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Megoldási kulcs és útmutató 
 

I. kategória 
 

I. Nyelvhelyesség 
 

1. Mettez les prépositions de la colonne de droite dans la grille d’en bas. 
11 points 

 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 

sous 
 

En 
 

sur chez Quant selon 
 

devant
 

dans 
 

autour sans 
 

avec 

 
 
2. Complétez le texte par le pronom relatif qui convient. Écrivez vos solutions dans la grille 
d’en bas. 

7 points 
 

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 
auquel 

 
dont 

 
que 

 
dont 

 
dont 

 
auquel/ 
à qui  

qui 
 

 
3. Mettez la forme correcte des verbes entre parenthèses dans le texte. Écrivez vos solutions 
sur les lignes. 

12 points 
19. a été dérobé 
20. a fallu 
21. ont fait irruption/avaient fait irruption 
22. en menaçant/menaçant 
23. a été posée/est posée 
24. sont volées 
25. soient 
26. se tenant 
27. se plaignant 
28. avait été prise 
29. avaient fini 
30. veuillent 



II. Íráskészség 
 

Értékelje a feladatokat a versenyző fogalmazási lapján. 
� Jelölje értékelési szempontonként a javasolt pontszámokat! Többletpont nem 
adható. 
� Összesítse a pontszámokat! 
� Minden javított oldalt lásson el aláírásával! 
 
 
Tartalmi elemek: 
5 pont: a feladatban megjelenő összes paramétert figyelembe vette, ezeket arányosan, a 
megfelelő részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, 
és azt 55 szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, egyet csak érintett, átvett 
az utasításból vagy nem dolgozott ki; vagy az irányító szempontok kidolgozása nem arányos. 
A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt 88 szónál többel nem haladja meg. 
3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, kettőt csak érintett, 
átmásolt a szövegből vagy nem dolgozott ki; és/vagy az irányító szempontok kidolgozása 
teljesen aránytalan; és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a megadott minimális 
szószámot (annál legfeljebb 50 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 132 szóval haladja meg. 
2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, a többit csak érintette vagy átvette a 
feladathoz tartozó szövegből vagy nem dolgozta ki; és/vagy a fogalmazás hosszúsága elmarad 
az elvárt szószámtól (legfeljebb 80 szóval). 
1 pont: 1 irányító szempontot dolgozott ki részletesen, a többit csak érintette vagy átvette a 
feladathoz tartozó szövegből és/vagy tartalmi szempontból csak részben felel meg a 
feladatban kérteknek és/vagy a létrehozott szöveg hossza nem éri el a minimálisan kívánt 
szószám felét (100 szót). 
0 pont: tartalmi szempontból nem felel meg a feladatban kérteknek. 
 
Szövegalkotás: 
6 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió tökéletes: a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Minden vagy szinte minden esetben használ 
szövegkohéziós elemeket, s ezek rendkívül változatosak: névmások, kötőszók, stb. A szöveg 
fő részei (bevezetés, tárgyalás, befejezés) jól elkülönülnek, arányosak. 
5 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió jó: a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Gyakran használ szövegkohéziós elemeket: névmások, 
kötőszók, stb., ezek változatosak, de néha hiányoznak és/vagy nem adekvátak és/vagy 
gyakran ugyanaz az elem ismétlődik. A szöveg fő részei (bevezetés, tárgyalás, befejezés) jól 
elkülönülnek, arányosak. 
4 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a mondatok általában szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz de alig használ szövegkohéziós elemeket: (névmások, kötőszók, 
stb.) vagy azokat nem adekvát módon használja és/vagy a szöveg fő részei nem különülnek el 
jól felismerhetően, vagy nem arányosak. 
 (pl. túl hosszú vagy túl rövid bevezetés). 
3 pont: a létrehozott szöveg összességében érthető, de nem használ szövegkohéziós elemeket, 
és/vagy nem minden fő rész különül el, s ezek nem arányosak. 
2 pont: a szöveg megértését néha gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok 
gyakran nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz és/vagy a szöveg fő része hiányos. 
1 pont: a fogalmazás gyakran nehezen vagy alig érthető, szövegkohéziós elemeket nem 
használ. A szöveg fő része hiányzik. 
0 pont: a szöveg összességében alig érthető vagy érthetetlen. 
 



Nyelvhelyesség: 
7 pont: a szöveg nyelvtani és helyesírási szempontból kiváló. 
6 pont: a szövegben elvétve fordulnak elő kisebb hibák, melyek nem súlyosak és a megértést 
nem nehezítik. 
5 pont: legfeljebb 3 súlyos hiba fordul elő a szövegben (pl. hibás igeragozás, hibás igeidő, 
alany és állítmány egyeztetésének elmulasztása, stb.), a többi, kisebb hiba a megértést nem 
nehezíti. 
4 pont: a szövegben 3-nál több súlyos hiba található és/vagy gyakoriak a megértést zavaró 
helyesírási és egyéb kisebb hibák. 
3 pont: a szövegben gyakran fordulnak elő a megértést nehezítő, súlyos nyelvtani hibák.  
2 pont: a szövegben vannak egyes jól érthető részek, de a hibák miatt összességében nehezen 
érthető. 
1 pont: a szövegnek csak néhány, rövidebb része érthető. 
0 pont: a szöveg a nyelvtani és helyesírási hibák miatt a szöveg egyáltalán nem vagy csak 
nagyon nehezen érthető. 
 
Nyelvtani változatosság: 
5 pont: nemcsak helyesen alkalmazza az egyszerű nyelvtani szerkezeteket, hanem gyakran és 
helyesen használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket, pl. subjonctif, conditionnel, passif, 
összetett mondatok, függő beszéd, stb. 
4 pont: időnként helyesen használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket, az egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket szinte mindig helyesen alkalmazza. 
3 pont: inkább csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaz, azok általában helyesek vagy 
próbálkozik bonyolultabb szerkezetekkel, de azokban hibázik 
2 pont: nem használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket vagy olyan hibásan használja őket, 
hogy zavaróak és az egyszerű nyelvtani szerkezetek használatakor is követ el hibákat. 
1 pont: csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaz, ezek is többnyire hibásak. 
0 pont: a létrehozott szöveg a hibásan alkalmazott nyelvtani szerkezetek miatt nem vagy alig 
érthető. 
 
Szókincsgazdagság: 
7 pont: szókincse gazdag, változatos, nemcsak általános szókészlettel dolgozik, és gyakran 
használ gallicizmusokat. A téma által megkövetelt szókincset változatosan és adekvát módon 
használja, nincsenek a szövegben ismétlődések. 
6 pont: szókincse gazdag, változatos, nemcsak általános szókészlettel dolgozik, de 
gallicizmusokat nem vagy csak ritkán használ; a téma által megkövetelt szókincset 
változatosan és adekvát módon használja, csak ritkán fordulnak elő a szövegben ismétlődések. 
5 pont: szókincse viszonylag gazdag, változatos, nemcsak általános szókészlettel dolgozik, 
gallicizmusokat azonban nem használ és/vagy a téma által megkövetelt szókincset 
változatosan, de nem mindig adekvát módon használja. 
4 pont: szókincse viszonylag gazdag, de nagyrészt általános szókészlettel dolgozik, és/vagy a 
téma által megkövetelt szókincset gyakran nem adekvát módon használja. 
3 pont: szókincse nem túl gazdag és szinte kizárólag általános szókészlettel dolgozik. És/vagy 
a rosszul választott szóhasználat a megértést időnként nehezíti. 
2 pont: kizárólag általános szókészlettel dolgozik, a rosszul választott szóhasználat a 
megértést nagyon gyakran nehezíti. 
1 pont: szókincse rendkívül szegényes és alig érthető a létrehozott szöveg. 
0 pont: szókincse rendkívül szegényes, a szöveg a rosszul választott szóhasználat miatt szinte 
teljes mértékben érthetetlen. 
 

 
 




