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Megoldási kulcs és útmutató 
 

I. kategória 
 

I. Nyelvhelyesség és olvasott szöveg értése 
 

Jelölje a versenyző válaszlapján  jellel a helyes megoldásokat! Egyesítse az 1-5. feladat 
pontszámait és írja fel a válaszlapra! 
A válaszlapon javítani nem lehet! Javított válaszok nem fogadhatók el! 
 
 
1. Complétez le texte par les éléments de la colonne de droite. Attention ! il y a un élément 
en trop. 

10 pont 
 

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

F A D G B J I E K C 

 
 
2. Lisez l’article suivant. Pour chaque trou, nous vous proposons 2 solutions. Mais 
attention ! pour trouver la bonne réponse, vous devez choisir entre 4 possibilités.  

10 pont 
11. A 
12. A 
13. B/C 
14. B 
15. B 
16. B 
17. D 
18. C 
19. A 
20. B 
 
 
3. Choisissez la bonne réponse. 

10 pont 
21. B (à vivre) 
22. D (rester) 
23. D (auprès d’) 
24. C (ailleurs) 
25. D (chacun) 
26. A (emmène) 
27. B (discute) 
28. C (pourrait ... aurait) 
29. B (aura fini ... déménagera) 
30. C (à m’en sortir) 
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4. Mettez les verbes à la forme qui convient. 
9 pont 

31. ait 
32. se fasse 
33. ayant 
34. dormaient 
35. prenne 
36. partageait 
37. est partie 
38. devais 
39. referais 
 
 
5. Mettez dans l’ordre les parties du texte ci-dessous. 

11 pont 
 

40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
F B G K I C H A E J D 

 
Az 1. helyes item (F) megtalálása 1 pontot ér. 
 
A további helyes itempárokra 1-1 pont adható: 
 
F-B 
B-G 
G-K 
K-I 
I-C 
C-H 
H-A 
A-E 
E-J 
J-D 
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II. Íráskészség I. kategória 
 

Értékelje a feladatokat a versenyző fogalmazási lapján. 
 
 Használja az érettségi jelölési rendszerét és jelölje + jellel az ötletgazdagságot, a nyelvi 

gazdagságot és a szókincsgazdagságot! 
 
 Jelölje értékelési szempontonként a javasolt pontszámokat! Többletpont nem 

adható. 
 Összesítse a pontszámokat feladatonként! 
 Minden javított oldalt lásson el aláírásával! 
 Összesítse 6-7. feladatban elért pontokat, és az így kapott íráskészség-mérő pontszámot írja 

rá a feladatlapra! 
 
6. feladat: Értékelje a feladatot 4 x 5 fokozatú skálán! 
Tartalmi elemek és ötletgazdagság (5 pont), nyelvhelyesség és nyelvi gazdagság (5 pont), 
szövegalkotás (5 pont), szókincsgazdagság (5 pont). 
7. feladat: Értékelje a feladatot 6 x 5 fokozatú skálán! 
Tartalmi elemek (5 pont), szövegalkotás (5 pont), nyelvhelyesség (5 pont), nyelvi gazdagság 
(5 pont), szókincsgazdagság (5 pont), ötletgazdagság (5 pont). 
 
 
Értékelési szempontok rövid magyarázata: 
 

Tartalmi elemek és ötletgazdagság (6. feladat): 
 

 Elmagyarázza, miért küldi el nagymamájának az olvasott hirdetést (pl. javasolja neki, hogy 
iratkozzon be a tanfolyamra). 

-  -  3 érvet ír le, miért lenne hasznos nagymamája számára az informatika tanfolyam 
(pl. kapcsolattartás, levelezés, fényképek rendezése és tárolása, kapcsolatfelvétel régi 
ismerősökkel, az internet használata, tájékozódás, stb.). 

 Megnyugtatja és bátorítja nagymamáját (pl. a veszélyek elenyészők, bármely korban meg 
lehet tanulni, nem kell hozzá különleges tehetség, stb.). 
 
5 pont: a levél ötletes, fantáziadús. A feladatban megjelenő összes paramétert figyelembe 
vette, ezeket arányosan, a megfelelő részletességgel dolgozta ki, a fogalmazás hosszúsága 
eléri a megadott szószámot, és azt 20 szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: a tanuló valamennyi irányító szempontot kidolgozta, de annak ellenére, hogy 
érzékelhetően törekszik képzelőerejét megmozgatni, a létrehozott szöveg összességében nem 
túlságosan ötletes, nem eléggé eredeti, vagy 1 tartalmi elem hiányzik, viszont a szöveg 
ötletgazdagsága ezt kompenzálja. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt 
30 szónál többel nem haladja meg. 
3 pont: a tanuló 4 irányító szempontot kidolgozott, azonban az irányító szempontok 
kidolgozása aránytalan. A létrehozott szöveg teljesen hétköznapi, nem kreatív, nem használja 
ki a téma adta lehetőségeket, és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a megadott 
minimális szószámot (annál legfeljebb 20 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 szóval haladja 
meg. 
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2 pont: a tanuló 3 irányító szempontot kidolgozott, azonban az irányító szempontok 
kidolgozása teljesen aránytalan. A létrehozott szöveg teljesen hétköznapi, nem kreatív, nem 
használja ki a téma adta lehetőségeket, és/vagy a fogalmazás hosszúsága legfeljebb 40 szóval  
elmarad az elvárt szószámtól. 
1 pont: a tanuló 3-nál kevesebb irányító szempontot dolgozott ki, a létrehozott szöveg teljesen 
hétköznapi, nem kreatív, nem használja ki a téma adta lehetőségeket, 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 (50 szót). 
 
 
Nyelvhelyesség és nyelvi gazdagság (6. feladat): 

5 pont: a szöveg nyelvtani és helyesírási szempontból kiváló vagy nagyon kevés apró hibát 
tartalmaz, mondatszerkesztése igen változatos, nemcsak helyesen alkalmazza az egyszerű 
nyelvtani szerkezeteket, hanem gyakran használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket, pl. 
subjonctif, conditionnel, passif, összetett mondatok, függő beszéd, stb. 
4 pont: a szövegben vannak kisebb, a megértést nem zavaró nyelvtani és helyesírási hibák, 
mondatszerkesztése jó, de nem különösebben gazdag és gyakori ismétlődéseket tartalmaz. 
3 pont: a szövegben csak ritkán fordulnak elő a megértést nehezítő nyelvi hibák, 
mondatszerkesztése megfelelő, de nagyrészt csak egyszerű mondatokat alkalmaz. 
2 pont: a szövegben vannak jól érthető részek, de gyakoriak a megértést nehezítő nyelvtani 
hibák és/vagy mondatszerkesztése szegényes. 
1 pont: a szövegben nagyon sok a megértést gátló nyelvtani és helyesírási hiba és szinte 
kizárólag egyszerű mondatokat alkalmaz. 
 
 
Szövegalkotás (6. és 7. feladat): 
 
5 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, a szövegkohézió tökéletes: a mondatok 
szervesen kapcsolódnak egymáshoz, változatos szövegkohéziós elemeket használ (névmások, 
kötőszók, stb.), van jól elkülönülő bevezetés, tárgyalás és befejezés. Stílusa tökéletesen 
megfelel a feladat által megkívántnak. 
4 pont: a fogalmazás szövegének felépítése logikus, de a mondatok nem mindig kapcsolódnak 
szervesen egymáshoz, használ szövegkohéziós elemeket (névmások, kötőszók, stb.), és/vagy 
van bevezetés, tárgyalás és befejezés, amelyek valamelyest elkülönülnek egymástól. Stílusa 
nem teljesen felel meg a feladat által megkívántnak. 
3 pont: a létrehozott szöveg összességében érthető, gyakran nem használ szövegkohéziós 
elemeket, de a szöveg érthető marad, és/vagy a bevezetés, tárgyalás és befejezés 
megfigyelhető, de nem különülnek el határozottan egymástól. Stílusa csak részben felel meg a 
feladat által megkívántnak. 
2 pont: a szöveg megértését néha gátolja a szövegkohéziós elemek hiánya, a mondatok 
gyakran nem kapcsolódnak szervesen egymáshoz, és/vagy a szerkesztés hiányos: valamelyik 
fő rész (bevezetés, tárgyalás, befejezés) hiányzik. Stílusa nem felel meg a feladat által 
megkívántnak. 
1 pont: a fogalmazás gyakran nehezen vagy alig érthető, szövegkohéziós elemeket nem vagy 
csak nagyon ritkán használ, álláspontja, gondolatmenete logikátlan, követhetetlen. 
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Szókincsgazdagság (6. és 7. feladat): 

5 pont: a szöveg szókincse gazdag, változatos és adekvát. 
4 pont: a szöveg szókincse megfelelő, de nem különösebben gazdag és gyakori ismétlődéseket 
tartalmaz. 
3 pont: a szöveg szókincse nem különösebben gazdag, a szóhasználat néha nehezíti a 
megértést. 
2 pont: a szöveg szókincse nem haladja meg az alapszókincset vagy szóhasználata a szöveg 
megértését nehézzé teszi. 
1 pont: szókincse szegényes és szóhasználata a szöveg megértését nehézzé teszi. 
 
 
Tartalmi elemek (7. feladat): 

 Elmeséli konfliktusát a szüleivel (pl. leszidták, mert későn ment haza, nem engedték el a 
barátaival, megrótták rossz érdemjegy miatt, megszidták, mert a testvérével nem viselkedett 
tisztességesen, stb.). 

 Kritizálja szülei viselkedését az adott helyzetben (pl. kiabáltak vele, megbüntették, ez őt 
felháborítja vagy nem ért egyet vele, stb.). 

 Leírja, milyen viselkedést várt volna el a szüleitől (pl. lehettek volna megértőbbek, az ő 
helyébe képzelhették volna magukat és miért, csendben megbeszélhették volna a problémát, 
nem kellett volna ekkora ügyet csinálni belőle, stb.). 

 Leírja, ő milyen apa lesz és mit fog másképpen tenni, mint a szülei (pl. minden kérdést 
megvitat a gyerekeivel, engedékenyebb lesz, jobban átéli a problémáikat, stb.). 
A 3. és 4. irányító szempont megfogalmazásában eltérő kell, hogy legyen! (Pl. ha a 3. 
irányító szempontban a tanuló leírja, hogy a szüleinek megértőbbeknek kellett volna 
lenniük, a 4. irányító szempontot ne úgy fogalmazza meg, hogy ő felnőttként megértőbb 
lesz.) 

 Leírja, hogy mindezek ellenére miben ért velük egyet (pl. a gyerekeknek szükségük van a 
szülői szigorra, nem tehetnek meg bármit, bizonyos kérdésekben a szülőnek határozottnak 
kell lennie, stb.). 
 
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 20 szónál többel nem haladja meg. 
4 pont: 4 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, vagy az irányító 
szempontok kidolgozása nem arányos. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, 
azt 30 szónál többel nem haladja meg. 
3 pont: 3 irányító szempontot megfelelő részletességgel kidolgozott, és/vagy az irányító 
szempontok kidolgozása teljesen aránytalan, és/vagy a fogalmazás hosszúsága megközelíti a 
megadott minimális szószámot (annál legfeljebb 20 szóval rövidebb) vagy legfeljebb 40 
szóval haladja meg. 
2 pont: 2 irányító szempontot részletesen kidolgozott, és/vagy a fogalmazás hosszúsága 
legfeljebb 40 szóval elmarad az elvárt szószámtól. 
1 pont: 1 irányító szempontot dolgozott ki részletesen, 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 (90 szót). 
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Nyelvhelyesség (7. feladat): 
 
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. 
 
 
Nyelvi gazdagság (7. feladat): 

5 pont: nemcsak helyesen alkalmazza az egyszerű nyelvtani szerkezeteket, hanem 
bonyolultabb nyelvtani alakokat és szerkezeteket is használ, pl. subjonctif, conditionnel, 
passif, összetett mondatok, stb. 
4 pont: időnként használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket, de azokban előfordulnak 
hibák, az egyszerű nyelvtani szerkezeteket helyesen alkalmazza. 
3 pont: inkább csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaz, azok általában helyesek, a 
bonyolultabb nyelvtani szerkezetek használatakor gyakran vét hibákat. 
2 pont: nem használ bonyolultabb nyelvtani szerkezeteket és az egyszerű nyelvtani 
szerkezetek használatakor is gyakran követ el hibákat. 
1 pont: csak egyszerű nyelvtani szerkezeteket alkalmaz, ezek is többnyire hibásak. 
 
 
Ötletgazdagság (7. feladat): 
 
5 pont: a bemutatott konfliktus ötletes, fantáziadús. A 2-5. irányító szempontok szervesen 
kapcsolódnak a leírt konfliktushoz. A megalkotott szövegben a tanuló saját szempontjait 
elfogadtatja az olvasóval. 
4 pont: a tanuló törekszik ötletes, fantáziadús szöveg megalkotására, de általánosságokat, 
kliséket fogalmaz meg, és/vagy a 2-5. irányító szempontok nem kapcsolódnak szervesen a 
bemutatott konfliktushoz. 
3 pont: a tanuló túlságosan általános szöveget, szinte kizárólag kliséket fogalmaz meg, 
és/vagy a 2-5. irányító szempontok egyáltalán nem kapcsolódnak a bemutatott konfliktushoz. 
2 pont: a leírt szöveg teljességgel érdektelen, a tanuló nem értette meg összességében a 
feladatot. 
1 pont: a létrehozott szöveg teljes egészében másról szól, mint amit a feladat utasítása előírt. 
 


