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O k t a t á s i  H i v a t a l

OKTV 2008/2009- Francia nyelv I. kategória 
második forduló  

Javítási-értékelési útmutató 
 

I. Nyelvi teszt 
 

1. Lisez le témoignage de Sandrine. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
9 points 

1. doive 
2. est 
3. a 
4. sois 
5. reprendrais 
6. ne suffisait pas 
7. me suis mise 
8. puisse 
9. ressente 
 
2. Voici le profil du poste de « responsable assurance qualité ». Nous avons enlevé certains 
mots du texte. Trouvez-les à l’aide des mots qui sont donnés entre parenthèses et qui sont 
de la même famille. 

11 points 
10. rupture 
11. pratiques 
12. respect 
13. recommandations 
14. salariés 
15. entreprise 
16. rigoureux 
17. méthodique 
18. contact 
19. preuve 
20. exigences 
 

3. Dans un livre à paraître, Thierry F. raconte comment depuis vingt-quatre ans il vit aux 
crochets des Assedic, ASS et autres aides sociales. Légalement... 
Voici son témoignage. Choisissez la/les bonne/s réponse/s et mettez la/les lettre/s 
convenable/s dans les cases du tableau. La réponse 0 vous servira d’exemple. 

10 points 
 
21. C 
22. A 
23. C 
24. AB 
25. ABC 
26. AB 
27. B 
28. C 
29. ABC 
30. A 
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II. Íráskészség 
 

Értékelje a feladatokat a versenyző fogalmazási lapján. 
 

 Az érettségi korrektúra jeleit használja! 
 Jelölje G+, L+ jellel a nyelvi és lexikai gazdagságot! 
 Jelölje értékelési szempontonként a javasolt pontszámokat! Többletpont nem 

adható. 
 Összesítse a pontszámokat! 
 Minden javított oldalt lásson el aláírásával! 
 Az íráskészség-mérő pontszámot írja rá a feladatlapra! 

 
4. feladat : Értékelje a feladatot 6 x 5 fokozatú skálán! 
Tartalmi elemek (5 pont), szövegalkotás (5 pont), nyelvhelyesség (5 pont), nyelvtani 
változatosság (5 pont), szókincs (5 pont), gondolati gazdagság (5 pont). 
 
Értékelési szempontok rövid magyarázata: 
 

Tartalmi elemek: 
 

 Megmagyarázza az irodából való távozása okát. 
 Elmeséli, mi történt vele, amióta otthagyta az igazgatói munkát. 
 Megmagyarázza, miért választotta a kertész szakmát. 
 Összehasonlítja a két szakmát és a velük járó életmódot. 
 Elmondja, milyen érzelmeket váltott ki belőle a változás. 

 
5 pont: A feladatban megjelenő összes paramétert figyelembe vette, ezeket megfelelő 
részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, és azt 20 
szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: a tanuló 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott és fogalmazás 
hosszúsága eléri a megadott szószámot vagy annál legfeljebb 20 szóval rövidebb, és/vagy a 
maximális szószámot 30 szónál többel nem haladja meg. 
3 pont: a tanuló 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy a 
fogalmazás hosszúsága megközelíti a megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 30 
szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 szóval haladja meg. 
2 pont: a tanuló 2 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy a 
fogalmazás hosszúsága legfeljebb 40 szóval elmarad az elvárt szószámtól, vagy a maximális 
szószámot legfeljebb 50 szóval meghaladja. 
1 pont: az irányító szempontok közül egyet részletesen kidolgozott, és/vagy a létrehozott 
szöveg tartalmi szempontból csak részben felel meg a feladatban kérteknek, és/vagy a 
létrehozott szöveg hossza legfeljebb 50 szóval elmarad az elvárt szószámtól, vagy a 
maximális szószámot 60 szóval meghaladja. 
 

Szövegalkotás: 
 
5 pont: a szöveg hangneme teljesen megfelel a szövegfajtának, a közlési szándéknak és a 
címzetthez való viszonynak. A fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió 
tökéletes: a mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz, változatos szövegkohéziós 
elemeket használ: névmások, kötőszók, stb., van bekezdésekkel láthatóan elkülönített 
bevezetés, tárgyalás és befejezés. 
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4 pont: a szöveg hangneme teljesen megfelel a szövegfajtának, a közlési szándéknak és a 
címzetthez való viszonynak. A fogalmazás szövegének felépítése logikus, de a mondatok nem 
mindig kapcsolódnak szervesen egymáshoz, használ szövegkohéziós elemeket: névmások, 
kötőszók, stb., és bár felismerhető a bevezetés, tárgyalás és befejezés, azok bekezdésekkel 
nem mindig jelöltek. 
3 pont: a szöveg hangneme nem teljesen felel meg a szövegfajtának, a közlési szándéknak és 
a címzetthez való viszonynak. A létrehozott szöveg összességében érthető, gyakran nem 
használ szövegkohéziós elemeket, de a szöveg érthető marad, a bevezetés, tárgyalás és 
befejezés megfigyelhető, de nem különülnek el határozottan egymástól. 
2 pont: a szöveg megértését néha gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok 
gyakran nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz, a szerkesztés hiányos: valamelyik fő rész 
(bevezetés, tárgyalás, befejezés) hiányzik. 
1 pont: a fogalmazás gyakran nehezen vagy alig érthető, szövegkohéziós elemeket nem vagy 
csak nagyon ritkán használ, hiányzik a bevezetés vagy a befejezés. 
 

Nyelvhelyesség: 

5 pont: a szöveg nyelvtani és helyesírási szempontból kiváló, de 1-2 kisebb nyelvtani és 
helyesírási hiba előfordulhat. 
4 pont: a szövegben előfordulnak kisebb, a megértést nem zavaró nyelvtani és helyesírási 
hibák. 
3 pont: a szövegben előfordulnak a megértést nehezítő hibák, de a szöveg összességében jól 
érthető marad, és/vagy gyakoriak a kisebb nyelvtani és helyesírási hibák.  
2 pont: a szövegben ugyan 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 érthetők. 
 
Súlyos nyelvtani hibáért teljes pont levonható! 
 
Nyelvi gazdagság: 

5 pont: változatos és bonyolultabb nyelvtani alakokat és szerkezeteket gyakran és helyesen 
használ, pl. subjonctif, conditionnel, passif, összetett mondatok, stb. 
4 pont: helyesen, de egysíkúan használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket (pl. csak 
subjonctif-ot). 
3 pont: inkább csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaz, azok általában helyesek, a 
bonyolultabb nyelvtani szerkezetek használatakor hibákat vét. 
2 pont: a bonyolultabb nyelvtani szerkezetek használatakor gyakran vét hibákat. 
1 pont: csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaz. 
 
Szókincs: 

5 pont: a szöveg szókincse rendkívül gazdag, változatos és adekvát. Nem fordul elő a 
megértést nehezítő hibás szóhasználat, a fogalmazás legfeljebb 1-2 kisebb lexikai hibát 
tartalmaz. 
4 pont: a szöveg szókincse gazdag, de előfordulnak a megértést nem nehezítő lexikai hibák, 
vagy legfeljebb 1, a megértést nehezítő hibája van. 
3 pont: a szöveg szókincse megfelelő, de elvétve előfordulnak a megértést nehezítő lexikai 
hibák, vagy a szöveg szókincse gazdag, de gyakran tartalmaz a megértést nehezítő lexikai 
hibát. 
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2 pont: a szöveg szókincse nem haladja meg az alapszókincset vagy szóhasználata a szöveget 
gyakran teszi érthetetlenné. 
1 pont: szókincse szegényes vagy szóhasználata a szöveg megértését nagyon gyakran 
megnehezíti. 
 

Gondolati gazdagság: 
 
5 pont: a megalkotott szöveg ötletes, fantáziadús, eredeti. A tanuló gondolatmenete jól 
követhető, érthető, nincsenek benne logikai ugrások vagy ellentmondások. A fogalmazásból 
kiderül a szereplő nézőpontja. 
4 pont: a tanuló többségében ötletes, fantáziadús szöveget alkot, gondolatmenete viszonylag 
világos és a szöveg nagy részében jól követhető, és a szereplő nézőpontja egyértelműen 
kiderül a létrehozott szövegből. 
3 pont: a létrehozott szöveg nem túl ötletes, jobbára sablonos, és/vagy a szöveg 
gondolatmenete időnként nehezen követhető, és/vagy gyakran vannak nem alátámasztott 
kijelentések, és/vagy a szereplő nézőpontja nem derül ki egyértelműen a szövegből. 
2 pont: a feladat megoldása sablonos, ötlettelen és/vagy a megalkotott szöveg gondolatmenete 
nehezen követhető, kusza, zavaros, és/vagy a szereplő nézőpontja egyáltalán nem érzékelhető. 
1 pont: a létrehozott szöveg teljes egészében érdektelen. 
 



 
 

O k t a t á s i  H i v a t a l

OKTV 2008/2009- Francia nyelv I. kategória 
második forduló  

 hallott szöveg értése - javítási-értékelési útmutató 

1. Vous allez entendre une interview avec Laurent, qui a un métier bien particulier. 
Avant les écoutes, étudiez les affirmations. Puis, vous allez entendre le texte deux fois. 
Choisissez la bonne réponse. 
 
           8 points 
1. b (aéroport) 
2. c (accompagner les personnes au niveau de l’embarquement) 
3. c (peuvent marcher mais ont besoin d’aide) 
4. b (un certain sens pratique) 
5. b (parler une langue étrangère) 
6. a (est bien inégal) 
7. a (faire partie d’une équipe) 
8. a (heureux de pouvoir voyager) 
 
2. Vous allez entendre un texte. Avant les écoutes, lisez le résumé du texte. Ensuite vous 
allez entendre le texte deux fois. Complétez le résumé.  
 

12 points 
 
Le rêve de beaucoup de gens est de travailler à l’étranger/s’expatrier (1). (Toute réponse 

ayant le même contenu.) Ça a de nombreux avantages (2):: on peut se perfectionner/faire des 

progrès/progresser (3) en langue et c’est un vrai  atout/plus/avantage (4) sur son CV. La 

demande varie/change (5) d’un pays à l’autre car les professions/compétences/qualifications 

(6) recherchées ne sont pas partout les mêmes. Espace emploi international est une 

organisation dont le but est d’aider les gens à trouver un emploi à l’étranger (7). (Toute 

réponse ayant le même contenu.) 

Avant de partir il est très important de se renseigner sur la retraite/la protection sociale/la 

sécurité sociale/les conditions/la fiscalité en cours/sur la façon de vivre/sur le pays/sur le 

marché du travail (8). (Trois réponses sont nécessaires pour avoir le point.) 

Le problème avec les stages, c’est qu’ils ne sont pas forcément acceptés/reconnus/compris (9) 

à l’étranger. 

Dans certains secteurs (10), les Français ont plus de chances que les autres nations, comme 

dans l’hôtellerie/la restauration/l’ingénieurie /le bâtiment /le transport (11) par exemple. Et 

ce qui compte, en dehors du diplôme, c’est aussi le savoir-faire/votre expérience/votre 

compétence/la compétence linguistique (12). 


