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NYELVI TESZT 

 

1. Mettez dans les cases ci-dessous la préposition qui convient. 

 

1. pour 

2. sur 

3. sur 

4. à 

5. sur 

6. pour  

7. en 

8. derrière 

9. comme 

10. Selon / D’après / Dans (kisbetűvel is elfogadható) 

11. au 

12. d’entre / parmi 

13. À (kisbetűvel is elfogadható) 

14. après 

15. pour  

 

2. Mettez le mot appartenant à la même famille de mots que celui donné entre parenthèses. 

 

16. appellation 

17. fuite 

18. désenchantement 

19. mécontentement 

20. locations 

21. installation 

22. contraction 

23. achat 

24. choix 

25. nécessité 

26. apparition 

27. apparence 

28. aspirations 

29. intolérance 

30. évasion 
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3. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.  

 

31. venait 

32. passant 

33. ont entrepris 

34. leur a annoncé 

35. ne se sont pas calmés 

36. s’est défendu 

37. est parvenu 

38. avoir perdu 

39. se sont rendus 

40. avait alerté 

41. ont été placés 

42. ayant / ayant eu 

43. a été conduit 

44. a été ouverte 
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Az elért pontszám átváltása vizsgapontokra : 

 

Elért pontszám Vizsgapont 

44 30 

43 29 

42 29 

41 28 

40 27 

39 27 

38 26 

37 25 

36 25 

35 24 

34 23 

33 23 

32 22 

31 21 

30 20 

29 20 

28 19 

27 18 

26 18 

25 17 

24 16 

23 16 

22 15 

21 14 

20 14 

19 13 

18 13 

17 12 

16 11 

15 10 

14 10 

13 9 

12 8 

11 8 

10 7 

9 6 

8 5 

7 5 

6 4 

5 3 

4 3 

3 2 

2 1 

1 1 

0 0 
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HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 

1. Vous allez écouter une interview avec Olivier qui parle de l’histoire du parfum. Lisez  

les questions. Ensuite, vous allez entendre le texte deux fois. Répondez aux questions. 

 

1. Pour la chasse / pour attirer les animaux (le gibier) pendant la chasse. (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 

2. Pour éviter les maladies / pour exalter leur beauté / leur puissance / pour le culte des 

dieux. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

3. Elles avaient un caractère antiseptique / Elles étaient antiseptiques. (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 

4. Parce qu’il était difficile d’avoir accès aux plantes aromatiques. (Toute réponse ayant 

le même contenu.) 

5. Parce qu’ils pensaient que l’eau pouvait véhiculer des maladies. (Toute réponse ayant 

le même contenu.) 

6. Elles étaient parfumées. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

7.   Il en utilisait trop. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

8.   Elle était la capitale de la parfumerie / les plantations de matières premières (pour le  

parfum) s’y trouvaient. 

9. Il exigeait que la Cour change de parfum tous les jours. (Toute réponse ayant le même  

contenu.) 

10. On a inventé les premiers vaporisateurs. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

 

Transcription : 

 

L’histoire des parfums remonte à la Préhistoire : les hommes se frottaient avec des épices ou 

avec des essences dans le but d’impressionner ou d’attirer le gibier qu’ils voulaient chasser. 

Ensuite, durant la période de l’Égypte ancienne et également pendant l’Antiquité, le parfum est 

plutôt utilisé pour le culte des dieux. Les Égyptiens pensaient que le parfum permettait d’exalter 

leur beauté, leur puissance et qu’il permettait également de rester en bonne santé. Ils pensaient 

que les mauvaises odeurs causaient des maladies et c’est pourquoi, en consommant des plantes 

aromatiques, on pouvait supprimer les mauvaises odeurs ; mais également, on pensait que par 

là, on se soignait. Mais la réalité est que, si les gens avaient tendance à guérir, c’est surtout 

parce que les plantes qui étaient utilisées à l’époque étaient essentiellement antiseptiques –   

notamment le thym, le romarin.  

Par contre, pendant la période du Moyen-Âge, on constate une diminution de l’utilisation du 

parfum. En effet, la chute de l’empire Romain due à l’invasion des barbares fait qu’il est 

difficile de pouvoir se procurer des plantes aromatiques et ce n’est qu’à la réouverture des routes 

commerciales au XIIe siècle que l’on peut redécouvrir certaines fragrances.  
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Ensuite, vient l’époque de la Renaissance : à nouveau, l’utilisation du parfum est vraiment très 

à la mode et cela en particulier pour couvrir les mauvaises odeurs, parce que les nobles pensaient 

que l’eau avait tendance à véhiculer les maladies. Alors, les nobles ne se lavaient pas beaucoup, 

ils avaient tendance à se méfier de l’eau et donc il fallait bien essayer de trouver une solution 

pour compenser l’hygiène déplorable de l’époque. 

L’époque classique a été marquée par l’amour que portait le roi Louis XIV pour les parfums – 

il fut d’ailleurs surnommé « le roi le plus Florent du monde » et il faisait même parfumer les 

fontaines du château : tout Versailles sentait bon. Il exagérait tellement qu’il semblerait qu’ à 

la fin de sa vie, il soit même devenu allergique au parfum.  

Cette forte consommation d’essence parfumée pousse la France à développer sa propre 

production et c’est donc à la ville de Grasse que les plantations de matières premières sont 

faites, puisque le climat du Sud y est plus propice. 

Depuis lors, bien évidemment, la ville de Grasse est reconnue comme étant la capitale de la 

parfumerie. Louis XV a également contribué à la popularité du parfum puisqu’il exigeait que 

toute la Cour change de parfum tous les jours. Au XVIIIe siècle, fort heureusement, les normes 

d’hygiène s’améliorent, c’est donc à ce moment-là que des parfums légers apparaissent : ils 

sont essentiellement à base de citron et de bergamote de fleurs – on les appelle « esprit » ou 

« quintessence ». À ce moment-là, les grands noms de la parfumerie commencent à fleurir, c’est 

notamment le cas de Jean Fargeon qui fut donc le parfumeur officiel de Louis XV. 

Peu à peu, la parfumerie commence à devenir plus industrielle : les premières molécules de 

synthèse commencent à voir le jour et, en 1800, c’est le premier vaporisateur qui est créé. 

Certaines grandes marques comme Guerlain et Pilier en profitent pour créer des flacons en série 

et c’est donc le début de la parfumerie telle que nous la connaissons aujourd’hui. 
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2. Vous allez entendre le témoignage d’une femme sur Hugo. 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 ! 

 

11. Elle vivait avec sa famille (sa mère et son frère) en Guadeloupe. 

12. On avait annoncé un cyclone violent. 

13. Les autorités ont appelé la population à prévoir des stocks de produits élémentaires.  

14. Le cyclone s’est abattu le 16 septembre 1989.  

15. Les spécialistes ont dit que le cyclone allait durer huit heures environ.  

16. Les vents devenaient de plus en plus forts.  

17. Il n’y avait plus d’électricité.  

18. Une seule radio continuait à émettre. (Radio Caraïbe)  

19. Tout d’un coup le vent s’est arrêté.  

20. (Ils ont compris qu’) ils étaient dans l’œil du cyclone.  

21. Ils sont sortis de la maison pour voir l’œil du cyclone.  

22. Tout était calme / silencieux. 

23. On ne pouvait plus voir le ciel. / Tout était jaune. / Il faisair très chaud. 

24. Ils sont retournés dans la maison, les vents sont redevenus violents.  

25. (C’était un cyclone sec mais) il avait ramené l’eau de la mer.  

26. Elle était fatiguée / elle s’est couchée sur un matelas / elle a cherché un endroit sûr dans 

la maison. 

27. C’était l’apocalypse : plus d’électricité, plus d’eau, plus de téléphone, le seul moyen de 

communication qu’on avait c’était radio Caraïbes / tout était détruit / il y avait des 

animaux morts partout / il n’y avait plus de trafic / il n’y avait pas d’eau potable 

(trois de ces éléments)  

28. Le Guadeloupe est restée dans cet état pendant trois semaines.  

29. Il n’y a eu que 15 morts. 

30. Les gens ont bien respecté les consignes de sécurité. 

 

+ 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 : 

Je vivais à l’époque avec ma mère et mon frère en Guadeloupe et on avait déjà connu des 

cyclones.  Mais celui-là, Hugo, était annoncé comme extrêmement violent.  

On a commencé à s’inquiéter lorsque les médias nous ont demandé de faire des stocks de 

nourriture, des stocks d’eau, et nous ont dit que l’électricité allait être coupée, qu’il fallait 

acheter des bougies, des réchauds à gaz, prévoir de la nourriture pour les animaux, prévoir de 

la javel et des produits d’hygiène. On avait vraiment l’impression qu’un cataclysme allait 

s’abattre sur nous. Les spécialistes en météorologie nous avaient prévenus que le cyclone 

durerait environ huit heures, avec au milieu un moment d’accalmie, une dépression parfaite, 

qui s’appelle l’œil du cyclone. L’œil, on ne savait pas trop où il allait passer, il se trouve que 

l’œil est passé exactement sur notre maison.  Ce soir du 16 septembre 1989, la nuit est tombée, 

et les vents ont commencé à souffler d’abord doucement, car les vents qui sont loin de l’œil 

sont les moins forts, et les vents qui sont les plus proches de l’œil sont les plus violents. Donc 

les vents ont commencé à souffler doucement, puis de plus en plus fort.   

On écoutait la radio, l’électricité a été immédiatement coupée, donc heureusement on avait 

prévu les piles, et l’antenne radio, elle a été cassée au bout de deux heures par les rafales de 

vent, il ne restait qu’une seule radio qui pouvait émettre, radio Caraïbes, qu’on n’a pas arrêté 

d’écouter pendant toute la nuit, pour essayer de se tenir informés. À partir de minuit, les vents 

étaient extrêmement violents et tout d’un coup, il y a eu le calme, plus un bruit, plus rien, on a 

compris que c’était l’œil du cyclone, et qu’on était dans l’œil du cyclone. Alors on s’est 

regardés, on s’est dit que l’œil durerait à peu près une heure, c’est ce que les scientifiques nous 

avaient dit, et là on s’est dit : on va sortir, on va aller dans la rue, il faut qu’on voie ça au moins 

une fois, car c’est pas tous les jours qu’on est dans l’œil d’un cyclone. Et donc nous sommes 

sortis de la maison, on est allés dans la rue et nous étions donc dans l’œil de cet ouragan. Ce 

que nous avons vu est indescriptible, je n’ai même pas les mots, c’était jaune, il n’y avait pas 

un bruit, pas un vent, rien du tout, on a levé la tête pour essayer d’apercevoir le ciel, il n’y avait 

pas de ciel, c’était tout jaune, comme si nous étions sous une cloche. Il faisait extrêmement 

chaud, mais ce qui était le plus impressionnant, c’était l’absence de bruit, il n’y avait aucun 

bruit, on n’entendait pas les oiseaux, les chiens n’aboyaient pas, comme si la nature s’était 

arrêtée le temps de cet œil.  

On savait malheureusement que les vents qui allaient reprendre après le passage de l’œil 

seraient les plus violents, donc on est vite rentrés, et effectivement à ce moment-là, les rafales 

de vent étaient abominables, on avait l’impression que les fenêtres ne tiendraient pas, alors on 

a pris des planches et des poutres, et avec ma mère et mon frère on a poussé les fenêtres qui, 

effectivement, ne tenaient pas sous les rafales de vent. Pendant plusieurs heures, on avait de 

l’eau jusqu’aux mollets, et c’était très étrange car ce cyclone Hugo était un cyclone sec sans 

pluie, il se trouve que l’eau qu’on avait à nos pieds, c’était de l’eau de mer, le cyclone avait 

ramené de l’eau de la mer. Après plusieurs heures à pousser les fenêtres sous les rafales de vent, 

j’ai commencé à être extrêmement fatiguée, ma mère m’a dit d’arrêter, ils allaient continuer 

avec mon frère. Je suis allée me mettre sur un matelas qu’on avait dans la cuisine, car c’était 

l’endroit le plus sûr de la maison, et je me souviens que j’ai presque perdu connaissance 

tellement j’étais fatiguée.   

Le lendemain c’était un jour d’apocalypse, on n’avait plus d’électricité, plus d’eau, plus de 

téléphone, le seul moyen de communication qu’on avait, c’était cette radio Caraïbes. Tout était 

détruit, les maisons, il y avait des animaux morts, on a vu des avions retournés sur le dos, des 
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toitures arrachées, vraiment comme dans un film catastrophe sauf que là, c’était en vrai. On est 

restés trois semaines sans électricité, c’était compliqué parce qu’aux Antilles la nuit tombe très  

tôt, on n’avait plus d’eau potable, il fallait boire de l’eau avec de la javel mais ce qui a été le 

plus difficile, c’est que le trafic était complètement à l’arrêt à cause des dégâts. 

Miraculeusement, il n’y a pas eu trop de morts, je crois, si ma mémoire est bonne, qu’il y a eu 

en tout 15 morts, ce qui est très peu pour une telle catastrophe, mais c’est grâce au fait que la 

population a bien respecté les consignes de sécurité. 

 

Az elért pontszám átváltása vizsgapontokra : 

 

Elért pontszám Vizsgapont 

33 30 

32 29 

31 28 

30 27 

29 26 

28 25 

27 25 

26 24 

25 23 

24 22 

23 21 

22 20 

21 19 

20 18 

19 17 

18 16 

17 15 

16 15 

15 14 

14 13 

13 12 

12 11 

11 10 

10 9 

9 8 

8 7 

7 6 

6 5 

5 5 

4 4 

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: 

 

 Leírja az eseményeket (mi, hol történt, melyek voltak a körülmények, stb.). 

 Elmondja, a hatóságok hogyan készítették fel a lakosságot a várható eseményekre (pl.  

felszólították a lakosságot, szerezzen be élelmiszert, felkészítették őket a várható 

nehézségekre – áramkimaradás, a víz várhatóan betör a lakásokba, stb.). 

 Elmondja, hogyan sújtott le a ciklon a szigetre (részletesen elmeséli az eseményeket.)   

 Megszólaltat két tanút, akik elmesélik tapasztalataikat (pl. védekezniük kellett a házban a  

ciklon támadása ellen, mit tettek; mit tapasztaltak a következő napon, stb.)? 

 Elmondja, hogyan végződtek az események (pl. milyen következményekkel járt a hurrikán, 

hogyan történt az újjáépítés, hogyan segítették egymást az emberek, 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. 

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. 
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Források: 

- Marie-France janvier 2020 

- www.pariszigzag.fr/paris-au-quotidien/pourquoi-les-bobos-quittent-ils-paris 

- https://www.ulyces.co/news/ils-agressent-un-policier-en-civil-et-portent-plainte-contre-

lui-apres-avoir-perdu/ 

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

- saját készítésű interjú Anne-Claire Maquignon-nal 

- képek forrása :  

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouragan_Hugo 

- https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/cyclone-pam-au-vanuatu-peut-

etre-des-dizaines-de-morts_15698 

 

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


