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O k t a t á s i  H i v a t a l

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

Javítási-értékelési útmutató 
 

I. Nyelvi teszt 
 

1. Choisissez la mauvaise réponse. Entourez-la. 
7 points 

1. B (chacune) 
2. A (nombreux) 
3. C (toute une autre) 
4. B (mêmes) 
5. B (tous les) 
6. C (pas de) 
7. C (centaines de) 
 
 
2. Remettez les verbes dans le texte à la forme convenable. Attention ! Il y a deux verbes en 
plus. Écrivez vos solutions directement sur les lignes. 

4 points 
 

8. rendront 
9. mettre 
10. tienne 
11. ont obtenu/auraient obtenu 
 
 
3. Nous avons enlevé certains mots du texte. Trouvez-les à l’aide des verbes qui sont donnés 
entre parenthèses et qui sont de la même famille. 

8 points 
12. jetables 
13. constat 
14. polluant 
15. accueil 
16. équipements 
17. militants 
18. festive 
19. concepteurs 
 
 
4. Lisez ces deux textes et mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient : 
participe passé, participe présent, participe passé composé, gérondif ou infinitif (présent ou 
passé). 
 
                 11 points 
 
20. située 
21. ayant déposé 
22. comportant 
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23. prise 
24. En appelant/Appelant 
25. concernant 
26. avoir minimisé 
27. commises 
28. dépasser 
29. faites 
30. capturés 
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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! 

 
5. 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: 
 

 Bevezeti a témát (miért ír róla, miért tartja a témát fontosnak, stb.). 
-  Nézőpontját 2 érvvel alátámasztja. 
 Elmondja, milyennek képzeli a jövőt.  

 
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 a 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. 
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 
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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. 
2 pont: a szöveg szókincse nem haladja meg az alapszókincset vagy szóhasználata a szöveget 
gyakran teszi érthetetlenné. 
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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 témáról alkotott nézőpontja, egyértelműen állást foglal. 
4 pont: a tanuló többségében ötletes, fantáziadús szöveget alkot, gondolatmenete viszonylag 
világos és a szöveg nagy részében jól követhető, és 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 tanuló 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 tanuló nézőpontja nem érzékelhető. 
1 pont: a létrehozott szöveg teljes egészében érdektelen. 
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O k t a t á s i  H i v a t a l

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

 hallott szöveg értése - javítási-értékelési útmutató 

1. Vous allez entendre un texte sur une nouvelle énergie durable, mise au point en Suède. 
Lisez les questions. Ensuite vous allez entendre le texte deux fois. Répondez aux questions.  
 

9 points 
 

1. Ils utilisent du biogaz. / Ils roulent grâce aux déchets des abattoirs. (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 

2. L’air est plus propre. / Le moteur est plus silencieux/réactif. / C’est écologique. / C’est 

économique. 

3. On les met en fermentation. / À l’aide de bactéries naturelles. / Par fermentation. 

4. L’équivalent de six millions de litres d’essence. 

5. En triant les déchets. 

6. Ils sélectionnent les sacs rouges et verts. 

7. Ils sont brûlés. 

8. À chauffer les bâtiments publics de la ville. 

9. Pour le moment aucune. / Aucune. 

 
 
2. Vous allez entendre un texte sur les serpents Massasauga vivant au Canada. Avant les 
écoutes, étudiez les questions. Puis vous entendrez le texte deux fois. Donnez les 
informations demandées. Donnez des réponses courtes mais précises. 
 

11 points 
 

10. Il est incompris/maltraité/calomnié. / Les gens en ont peur. / Il est considéré comme 
meurtrier. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
 
11. Ils sont minimes (pour la santé et la sécurité humaines). / Il mord rarement l’homme. 
(Toute réponse ayant le même contenu.) 
 
12. On a détruit son habitat. / On a construit des routes et des villes là où il vivait. (Toute 
réponse ayant le même contenu.) 
 
13. Ils étudient/surveillent son comportement et ils facilitent ses relations avec l’homme. 
(Toute réponse ayant le même contenu.) 
 
14. Un écosystème de tourbière/terres humides/prairies (d’herbes longues)/herbes 
longues/forêt 
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15. On ne sait pas. / Il est difficile à dire. / Impossible à dire. (Toute réponse ayant le même 
contenu.) 
 
16. Il ne se déplace pas loin. / Il vit dans un rayon d’un à deux km. / Il vit dans un rayon où il 
connaît bien les terrains, les ressources alimentaires et les sites d’hibernation. (Toute réponse 
ayant le même contenu.) 
 
17. Minime. / Nul. / Il meurt en milieu inconnu. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
 
18. L’homme doit s’adapter. / On ne doit pas le déranger. (Toute réponse ayant le même 
contenu.) 
 
19. Ils sont génétiquement très diversifiés (même les populations qui vivent côte à côte). / Les 
différences génétiques entre populations diverses sont très grandes. (Toute réponse ayant le 
même contenu.) 
 
20. Le rétablissement de l’espèce. 
 
 
 
 


