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Megoldási kulcs és útmutató 
 

II. kategória 
 

I. Nyelvhelyesség 
 

1. Formez des adverbes à partir des adjectifs donnés entre parenthèses. Écrivez vos 
solutions sur les lignes de la colonne de droite.      

6 points 
 
1. précisément 
2. insouciamment 
3. astucieusement 
4. ouvertement 
5. allègrement 
6. Apparemment 
 
2. Complétez le texte par les prépositions qui manquent. Écrivez vos solutions dans la grille 
d’en bas. 

6 points 
 

7. 8. 9. 10. 11. 12. 

à à parmi/devant/vers par devant dans 

 
 
3. Lisez le texte suivant. Parmi les quatre verbes donnés, il y en a à chaque fois un seul qui 
ne convient pas dans le texte. Choisissez la seule réponse FAUSSE et entourez-la ! 

8 points 
13. C (éloigner) 
14. C (nuire) 
15. B (remet) 
16. B (éteindre) 
17. C (lessivé) 
18. D (vont) 
19. D (dire) 
20. B (condamnés) 
 



4. Mettez le participe présent ou le participe passé des verbes de la colonne de droite dans le 
texte. Attention ! Les verbes ne sont pas donnés dans l’ordre ! Écrivez sur les lignes la 
forme qui convient dans le texte. Regardez l’exemple. 
 

10 points 
21. annulée 
22. contenant 
23. représentant 
24. dérobée 
25. prêté/prêtées  
26. soulevées 
27. présentée 
28. lancé 
29. rappelant 
0 confiées 
30. rendues 



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: 
6 pont: a feladatban megjelenő összes paramétert figyelembe vette, ezeket arányosan, a 
megfelelő részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot és 
azt 63 szónál többel nem haladja meg. 
5 pont: 5 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 100 szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, kettőt csak érintett, 
átmásolt a szövegből vagy nem dolgozott ki; és/vagy az irányító szempontok kidolgozása nem 
arányos. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot; azt 150 szónál többel nem 
haladja meg. 
3 pont: 3 irányító szempontot részletesen kidolgozott, hármat csak érintett vagy átvett a 
feladathoz tartozó szövegből vagy nem dolgozott ki és/vagy a fogalmazás hosszúsága nem éri 
el az elvárt szószámot (legfeljebb 50  szóval rövidebb a kívánt minimális szószámnál). 
2 pont: 2 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 fogalmazás lényegesen (legfeljebb 80  szóval) rövidebb az 
elvárt minimális szószámnál. 
1 pont: 1 irányító szempontot dolgozott ki részletesen, a többit csak érintette vagy átvette a 
feladathoz tartozó szövegből és/vagy tartalmi szempontból alig 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: 
7 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió tökéletes : a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Minden esetben használ szövegkohéziós elemeket, s 
ezek rendkívül változatosak: névmások, kötőszók, stb. A szöveg fő részei (bevezetés, 
tárgyalás, befejezés) jól elkülönülnek, arányosak. 
6 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió jó : a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Szinte minden esetben használ szövegkohéziós 
elemeket: névmások, kötőszók, stb., ezek változatosak, de néha hiányoznak és/vagy gyakran 
ugyanaz az elem ismétlődik. A szöveg fő részei (bevezetés, tárgyalás, befejezés) jól 
elkülönülnek, arányosak. 
5 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió jó : a mondatok 
kapcsolódnak egymáshoz, de a szövegkohéziós elemek (névmások, kötőszók, stb.) nem 
változatosak, és/vagy hiányoznak és/vagy ismétlődnek; és/vagy a szöveg fő részei (bevezetés, 
tárgyalás, befejezés) nem különülnek el jól felismerhetően, vagy nem arányosak. 
4 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, de a mondatok nem mindig kapcsolódnak 
szervesen egymáshoz és/vagy alig használ szövegkohéziós elemeket : névmások, kötőszók, 



stb. és/vagy a szöveg fő részei alig különülnek el, 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: 
5 pont: a szöveg nyelvtani és helyesírási szempontból kiváló 
4 pont: a szövegben vannak kisebb, a megértést nem zavaró nyelvtani és helyesírási hibák 
3 pont: a szövegben csak ritkán fordulnak elő a megértést nehezítő hibák  
2 pont: a szövegben vannak jól érthető részek, de gyakran fordulnak elő a megértést nehezítő 
hibák  
1 pont: a szövegben nagyon sok a megértést gátló nyelvtani és helyesírási hiba, egyes részei 
nem vagy csak alig érthetők 
0 pont: a szöveg a nyelvtani és helyesírási hibák miatt egyáltalán nem vagy csak nagyon 
nehezen 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, a téma 
által megkövetelt szókincset gyakran nem adekvát módon használja. 
3 pont: szókincse nem túl gazdag és szinte kizárólag általános szókészlettel dolgozik. A 
rosszul választott szóhasználat a megértést időnként nehezíti. 
2 pont: kizárólag általános szókészlettel dolgozik, és/vagy 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. 
 
Nyelvtani változatosság: 
5 pont: nemcsak helyesen alkalmazza az egyszerű nyelvtani szerkezeteket, 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 
és/vagy használ bonyolultabb szerkezeteket, de azokban általában hibázik 



2 pont: nem használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket és/vagy a bonyolultabb szerkezetek 
használata érthetetlen mondatokhoz vezet, és/vagy 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. 
 




