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Megoldási kulcs és útmutató 

II. 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. Choisissez la bonne réponse.       8 points 
 
1. B (contact) 
2. D (une partie) 
3. B (la notion) 
4. B (suspicion) 
5. A (évasion) 
6. D (preuves) 
7. D (désespérés) 
8. B (réputation) 
 
2. Choisissez la bonne réponse.       11 points 
 
9. C (dédié à) 
10. B (cherchent) 
11. D (multiple) 
12. C (Tous les) 
13. D (mêmes) 
14. B (visant) 
15. B (en commun) 
16. B (exploite) 
17. C (dont) 
18. C (ne bénéficient pas) 
19. A (réconcilient) 
 
3. Complétez le texte, s’il le faut, par l’article qui manque.   8 points 
 

20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 
la des le - le une un de 

 
4. Mettez les verbes entre parenthèses à la forme qui convient.   14 points 
 
28. ai été placé 
29. en m’offrant 
30. y avait déposée 
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31. a découvert 
32. s’agissait 
33. se souvenait 
34. se renseignerait / allait se renseigner 
35. avoir reçu 
36. s’est enchaîné 
37. le transmette 
38. désirerait/désirait 
39. me cherchait 
40. ne m’aurait jamais retrouvé 
41. nous sommes appelés 
 
5. Remettez dans le texte les parties enlevées.     9 points 

42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 
D G C B A F I E H 
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II. Íráskészség 2. 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 a 4-5. 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): 
 

 Bemutatja a fesztivált. 
 Elmondja, mi ennek a fesztiválnak a különlegessége (különféle kultúrák találkoznak, 

illetve lehetőséget ad más kultúrák, más népek zenéjének megismerésére, stb.). 
 Leírja, miért fontosak az ilyen fesztiválok (nem ismerünk más kultúrákat, csak a saját 

világunkba bezárkózva élünk, nyitnunk kellene a világra, a fajgyűlölet elleni harc egyik 
módja, stb.). 

 Elhívja az osztálytársait a fesztiválra, meggyőzi őket, hogy érdemes részt venni ezen a 
programon. 
 
5 pont: a felhívás 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 (75 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., 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, 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, 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, hiányzik a bevezetés vagy a befejezés. 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. 
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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): 
 

 Bemutatja, hogyan ismerkednek ma a fiatalok (mennyire megnőtt manapság az internetes 
oldalak szerepe, stb.). 

 Elmondja, ez milyen előnyökkel jár (megsokszorozódnak a lehetőségek, elveszettnek hitt 
személyeket, társakat találhatunk meg, gyorsan kapcsolatba tudunk lépni egymással, stb.). 

 Elmondja, hogyan alakult volna az élete a mai világban (lett volna lehetősége Júliával 
kapcsolatba lépni, nem történt volna meg a tragédia, más lányokkal is megismerkedhetett 
volna, stb.). 

-  Két érvet hoz fel, miért kellene az írónak újraírnia a darabját (a mai világban már 
nagyon elavult a darab, a fiatalok ma már nem értik Rómeó és Júlia problémáját, stb.). 
 
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 valamennyi irányító szempontot kidolgozta, de az irányító szempontok 
kidolgozása nem teljesen arányos. A fogalmazás hosszúsága eléri a megadott szószámot, azt 
30 szónál többel nem haladja meg. 
3 pont: a tanuló 4 irányító szempontot részletesen és arányosan kidolgozott. 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 arányosan kidolgozott, vagy 4 irányító szempontot 
kidolgozott ugyan, de azok kidolgozása teljesen aránytalan. A fogalmazás hosszúsága 
legfeljebb 40 szóval  elmarad az elvárt szószámtól vagy a maximális szószámot 50 vagy annál 
több szóval meghaladja. 
1 pont: a tanuló 3-nál kevesebb irányító szempontot dolgozott ki megfelelően, és/vagy több 
irányító szempontot is kidolgozott, de a szöveg tartalmi szempontból csak részben felel meg a 
feladatban kérteknek, és/vagy a létrehozott szöveg hossza nem éri el a minimálisan kívánt 
szószám felét (100 szót). 
0 pont: a tanuló félreértette a feladatot, a szöveg tartalmi szempontból egyáltalán nem felel 
meg a feladatban előírtaknak. 
 
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): 
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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 megalkotott szöveg ötletes, fantáziadús. A tanuló részletesen kifejti nézőpontját, a 
témát komplex módon közelíti meg. 
4 pont: a tanuló törekszik ötletes, fantáziadús szöveg megalkotására, de nem domborítja ki a 
feladatban kérteket, vagy az egy-egy irányító szempont által kértek elsikkadnak. 
3 pont: a tanuló, bár érzékelhetőek törekvések, egy teljesen hétköznapi szöveget alkot meg, 
saját ötletei alig vannak. 
2 pont: a létrehozott szöveg teljesen érdektelen, a tanuló nem értette meg összességében a 
feladatot. 
1 pont: a létrehozott szöveg teljes egészében másról szól, mint amit a feladat utasítása előírt. 
 
 
 
 
 


