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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! 
 
 
1-2. Choisissez la bonne réponse.            19 points 
1. C (au) 
2. C (aux) 
3. C (de) 
4. B (au) 
5. D (aux) 
6. D (de) 
7. B (d’une) 
8. D (de ... à) 
9. D (en) 
10. B (depuis) 
11. A (Ça fait … que) 
12. A (à) 
13. D (la première fois) 
14. D (il y a) 
15. B ( - ) 
16. D (il y a) 
17. C (tous) 
18. C (par) 
19. B (en ce moment) 
 
 
3. Lisez le témoignage de Nathalie sur les rencontres faites sur Internet. À chaque fois, il 
manque un pronom. Mettez le pronom qui convient. La réponse 0 vous servira 
d’exemple.                10 points 
0  me 
20. en 
21. y 
22. me 
23. en 
24. l’ 
25. l’ 
26. nous 
27. lui 
28. en 
29. s’ 
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4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.        12 points 
 
30. passais 
31. l’ai vue 
32. se promenait 
33. ne m’auraient jamais laissé 
34. a passée 
35. soit 
36. se rapprochait 
37. l’ai embrassée 
38. resterait/allait rester 
39. ne pourrais pas/ne pouvais pas/n’allais pas pouvoir 
40.viendrait/allait venir 
41.essaierai/essayerai/vais essayer 
 
5. Voici l’expérience d’un journaliste sur le « couchsurfing ». Lisez le texte et choisissez 
l’affirmation qui correspond au contenu du texte.           9 points 
 
42. C (Comme ils sont tous les deux membres du réseau Couchsurfing, le journaliste a écrit à 
l’étudiant qui a accepté de l’héberger.) 
43. B (Les membres du réseau Couchsurfing accueillent des étrangers pour pouvoir connaître 
d’autres cultures, de nouvelles personnes.) 
44. B (L’étudiant norvégien est content d’être membre de ce réseau ; pourtant, au début, il 
n’était pas très enthousiaste.) 
45. C (La plupart des membres pensent que ce qu’il y a de mieux dans ce réseau, c’est la 
rencontre avec les autres personnes.) 
46. A (On peut être membre sans proposer d’hébergement.) 
47. A (Si nous voulons être membres et rencontrer des gens avec qui nous pourrons bien nous 
entendre, nous devons bien nous présenter dans notre profil.) 
48. A (La plupart des rencontres de Couchsurfing se passent bien.) 
49. C (Les références peuvent être trompeuses.) 
50. C (Il peut arriver que nous ne trouvions pas d’endroit où dormir, même si nous contactons 
les membres qui habitent dans la ville choisie longtemps à l’avance.) 
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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): 
 

 Elmondja, honnan tudja, hogy éppen ő az a személy, akit az üzenet írója keres. 
-  Elmondja, miért döntött úgy, hogy válaszol az üzenetre. Megkérdezi az üzenet írójától, 

miért szeretné őt megtalálni. 
 Kérdéseket tesz fel Dominique-nak, hogy jobban megismerje. 
 Elmondja, hogyan képzeli a folytatást. 

 
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. 
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. 
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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 (70 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. 
 
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. 
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Tartalmi elemek (7. feladat): 

 Elmondja, hogyan készült erre a találkozóra (várta, kétségei voltak, stb.). 
 Elmeséli, mit várt a találkozástól (jó beszélgetés, kellemes este, stb.). 
 Leírja, az ő szemszögéből milyennek látta ezt a találkozást (Stéphanie egész este a gépnél 

ült, nem szólt hozzá egy szót sem, stb.). 
 Elmeséli, hogyan reagált Stéphanie viselkedésére (felháborodott, elrohant, otthagyta, 

együtt surföltek a Facebook-on, stb.). 
 Elmondja, szeretne-e újra találkozni Stéphanie-val. Indokolja véleményét. 

 
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). 
 
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. 
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Ötletgazdagság (7. feladat): 
 
5 pont: a szöveg ötletes, fantáziadús. A tanuló kifejti nézőpontját, véleményét. 
4 pont: a tanuló törekszik ötletes, fantáziadús szöveg megalkotására, de inkább 
általánosságokat fogalmaz meg, és/vagy az egyes irányító szempontokban kértek elsikkadnak. 
3 pont: a tanuló túlságosan általános szöveget fogalmaz meg. 
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. 
 


