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A 2004/2005. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny

első (iskolai) fordulójának feladatmegoldásai 
OLASZ NYELVBŐL 

I-II. kategóriában 

 

„A” feladat 

Nyelvtani és lexikai feladatok 
 
-  Az „A”  feladattal elérhető maximális pontszám: 60. 
- Az „A” feladat hét feladatból áll. Minden feladat részfeladatokra oszlik. Minden 

részfeladatra egy pont adható. Fél pont vagy plusz pont nem adható.  
 

A feladatok megoldása: 
 

1. feladat 
la, la, una, un, gli, un’, un, i, lo, un 
 
2. feladat 
ai, per, a, di, a, da, di, alle, di, della 
 
3. feladat 
Piace chi è: disponibile, sensibile, comprensiva 
Non piace chi è: arrogante, egocentrica, spiona 
 
4. feladat 
si è ammalata, l’hanno dovuta ricoverare, andavo, faceva, ci sono piú andata,  
si è ristabilita,  avevo, ero andata, ha detto, mi sento 
 
5. feladat 
te la, te, ti, La/la, le, la, li, li, gli, te 
 
6. feladat 
si incavola, tiene il muso, ti devi preoccupare, colpevole, glielo, chiedile,  
sono d’accordo, non darle retta 
 
7. feladat 
1. una persona in gamba, 3. sordo come una campana, 4. mi avrebbe dato una 
mano, 7. nozze d’argento dei miei, 8. Ti viene la pelle d’oca, 10. Che palle! 
 

 
„B” feladat 

Szövegértési feladat 
 

- A „B” feladattal elérhető maximális pontszám: 20. 
- A „B” két feladatból áll. Minden feladat részfeladatokra oszlik. Minden részfeladatra egy 
pont adható. Fél pont vagy plusz pont nem adható. 

 
A feladatok megoldása: 

 
1. feladat:  a-F, b-F, c-F, d-F, e-V, f-V, g-F, i-V, l-F, m-F 

 
2. feladat:   PRO: 3, 4, 5, 6, 7, 10 CONTRO: 1, 2, 8, 9 
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„C” feladat 

Szövegalkotási feladat 
 

- A „C” feladattal elérhető maximális pontszám: 20. 
- A „C” feladat egy feladatból áll. A feladat megoldására maximum 20 pont adható az 
alábbiak szerint: 
Tartalom, nyelvhelyesség: 0-14 pont.   Megfelelés a tartalmi előírásoknak, eredeti 
gondolatok, ötletes megfogalmazás, az előírt formai és tartalmi követelmények betartása. 
Nyelvtan, helyesírás, olvashatóság: 0-6 pont.   Csak a hibátlan vagy egyértelműen elírásból 
származó, jelentéktelen nyelvtani hibával megírt dolgozatra adható 6 pont. Súlyos hibáért 1 
pont, kisebb hibáért fél pont vonandó le. Azonos hiba többszöri előfordulásáért csak egyszer 
vonható le pont. A fél pontra végződő összeredményt lefelé kell kerekíteni. Hatnál több pont 
nem vonható le! 
Súlyos hibák: gyakori igealakok, igeidő használat- és egyeztetés, melléknév, főnév nembeli és 
számbeli egyeztetése, alany-állítmány egyeztetés, gyakori névmási alakok, alapvető igei 
vonzatok, melléknév fokozása, hasonlító mondatok. 
Csak a helyesírásilag hibátlan, vagy elhanyagolható helyesírási hibával megírt dolgozatra 
adható 6 pont. A rendetlen, nehezen olvasható írásképért maximum két pont vonható le. 
Mínusz pont nem adható! 
Sornak csak a teljes sor számít! 


