bien sûr. Mais savez-vous d’où vient ce nom bikini ?  

Tandis que la seconde guerre mondiale fait rage, un certain Louis Réard dirige un magasin qui 

vend de la lingerie. Il a une occupation de toute première importance : trouver une idée 

révolutionnaire pour faire prospérer l’entreprise. Ce sera un maillot de bain réduit à son 

minimum : moins d’un mètre carré de tissu, un bandeau pour le haut, 2 triangles pour le bas et 

le nombril que l’on dévoile pour la toute première fois. On est loin du maillot de plage des 

années 30.  

La nouveauté de ces deux-pièces est telle qu’aucun mannequin professionnel n’accepte de les 

porter. Louis Réard fait alors appel à une danseuse nue du Casino de Paris, Micheline 

Bernardini, pour le présenter lors d’un défilé de mode le 5 juillet 1946, à la piscine Molitor, la 

piscine la plus connue de Paris de l’époque. Le 1er juillet, donc 4 jours avant le jour du défilé, 

le monde entier apprend que les Américains ont fait exploser une bombe atomique surpuissante 

sur l’île de Bikini dans l’océan Pacifique. 

L’explosion de cette bombe d’enfer dans le paradis micronésien a un écho énorme. Louis Réard, 

génie du marketing, a une idée géniale et il baptise « bikini » son maillot provocateur et 

explosif.  

Le bikini de Réard a créé un scandale énorme : dès son apparition il est interdit en Italie, en 

Espagne et au Portugal. En 1949, les préfectures françaises l’interdisent sur la côte Atlantique. 

Les États-Unis ne sont pas en reste. Il est aussi interdit dans les films hollywoodiens et dans les 

concours de beauté. 

Louis Réard est déçu. Sa création aujourd’hui incontournable dans le monde entier ne sera 

acceptée que dix ans plus tard, avec la relative libération des mœurs. En 1953, la célèbre actrice 

Marilyn Monroe fait parler d’elle en apparaissant au vu de tout le monde en bikini. La même 

année, en France, une actrice encore méconnue, Brigitte Bardot fait sensation en plein festival 

de Cannes avec son bikini de vichy rose.  

À propos, savez-vous que le bikini est resté interdit dans les piscines allemandes jusqu’aux 

années 70 ? Étonnant pour un pays dont les mœurs sont souvent considérées comme plus libres 

qu’en France. 

(https://www.youtube.com/watch?v=DE8udi9BXPk) 
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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: 

 

 Madame La Planète Terre elmondja, mit gondol a Black Friday-ről (negatív véleményt 

közvetít, pl. a rengeteg csomagolóanyag elárasztja őt, a szállításhoz használt járművek 

szennyezik őt, stb.). 

 Elmondja, melyek a fő aggodalmai (pl. a több fogyasztás miatt többet kell termelni, az   

 emberek rengeteg felesleges dolgot vásárolnak, amit később kidobnak, stb.)    

 Elmondja, mi a véleménye ez emberekről, akik rajta laknak (pl. felelőtlenek, pazarlók, csak  

 a fogyasztás érdekli őket, stb.)   

 Elmondja, mi jellemezte a régi időket (pl. spóroltak, megjavíttatták az elromlott eszközöket  

és nem vásároltak újakat helyettük, az eszközök élettartama is hosszabb volt, stb.). 

 Elmondja, hogyan látja saját jövőjét (pl. bele fog fulladni a sok szemétbe, 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 a maximális szószámot 35 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 36-45 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 30 szóval rövidebb) vagy a maximális 

szószámot legfeljebb 46-55 szóval haladja meg. 

2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, és/vagy a fogalmazás hosszúsága 

legfeljebb 40 szóval elmarad az elvárt szószámtól. 
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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! 

 

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. 
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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. 

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.   
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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. 


