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NYELVI TESZT 

 

1. Mettez le verbe entre parenthèses à la forme qui convient. 

 

1. nous sommes rencontrés 

2. m’a demandé 

3. ont mal tourné 

4. ai été attaquée 

5. est revenue 

6. s’agissait 

7. m’a attrapée 

8. n’y voyais 

9. l’avaient aidé / l’aidaient 

10. n’avaient pas été 

11. m’ont sauvé 

 

 

2. Lisez le témoignage d’Antoine qui a vécu en colocation avec une dame âgée. Mettez  

dans les cases ci-dessous le pronom qui convient (pronom personnel, réfléchi, 

démonstratif, possessif, relatif). 

 

12. nous 

13. sien 

14. lui 

15. l’ 

16. que 

17. m’ 

18. les 

19. m’ 

20. qui 

21. nous / me 

22. ceux 

23. vous 

24. vous 
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3. Mettez dans les cases ci-dessous la préposition qui convient. 

 

25. depuis 

26. avec 

27. par 

28. en 

29. pendant 

30. à 

31. dans  

32. en 

33. en 

34. sur 

 

Az elért pontszám átváltása vizsgapontokra : 

 

Elért pontszám Vizsgapont 

34 30 

33 29 

32 28 

31 27 

30 26 

29 26 

28 25 

27 24 

26 23 

25 22 

24 21 

23 20 

22 19 

21 18 

20 18 

19 17 

18 16 

17 15 

16 14 

15 13 

14 12 

13 11 

12 11 

11 10 

10 9 

9 8 

8 7 

7 6 

6 5 

5 4 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

1. Vous allez entendre un texte sur le camembert. Lisez les affirmations. Ensuite, vous  

entendrez le texte deux fois. Mettez un V pour les affirmations vraies et un F pour les 

affirmations fausses. 

 

1. 500 millions de camemberts ont déjà été vendus depuis son invention. 

 
F 

   

2. Le camembert a été découvert par une femme.  
V 

   

3. Camembert est le nom d’un village.  
V 

   

4. Le camembert a été inventé en 1850.  
F 

   

5. Le développement des lignes de train a aidé la popularisation du camembert à 

Paris.  
V 

   

6. En 1890, on a commencé a emballé le camembert dans des boîtes en bois.  
V 

   

7. C’est la France qui vend le plus de fromages au niveau mondial.  
F 

   

8. Selon les règlementations, le camembert peut-être vendu seulement dans l’Union 

Européenne.   
F 

   

9. On peut fabriquer du camembert n’importe où dans le monde, mais on ne peut pas 

l’appeler « camembert » de Normandie.  
V 

 

 

Transcription : 

 

Le camembert : icône nationale. Près de 500 millions vendus chaque année en France, soit près 

de 15 par seconde. On doit sa découverte à Marie Harel, une fermière née à Croutte, près du 

village de Camembert, en Normandie. Ça ne s’invente pas ! 1850 : inauguration de la ligne de 

train Paris-Caen. Avant, il fallait 3 jours, désormais, en 6 heures, les camemberts arrivent à 

Paris. 1890 : invention de la boîte en bois, le fromage voyage sans dommage. Résultat : on en 

déguste partout, même au Japon. En 1996, le camembert de Normandie obtient une AOP, une 

appellation d’origine protégée, c’est-à-dire que les critères de la fabrication sont précis : du lait 

cru, issu de vaches normandes.   

Des fromages qui sentent fort peut-être, mais qui font vendre. Avec 640 000 tonnes par an qui 

partent à l’étranger soit près de 20 kilos par seconde, la France est le premier exportateur 

mondial de fromage en valeur, le second derrière l’Allemagne en quantité. Avec un chiffre 

d’affaires de 3 milliards d’euros, leur vente représente la première des exportations laitières. 

Destination : nos voisins européens à quatre-vingts pour cents, car les pays de l’Union ont  
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harmonisé leurs réglementations. Les fromages français traversent tout de même les océans,  

les États-Unis et le Japon disent « oui » aux AOP et les servent dans les grands restaurants et 

les fromageries de luxe. Mais à cause du transport, du coût et des restrictions liées au lait cru, 

certains pays préfèrent fabriquer leur propre fromage en les pasteurisant. Aucune loi 

internationale ne protège la recette française, on pourra donc trouver du camembert en Suède, 

de la tomme au Canada, et quantité de gruyère en Nouvelle-Zélande. 
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2. Vous allez entendre le témoignage d’une femme qui a perdu la vue. 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 ! 

 

10. il y a deux ans, (elle conduisait la nouvelle voiture de son père quand) un 

accident s’est passé 

11. après l’accident, elle a perdu la vue  

12. la vie est devenue insupportable / les amis se sont éloignés / il était difficile de 

faire les choses habituelles / personne ne voulait d’une fille aveugle 

13.  elle était seule à la caisse / dans une station-service 

14. soudain quelqu’un l’a poussée et elle a laissé tomber tout ce qu’elle avait dans 

la main 

15. un garçon l’a aidée (à ramasser sa nourriture) / un garçon lui a rendu ses chips 

16.  le garçon lui a téléphoné / l’a invitée (à sortir) 

17. elle a accepté 

18. c’était la mère d’Alice qui lui avait donné le numéro de sa fille 

19.  deux jours plus tard, ils ont eu leur premier rendez-vous / ils avaient plusieurs 

rendez-vous 

20. elle lui a raconté comment elle avait perdu la vue, et Alex lui a raconté son 

accident de voiture 

21. il a eu des brûlures / blessures / cicatrices terribles qui couvraient son corps / 

son visage 

22. ça a été le grand amour 

23. elle rêvait de retrouver la vue mais Alex était content qu’elle ne puisse pas voir 

son visage 

24. on lui a annoncé qu’elle allait se faire opérer 

25. elle était heureuse, cependant Alex a changé de comportement 

26. quand elle s’est réveillée après l’opération, sa mère lui a donné une lettre 

27. Alex lui a écrit qu’il ne pourrait pas la laisser le voir avec les cicatrices sur son 

visage 

28. il lui a demandé de ne pas le chercher 

 

+ 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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Transciption : 

Salut ! Je suis Alice. J’ai 20 ans et je vais vous raconter mon histoire. Je vivais une vie normale 

mais il y a deux ans, tout a changé. Mon ami et moi conduisions la nouvelle voiture de mon père 

quand c’est arrivé. Tout ce dont je me souviens après l’accident, c’est un bruit dans ma tête, une 

douleur horrible partout dans mon corps et l’obscurité ... après, je n’ai plus rien vu. Des fragments 

avaient pénétré dans mes yeux et les docteurs m’ont diagnostiqué une « cécité pratique » : je suis 

devenue aveugle. La seule chose que je pouvais distinguer, c’était la différence entre le jour et la 

nuit. Après ça, la vie est devenue insupportable. Mes amis se sont éloignés, c’est devenu difficile 

de faire des choses habituelles et surtout, personne ne voulait d’une fille aveugle. 

Un jour, ma vie a changé : ma mère m’a laissée seule dans la station-service le temps qu’elle aille 

chercher son sac, je suis restée près de la caisse tenant un soda, des chips et des tablettes de 

chocolat en attendant ma mère quand soudain, quelqu’un m’a poussée par derrière. Toute la 

nourriture est tombée de mes mains. Je me suis immédiatement mise à chercher mes articles. 

« Excusez-moi » – ai-je entendu d’une voix masculine et j’ai senti la main d’un homme me 

donner les chips. « Pas de problème, ça arrive » – ai-je dit. Le soir même, le téléphone a sonné. 

C’était Alex, le garçon de la station-service. Il m’a invitée à sortir et j’ai accepté mais j’avais une 

question en tête : comment ce mec a eu mon numéro de téléphone ? Il se trouve que l’inconnu 

avait attendu jusqu’à ce que je quitte le magasin et avait ensuite demandé mon numéro à ma mère. 

Deux jours plus tard, nous avons eu notre premier rendez-vous. La conversation était sympa, je 

lui ai dit comment j’avais perdu la vue et il m’a raconté son histoire. Alex venait d’une famille 

riche et à ses 20 ans, ses parents lui ont offert une voiture de sport. Lui et ses amis ont organisé 

une course, il y a eu un accident, sa voiture s’est retournée et a pris feu. Les pompiers sont arrivés 

à temps et Alex a survécu. Mais les conséquences de cet accident ont été insupportables : il a eu 

des brûlures et des blessures partout sur le visage et le corps. À ce moment, j’ai pu ressentir sa 

douleur parce que je la connaissais. Ce rendez-vous a été suivi par un autre, puis un troisième et 

un quatrième ... J’avais des papillons dans le ventre, un sourire et des genoux tremblants à chaque 

fois. J’étais tombée amoureuse, j’ai appris à connaître les cicatrices sur son visage en touchant 

doucement et gentiment chacune d’entre elles. Il a embrassé mes yeux fermés, il m’a prise dans 

ses bras et je lui ai parlé de mon rêve : retrouver un jour la vue, parce qu’il y avait tant de choses 

que je voulais voir. Mais il m’a dit que c’était super que je ne puisse pas voir son visage défiguré. 

Un matin de printemps, le téléphone a sonné. « Alice, tu te fais opérer dans une semaine ! » J’étais 

tellement heureuse, mais en même temps, je ne comprenais pas pourquoi ça m’arrivait, c’était 

une opération très chère. Au cours de la semaine suivante, j’ai remarqué qu’Alex était moins 

bavard que d’habitude, comme s’il s’éloignait de moi. Je pensais qu’il était inquiet parce que 

bientôt, je pourrais le voir, mais il avait tort car je l’aimais avant tout pour qui il était. Il m’a 

accompagnée à l’hôpital. Après l’opération, je voulais tellement le voir, mais seuls mes parents 

étaient dans la chambre. Maman m’a donné une lettre. Voici ce qui s’y trouvait :  

« Salut mon amour, merci pour ces deux années merveilleuses, je n’ai jamais été aussi heureux, 

et c’est grâce à toi. Je t’ai entendu me dire que tu rêvais de retrouver la vue, d’admirer le coucher 

de soleil et ça me faisait mal de te voir perdre l’espoir d’avoir une vie épanouie. Je voulais te 

donner une seconde chance mais cette fois, sans moi. Je t’aime, mais mes peurs sont plus fortes 

que moi. Je suis désolé mais je ne peux pas passer au-dessus, je ne peux pas te laisser me voir 

comme ça, avec des cicatrices partout sur le visage. Ne cherche pas à me retrouver, j’ai changé 

de numéro de téléphone et j’ai déménagé pour qu’on ne se croise pas par hasard. Sois heureuse, 

Alice !  Alex. »  
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Az elért pontszám átváltása vizsgapontokra : 

 

Elért pontszám Vizsgapont 

31 30 

30 29 

29 28 

28 27 

27 26 

26 25 

25 24 

24 23 

23 22 

22 21 

21 20 

20 19 

19 18 

18 17 

17 16 

16 15 

15 15 

14 14 

13 13 

12 12 

11 11 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

0 0 

 

Források: 

 

- Histoires vraies juillet-août 2018 

- https://www.cidj.com/vie-quotidienne/trouver-un-logement/j-habite-chez-une-

personne-agee-vos-temoignages 

- Phosphore, janvier 2019 

- https://www.youtube.com/watch?v=-N7nYpW68N4 

- https://www.youtube.com/watch?v=PiyFGr5-V2E&fbclid=IwAR1bb1DOK-

ANvPhwVxJmE81Y1hZf0kSqJrjLJCZs6_ghs6dSdp-kChQbEVQ 

- https://www.youtube.com/watch?v=BqXhQ7CDlmc 

 

A szövegek kis mértékben szerkesztettek, az eredeti tartalom megtartása mellett. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-N7nYpW68N4
https://www.youtube.com/watch?v=PiyFGr5-V2E&fbclid=IwAR1bb1DOK-ANvPhwVxJmE81Y1hZf0kSqJrjLJCZs6_ghs6dSdp-kChQbEVQ
https://www.youtube.com/watch?v=PiyFGr5-V2E&fbclid=IwAR1bb1DOK-ANvPhwVxJmE81Y1hZf0kSqJrjLJCZs6_ghs6dSdp-kChQbEVQ
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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: 

 

 

 Elmondja, mit gondolt Alice a műtétről és Alex távozásáról (pl. az élete teljesen 

megváltozott a műtét után, a barátai újra megkeresték, de összetört Alex távozása miatt, 

hiszen nagyon szerette, stb.) 

 Elmondja, hogyan próbálta Alice megkeresni Alexet (pl. Alexhez írt szerelmes levelet 

tett közzé az újságokban, a hatóságokhoz fordult, hogy megtudja a címét, stb). 

 Elmeséli Alice és Alex találkozásának körülményeit (pl. Alex olvasta a levelét az 

újságokban és randevúra hívta ugyanoda, ahol először találkoztak, miután megtudta a 

címét, váratlanul megjelent nála, stb). 

  

 

Elmondja, hogyan reagált Alex a találkozásra (pl. próbálta elrejteni az arcát, 

megfeledkezett sérüléseiről és karjaiba zárta Alice-t, stb.). 

 Elmeséli, mi lett történetük vége (pl. Alex nem tudott megbirkózni a ténnyel, hogy az 

arca eldeformálódott, így újra szakított Alice-szal, Alex megértette, hogy a szerelem 

mindent legyőz, így sikerült elfogadnia önmagát és összeházasodtak, 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 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. 

 

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. 
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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. 


