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Általános útmutató 

A javító tanár egyértelmű jelekkel, piros tollal javít: a jó megoldásokat kipipálja; a nem 
elfogadható megoldásokat aláhúzza; a hiányzó megoldásokat hiányjellel jelöli. 

A feladatokat a javítási-értékelési útmutatóban leírtak szerint kell javítani. 
I. Olvasott szöveg értése 

 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontból kell értékelni, azaz a nyelvtani és  
a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését 

akadályozzák. 
A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk ponttá! 

Többletpont, fél pont nem adható! 
 

1. feladat 
 

0 V 
1. F 
2. F 
3. V 
4. F 
5. F 
6. F 
7. V 
8. V 
9. V 

 
 

2. feladat 
 

 
0 Il était chimiste et fondateur du groupe L’Oréal 

10. (Il faisait de) la voile.  

11. Parce qu’il attrapait souvent des coups de soleil. / Pour se protéger contre les brûlures. 
(Toute réponse ayant le même contenu.) 

12. Pour éviter qu’elle ne glisse entre les mains. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

13. C’était l’époque / l’année des premiers congés payés. (Toute réponse ayant le même 
contenu.) 

14. Des articles apparaissent sur le bronzage. / La presse féminine met en avant les 
produits solaires et les recettes pour prolonger le bronzage. / La presse féminine 
popularise les produits solaires et le bronzage. (Toute réponse ayant le même 
contenu.) 

15. On a découvert les UVA et les UVB. / On a découvert les effets néfastes du soleil (sur 
la peau). / Les nouvelles découvertes de la médecine moderne. / Un souci de santé. 
(Toute réponse ayant le même contenu.) 

16. (On a découvert) les effets néfastes du soleil (sur la peau). (On a compris) le lien entre 
l’exposition au soleil et le cancer de la peau. (On a découvert que) l’exposition au 
soleil faisait vieillir la peau. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

17. Non. 

18. On va utiliser les pilules contre le soleil. / On travaille sur la conception de pilules, 
(capables de protéger la peau pendant plusieurs semaines). (Toute réponse ayant le 
même contenu.) 
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3. feladat 
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0 Son nom vient du nom de son 
fondateur.  X   X   X  

19.  Son logo évoque une aile.       X    
20. L’entreprise est née suite à un 

grand conflit.  X X        

21. Son nom fait allusion à l’équilibre 
entre le côté physique et moral.   X       

22. Son nom ou son logo évoque un 
animal très rapide. X    X  X   

23. Son nom rend hommage à un 
peuple dont les descendants sont 
de très bons coureurs. 

   X      

24. Le nom de la marque évoque la 
mythologie.      X    

25.  Son nom fait allusion à son siège 
d’origine.          X 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 

 
1. feladat: (https://www.historia.fr/les-archives-dhistoria/orient-express-%C2%AB-train-des-rois-et-roi-des-trains-%C2%BB) 
2. feladat: (https://www.h24info.ma/lifestyle/la-fabuleuse-histoire-de-la-creme-
solaire/?fbclid=IwAR20WVj3b74vmyh1SgNVgwEI0epBeMXf08nQ48DuODT14hXcAMsvP2QP1kg) 
3. feladat: (https://www.cityruns.net/en/blog/various/adidas-kalenji-nike-mais-quelle-histoire-se-cache-derriere-ces-noms.html) 

 
Átváltási táblázat 

 
 

jó megoldás elért pont  jó megoldás elért pont 
0 0  13 16 
1 2  14 17 
2 3  15 18 
3 4  16 20 
4 5  17 21 
5 6  18 22 
6 8  19 23 
7 9  20 24 
8 10  21 26 
9 11  22 27 

10 12  23 28 
11 14  24 29 
12 15  25 30 
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II. Nyelvhelyesség 
 

Jó megoldásként csak a javítási útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 
A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk ponttá! 

Többletpont, fél pont nem adható! 
 

1. feladat 
 

0 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

d’ de Ø au de de aux de à 

 
2. feladat 

 

9. se promenait 
0 était accompagnée 

10. s’est mis 
11. s’est énervé 
12. a été mordu 
13. en se mettant 
14. l’attaque 
15. revienne / ne revienne 
16. n’aurait jamais pensé / n’avait jamais pensé 
17. a été déposée 
18. a reconnu 

 
3. feladat 

 
0 alimentation 23. insuffisant 
19. prise 24. publique 
20. nombreuses 25. chercheurs 
21. durée 26. Rapidement (kis betűvel is elfogadható) 
22. alimentaires 27. présence 

 
4. feladat 

 
28. 0 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 

dont qui qu’ qui se y les se lequel 
 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
1. feladat: (https://www.1jour1actu.com/monde/portable-une-journee-pour-debrancher-17007) 
2. feladat: (https://fr.yahoo.com/news/chien-americanstaff-attaque-mare-enfant-sans-museliere-094247243.html)  
kép: https://www.google.hu/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.leparisien.fr%2Finfo-paris-ile-de-france-oise%2Fl-ile-de-france-
succombe-a-nouveau-a-la-mode-des-molosses-02-12-2019-
8207469.php&psig=AOvVaw1yyzxAqpzOY_QdDTsioXtB&ust=1604910519510000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOD2
5efD8uwCFQAAAAAdAAAAABAE 
3. feladat: (http://tpe-mal-nutrition1s.e-monsite.com/pages/les-consequences-sur-la-sante/les-consequences-du-regime-fast-food-sur-la-
sante.html) 
4. feladat: (https://www.1jour1actu.com/info-animee/a-quoi-servent-les-moustiques) 
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Átváltási táblázat 
 

jó megoldás elért pont  jó megoldás elért pont 
0 0  18 16 
1 1  19 17 
2 2  20 18 
3 3  21 18 
4 4  22 19 
5 5  23 20 
6 6  24 21 
7 6  25 22 
8 7  26 23 
9 8  27 24 

10 9  28 24 
11 10  29 25 
12 11  30 26 
13 12  31 27 
14 12  32 28 
15 13  33 29 
16 14  34 30 
17 15  35 30 

  
III. Hallott szöveg értése 

 
Jó megoldásként csak a javítási útmutatóban megadott megoldások fogadhatók el. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontból kell értékelni, azaz a nyelvtani és  
a helyesírási hibákat csak akkor kell figyelembe venni, ha azok a válasz megértését 

akadályozzák. 
A jó megoldásokat (helyes itemeket) a táblázat segítségével alakítjuk ponttá! 

Többletpont, fél pont nem adható! 
 

1. feladat 
 

1. fermé 
2. employés (Toute réponse ayant le même contenu.) 
3. Allemagne 
4. antiquaire (Toute réponse ayant le même contenu.) 
0 appartement 
5. fiers (Toute réponse ayant le même contenu.) 
6. dissimuler / cacher / voler / transporter (Toute réponse ayant le même 

contenu.) 
7. 1914 / triomphe (Toute réponse ayant le même contenu.) 

 
A felvételen hallható szöveg: 
 
Le jour où La Joconde a été volée du Louvre 
Ce lundi 21 août 1911, le Louvre est encore endormi. C’est lundi, le jour de la fermeture au 
public. Habitué des lieux, son chevalet sous le bras, le peintre Louis Béroud arrive pour peindre 
La Joconde. Mais ce matin-là, stupeur, le tableau a disparu. 



Francia nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

2111 írásbeli vizsga 6 / 15 2021. május 19. 

On croit d’abord à une plaisanterie, ou que quelqu’un l’a déplacé. Donc, on va fouiller tous les 
placards, tous les couloirs, toutes les réserves sans le trouver. Il faut donc se rendre à 
l’évidence : Mona Lisa a bien été volée ! 
L’affaire déchaîne les passions. Un journal offre même une prime colossale à celui qui rapporte 
le tableau. L’enquête ne donne aucun résultat : on vérifie même les empreintes des 250 
employés du musée. Les plus folles spéculations se font jour : Picasso et Apollinaire sont 
suspectés de complicité. Un complot prémédité par l’Allemagne est évoqué, mais... aucune 
piste n’aboutit. 
La Joconde réapparaît finalement deux ans plus tard à Florence, la ville même où Léonard de 
Vinci l’avait peinte quatre cents ans plus tôt. Son voleur a essayé de la revendre à un antiquaire 
qui a donné l’alerte.  
Les enquêteurs découvriront avec stupeur que le tableau est resté deux ans durant dans 
l’appartement parisien du voleur, sous leur nez ! 
Jugé en Italie, le voleur, Vincenzo Peruggia, passera 7 mois en prison. C’était un modeste 
peintre vitrier qui avait travaillé au Louvre. Dans son village natal, au Nord de l’Italie, une 
plaque commémore son acte considéré ici comme patriotique. Selon les habitants du village, 
Peruggia a dérobé Mona Lisa parce qu’il voulait dénoncer le fait que Napoléon Bonaparte avait 
volé de nombreux chefs-d’œuvre à l’Italie. Il a choisi Mona Lisa parce qu’elle était petite et 
facile à dérober, puis à dissimuler.  
La Joconde, elle, fait son retour triomphal en France début 1914, auréolée d’une nouvelle 
notoriété, toujours aussi mystérieuse, et désormais mieux surveillée encore que la Banque de 
France. 

2. feladat 
0 À la campagne.  
8.  Le travail. / L’entreprise familiale. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
9. Elle n’arrivait pas à lire / à écrire. / Elle était dyslexique. (Toute réponse ayant le 

même contenu.) 
10. Non.  
11. Parce que très souvent on remplissait les documents à la place des clients. / C’étaient 

les gens derrière le bureau qui remplissent les papiers. / Parce qu’on pouvait avoir de 
l’aide. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

12. Parce qu’on doit tout faire seul. / On est seul face à l’ordinateur. / Il faut vraiment 
avoir des connaissances. / Il n’y a pas d’échappatoire. (Toute réponse ayant le même 
contenu.) 

13. Elle trouvait toujours un prétexte. / Elle disait qu’elle avait une mauvaise écriture. / 
Elle disait que l’autre avait de meilleures capacités. / Elle demandait à quelqu’un de 
résoudre le problème à sa place. / Ses enfants l’ont aidée. / Elle ne disait pas la vérité. 
(Toute réponse ayant le même contenu.) 

14. Ils l’ont aidée. / Ils ne l’ont jamais jugée. / Ça ne les a pas choqués. (Toute réponse 
ayant le même contenu.) 

15. Elle voulait évoluer dans sa profession. / Elle voulait avoir un diplôme. / Elle voulait 
changer de travail. (Toute réponse ayant le même contenu.) 

16.  Elle est retournée à l’école. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
17.  Il faut accepter ce handicap. / Il faut apprendre à lire. / Il faut aller de l’avant. (Toute 

réponse ayant le même contenu.) 
 

A felvételen hallható szöveg: 
Mes parents étaient fermiers, donc à la maison il n’y avait pas de magazines, il n’y avait pas de 
livres non plus, ils utilisaient les journaux pour la cour des poulets. Il n’y avait pas de livres, ni 
pour mon anniversaire, ni pour Noël. Comme dans beaucoup de milieux ruraux, ce qu’on 
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mettait en avant, c’était le travail, c’était l’entreprise familiale et toute personne avec des bras 
était utile.  
À l’école, j’étais souvent au coin parce que je n’arrivais pas à écrire. À cinq ans, je n’arrivais 
pas à écrire, et à lire encore moins bien. Je n’arrivais même pas à écrire mon prénom. À 
l’époque, on redoublait une fois, ensuite on passait de classe en classe quand même. En fait, il 
s’est avéré des années, des années plus tard que j’étais complètement dyslexique.  
J’ai trouvé du travail puisqu’à 16 ans, je commençais à travailler dans une usine de pâtisserie, 
et là, on n’avait pas besoin de ma lecture, de mon écriture.  Tout ce qui concernait l’écriture et 
la lecture, je ne me mettais jamais en avant, je passais tout le temps le relais à quelqu’un d’autre. 
« Bah tiens, je préfère que ce soit avec toi, t’as une plus belle voix, t’as une plus belle écriture, 
vraiment ça te va très bien, moi je ne sais pas faire aussi bien que toi », donc je me mettais 
toujours en retrait. Et avant, quand on allait à la poste, à la banque par exemple, il était tout à 
fait normal que les employés derrière le bureau remplissent les papiers à votre place. 
Maintenant, c’est vrai que c’est terriblement compliqué, parce que maintenant, on se retrouve 
tout seul devant un ordinateur, on se retrouve tout seul confronté à ces problèmes à la maison, 
et il n’y a pas d’échappatoire, il faut vraiment avoir des connaissances.  
Je n’ai jamais parlé de mon problème à mon entourage, je pense qu’à l’époque on n’en parlait 
pas de toute façon, c’était complètement tabou, jamais on n’aurait dit « euh, euh bah écoute, je 
sais pas le faire donc, fais-le pour moi ». Voilà, je prétextais plutôt une mauvaise écriture, mais 
les gens ne le savaient pas. Mes enfants, bien sûr, le savaient mais ça restait toujours vraiment 
dans le cocon familial. Ils m’ont beaucoup aidée : à rédiger des courriers, à répondre, enfin à 
me débrouiller. Ils n’ont jamais porté de jugement, ils ont dit « voilà, c’est comme ça, tu as des 
difficultés, ben on est là pour t’aider », voilà, comme quelqu’un qui a une jambe coupée et à 
qui on donne une béquille.  
Mais après, je voulais évoluer dans ma profession, parce que je travaillais à l’hôpital, puis je 
travaillais dans la restauration, après je travaillais en tant qu’intendante hôtelière toujours à 
l’hôpital et je voulais essayer d’évoluer puisque j’avais beaucoup de connaissances pratiques, 
et je voulais aussi avoir un petit diplôme. Donc, je suis retournée à l’école à l’âge de 50 ans. 
Avant, j’essayais de lutter toute seule pour écrire au moins une liste de courses quoi, quelques 
mots correctement mais bon, ça ne vaut quand même pas un professeur.  
Alors, ce que je dirais à une personne qui ne sait ni lire, ni écrire… Il faut accepter notre 
handicap, accepter de faire des fautes, accepter de buter quand on lit un mot, tout ça, ce n’est 
pas très grave. Jamais je ne serai une grande écrivaine ou une grande lectrice, mais au moins 
maintenant, je peux écrire une carte pour mes petits-enfants. Il faut aller de l’avant parce que 
quand on manque de compétences, en plus on est faible et en plus il y a toujours des gens qui 
profitent des faibles, donc pour leur vie au quotidien et pour leur vie personnelle, il faut savoir 
lire avant de signer un document important, on peut s’engager des fois dans des situations 
irréversibles.  
 

3. feladat 
 

0 Le calisson d’Aix est un dessert. V 
18. Le calisson a été inventé à l’occasion d’un mariage royal. V 
19. Le mot calisson vient du mot dessert en provençal. F 
20. Le calisson a été découvert par la maison Parli. F 
21. La pâte du calisson ne contient que des fruits confits. F 
22. Le calisson Parli est moins sucré que les autres. V 
23. La production d’amandes a une longue histoire en Provence. V 
24. La maison Parli a pour objectif de valoriser les produits de Provence.  V 
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A felvételen hallható szöveg: 
 

Reporter : La ville d’Aix en Provence est reconnue pour son patrimoine culturel et pour sa 
gastronomie. Parmi les treize desserts de Provence se trouve le calisson. Son origine 
remonte au mariage du roi René et de Jeanne Laval au quinzième siècle. Cette dernière 
a goûté le nouveau dessert et elle se serait alors exprimée en dialecte provençal : « di 
calin sun » ce sont des câlins. Aujourd’hui, le calisson est entré dans les mémoires 
comme un produit emblématique de la ville d’Aix. Nous allons découvrir l’atelier de 
fabrication de la maison Parli pour découvrir tous les secrets de ce dessert si gourmand. 
Nous sommes avec Jean-Claude qui est confiseur de la fabrique Parli. 

Jean-
Claude : 

Léonard Parli est une maison historique dans le domaine du calisson qui a été fondée en 
1874 par un confiseur suisse. Les matières premières de la fabrication du calisson d’Aix 
en Provence sont les amandes, les fruits confits qui sont principalement des melons et 
un petit peu d’oranges confites. Et les melons que nous utilisons sont bien évidemment 
produits en Provence, les melons de Cavaillon. Dans le calisson, vous avez trois 
couches : en bas, il y a une feuille d’hostie qui sert à maintenir le calisson lors de la 
fabrication. La deuxième couche est la pâte à calisson qui est constituée principalement 
de melon confit, d’amandes et de sucre. La couche supérieure est une couche blanche 
constituée de blanc d’œuf et de sucre glace. Le confisage de nos fruits se fait dans notre 
laboratoire. L’autre particularité de la composition du calisson Parli, c’est que nous 
avons un taux d’amandes très important, donc c’est un calisson où l’accent est mis 
moins sur le sucre et beaucoup plus sur la saveur des amandes et des fruits confits. 
L’attache historique du calisson bien évidemment vient des produits à partir desquels ils 
sont fabriqués, notamment l’amande qui est un produit historiquement fort en Provence. 
Il y avait autrefois des casseries d’amandes. La production d’amandes a 
malheureusement partiellement disparu en Provence, nous sommes en train de la 
relancer, nous y mettons de gros efforts en travaillant à des projets de plantation et de 
création de vergers amandiers en Provence. Nous sommes fiers de défendre la culture 
aixoise, et de défendre un produit qui est fabriqué à base des matières premières elles-
mêmes produites en Provence. 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
1. feladat: (https://www.francetvinfo.fr/culture/arts-expos/peinture/patrimoine) 
2. feladat: (https://videos.doctissimo.fr/psychologie/stress/illettrisme-temoignage) 
3. feladat: (https://www.youtube.com/watch?v=cZPFDR2DS4M) 

 
Átváltási táblázat 

jó megoldás elért pont  jó megoldás elért pont 
0 0   13 17 
1 2  14 18 
2 3  15 19 
3 4  16 20 
4 5  17 22 
5 7  18 23 
6 8  19 24 
7 9  20 25 
8 10  21 27 
9 12  22 28 

10 13  23 29 
11 14 24 30 
12 15   
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IV. Íráskészség 
 

Az írásbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével 
történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes 
szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden írásbeli munkát ezen szempontok 
segítségével kell értékelni oly módon, hogy a dolgozatot minden egyes értékelési szempont 
szerint újra kell olvasni. 

Ezen értékelési eljárás további sajátossága, hogy a szintleírások a nyelvi teljesítményt 
értékelő szempontoknál nem tartalmaznak hibaszámokra vonatkozó utalásokat, valamint nem 
osztályozzák előre az egyes hibatípusokat a hibák súlyossága alapján. Ennek oka az, hogy az 
egyes nyelvi hibák súlyosságát (értelemzavaró vagy nem értelemzavaró hiba) csak az adott 
szövegkörnyezet figyelembevételével lehet megállapítani. 

 

Megjegyzések az útmutatóhoz 
A feladat teljesítése szempontjából a terjedelemnek és az irányítási szempontok 

figyelembevételének kiemelkedő jelentősége van. Mivel a szavak előírt száma szabja meg a 
terjedelmet, a szavakat meg kell számolni. Az írásbeli érettségi feladatok javítása 
szempontjából szónak számítunk minden, egymástól szóközzel elválasztott egységet. Eszerint 
tehát 1 szónak számítanak például a következő alakok: du, (il) m’a (vu); 2 szónak számítanak a 
következők: de la, (il) me trouve (gentil). 

A javítás során ismétlődő hibának azt tekintjük, amikor a tanuló ugyanabban a szóban 
ugyanazt a hibát követi el. Tehát két egyeztetési hiba akkor számít ismétlődésnek, ha ugyanazt 
a szót érinti: pl. grand / grand helyett grande / grande szerepel. 

Ékezethibákat akkor veszünk figyelembe, ha nyelvtani vagy lexikai következményei 
vannak (pl. a / à, ou / où, mer / mère). 

A nyelvtani hibák súlyozására nem készült részletes utasítás.  
Az útmutató nem tartalmaz utasítást az értelmetlen szövegrészek jelölésére a javítás 

során, ugyanakkor ez értékelési kritérium. A feladatokat javító tanárnak saját jelölést kell 
alkalmaznia. (pl. hullámos vonal vagy más jelek). 
 
 

 

Első feladat 
 

A javítás alapelvei 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése 5  
Szövegalkotás, hangnem 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 20   

 

Vizsgapont 10  
2. Mivel a két feladat aránya az értékelésben 1/3-2/3, ennek a feladatnak a pontszámát felezni 

kell, azaz megoldásával összesen 10 vizsgapont szerezhető. Amennyiben a pontszám 
felezése után kapott összeg fél pontra végződik, felfelé kell kerekíteni. 

 

3. Amennyiben a dolgozat bármely értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az össz-
pontszám is 0 pont. 

 

4. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
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Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

A feladat teljesítése  
 

E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 
 hogyan valósította meg a kommunikációs célt/célokat; 
 hány irányító szempontra tért ki, és megfelelő mélységben tárgyalta-e azokat; 
  a feladat utasításának megfelelő szöveget alkotott-e; 
 megfelelő hosszúságú szöveget hozott-e létre. 

 

Az értékelési szempont pontozásáról  
 

Minden irányító szempontra 2 pontot kaphat a vizsgázó:  
• 2 pont – ha az adott irányító szempontot teljesen és kifogástalanul kidolgozta 
• 1 pont – ha az adott irányító szempontot hiányosan dolgozta ki 

Így a vizsgázó a 3 irányító szempontra összesen 6 pontot kaphat, amelyek a következő módon 
válthatók át vizsgaponttá: 
 

pont vizsgapont 
6 5 
5 4 

3 – 4 3 
2 2 
1 1 
0 0 

 

Az így elért vizsgapontszámból 1 pont vonandó le a következő esetekben: 
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót.  
• Amennyiben a vizsgázó baráti helyett hivatalos / hivatalos helyett baráti üzenetet ír. 

 

A vizsgázó 0 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra: 
• Amennyiben a szöveg terjedelme nem éri el a 60 szót.  
• ha a létrehozott szöveg nem üzenet/levél.  

 

Az irányító szempontok a feladat utasításaival azonosak. 
 

Az 1. feladat irányító szempontjai tehát: 
 Beszél a döntéséről, részleteket ad meg róla (mikor, hova megy, stb.).  
 Elmagyarázza a távozása okát, konkrét példákat ad meg. 
 Elmondja, mit tehettek volna lakótársai, hogy jobban érezze magát a társbérletben. 
 

Ha egy irányító szempont tárgyalása nyelvi okokból nem érthető, azt A feladat teljesítése 
szempontnál úgy kell értékelni, mintha a vizsgázó nem tért volna ki rá, azaz az adott irányító 
szempont kifejtése nem megfelelő. Ezt a hibát figyelembe kell venni a nyelvi teljesítmény 
értékelésekor is, azaz a hiba jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, 
helyesírás szempontoknál. 
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Szövegalkotás, hangnem 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 

• logikus-e a szöveg gondolatmenete, azaz az irányító szempontok, valamint az ezekhez 
kapcsolódó gondolatok elrendezése; 

• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e – bekezdésekben is elkülönülő – bevezetés, 
tárgyalás és befejezés; 

• a vizsgázó hogyan használja a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit; 
• megfelelő-e a formai tagolás; 
• hangneme megfelel-e a címzetthez való viszonynak és a közlési szándéknak. 

 

Szókincs, kifejezésmód 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által használt szókincs a témának, a szituációnak, a szerepnek és a 

közlési szándéknak; 
• A szóhasználat milyen szintű igényességet és változatosságot mutat, 
• az előforduló tévesztések mennyire akadályozzák az olvasót a szöveg megértésében. 

 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a 
megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra olvasás 
után érthető. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően vagy a Szókincs, kifejezésmód, vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál.  

Amennyiben például a vizsgázó egy szót nem megfelelően használ, ezt a hibát csak  
a Szókincs, kifejezésmód szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényes. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben 
jelölni kell előfordulásukat. 

 

Nyelvtan, helyesírás 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy 
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás 

normáinak; 
• mondatszerkezetek és nyelvtani struktúrák tekintetében mennyire igényes a szöveg 

nyelvhasználata; 
• az előforduló nyelvtani, illetve helyesírási hibák mennyire akadályozzák az olvasót abban, 

hogy a szöveget első olvasásra teljesen megértse. 
 

Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik  
a megértést. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak újra 
olvasás után érthető. 

A nyelvi hibákat az értékelés során csak egyszer szabad figyelembe venni, azaz a hiba 
jellegétől függően a Szókincs, kifejezésmód vagy a Nyelvtan, helyesírás szempontnál. 
Amennyiben például a vizsgázó egy igét helytelen vonzattal használ, ezt a hibát csak  
a Nyelvtan, helyesírás szempontnál lehet értékelni. 

Azoknál az értelemzavaró hibáknál, amelyek következtében egy-egy mondatrész vagy 
mondat mondanivalója válik érthetetlenné, és amelyeknél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, az egyszeri értékelés elve nem 
érvényesül. Az ilyen típusú hibákat tehát mindkét szempontnál értékelni kell. 

Az ismétlődő hibákat csak egyszer kell az értékelésnél figyelembe venni, de a szövegben 
jelölni kell előfordulásukat. 
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Javítási jelrendszer 
A feladat teljesítése 
A feladat teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont sorszámának 
megadásával: 

 (bekarikázott szám) = teljesített tartalmi szempont, 
√3 (hiányjel + szám) = nem tárgyalt tartalmi szempont, 
2– (szám + mínuszjel) = nem megfelelően kifejtett, de érintett tartalmi szempont. 

Amennyiben a vizsgázó egy irányító szempontot a szövegben több helyen tárgyal, a szempont 
teljesítését az utolsó említés helyénél kell jelölni. 
 

Szövegalkotás 
A feladat teljesítése szempontnál használt számozás segít e szempont megítélésénél is. 
 

Szókincs, kifejezésmód 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

L = lexikai hiba, 
ÉL = értelemzavaró lexikai hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó. 
L+ szimbólumot alkalmazzuk a lexikai gazdagság jelölésére. 
 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = lexikai hiba, 
aláhúzás + i, ________i = ismétlődő lexikai hiba. 

 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javítósávban jelölni. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
A hibákat a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

G = nyelvtani (grammatikai) hiba, 
ÉG = értelemzavaró nyelvtani hiba, 
É = értelemzavaró hiba, amely következtében egy-egy mondatrész vagy mondat 
mondanivalója válik érthetetlenné, és amelynél a hiba komplexitása miatt nem lehet 
eldönteni, hogy lexikai vagy nyelvtani hibáról van-e szó, 
H = helyesírási hiba. 
G+ szimbólumot alkalmazzuk a nyelvtani változatosság jelölésére. 

 

A szövegben használt jelek: 
aláhúzás = nyelvtani vagy helyesírási hiba, 
√ hiányjel = hiányzik egy szó, 
nyíl → = szórendi hiba, 
aláhúzás + i =_________ i = ismétlődő hiba. 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javítósávban jelölni. 
 

Formai jegyek 
A formai jegyeket a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a következő betűkkel: 

Dátum = D 
Megszólítás = M 
Köszönés = K 
Aláírás = A 

A teljesítés minőségét mutató jelek: 
M (betű) = az adott formai jegy teljesítése helyes, 
√A (hiányjel + betű) = hiányzik vagy nem elfogadható az adott formai jegy, 
A (aláhúzott betű) = elfogadható, bár hibás az adott formai jegy. 
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Értékelési skála (1. feladat) 
Összefoglaló táblázat 

 
A feladat teljesítése  

5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökéletesen megvaló-
sította a kommunikációs célokat. 
 
Valamennyi irányító szempontot 
megfelelően dolgozta ki.  
 
Az általa írt szöveg megfelelő 
hosszúságú. 

A vizsgázó megvalósította a kom-
munikációs célok többségét. 
 
Az irányító szempontok közül 
kettőt megfelelően, a többit csak 
részben, a szempontoknak 
megfelelően dolgozta ki. 
 

A vizsgázó csak részben való-
sította meg a kommunikációs cé-
lokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet megfelelően, vagy egyet csak 
részben dolgozott ki. 
 

A vizsgázó nem valósította meg a 
kommunikációs célokat, vagy más 
témáról írt. 
Az irányító szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki meg-
felelően. 
A létrehozott szöveg 60 szónál rö-
videbb. 

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 225 szót, A feladat teljesítése pontszámából 1 pontot 
le kell vonni. 
A feladat teljesítése szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 60 szónál rövidebb. 
 

Szövegalkotás, hangnem 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás megfelelő: van 
bevezetés, tárgyalás és befejezés. 
 
A vizsgázó megfelelően használja 
a szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit, koherens szöveget 
hoz létre. 
 
A szöveg hangneme teljesen 
megfelel a szövegfajtának, a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati 
tagolásra, elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a befejezést. 
A vizsgázó többnyire megfelelően 
használja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit.  
A mondatok többnyire szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 
A szöveg hangneme többnyire 
megfelel a szövegfajtának, a 
közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
 
A mondatok több helyen nem 
kapcsolódnak egymáshoz. 
 
A szöveg hangneme következet-
lenségeket mutat, de még megfelel 
a közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

Nem jött létre szöveg.  
 
A mondanivaló nem logikus elren-
dezésű, a gondolatok esetlegesen 
követik egymást.  
 
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt össze-
függéstelen mondatokból áll. 
 
A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem a 
szerző szándékának megfelelő 
hatást kelt. 
 

 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő, változatos 
szókincs, igényes nyelvhasználat 
jellemzi. 
 

A szöveget nagyrészt a témának és 
a közlési szándéknak megfelelő, 
viszonylag bő szókincs jellemzi. 
A vizsgázó törekszik az igényes 
nyelvhasználatra.  
A szóhasználat csak néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban nem 
nehezíti jelentősen a szöveg 
megértését. 

A szöveget egyszerű szókincs 
jellemzi.  
A vizsgázó nem törekszik az 
igényes nyelvhasználatra.  
 
Sok a szóismétlés, több helyen nem 
megfelelő a szóhasználat, ami 
helyenként megnehezíti a monda-
nivaló megértését. 

A szövegben felhasznált szókincs 
szegényes, a nyelvhasználat igény-
telen. 
 
A nem megfelelő szóhasználat több 
helyen nehezíti és/vagy 
akadályozza a szöveg megértését.  

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelvtani 
struktúrákat használ, valamint 
mondatszerkesztése is változatos.  
 
A szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik a változatos 
nyelvtani struktúrák használatára 
és a változatos mondatszerkesztésre.  
 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyesírás) 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kellően 
változatos. 
Rendszerszerű hibákat ejt.  
 
A szövegben sok hiba van, a hibák 
többször nehezítik a szöveg meg-
értését. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egyszerű 
nyelvtani struktúrák és igénytelen 
mondatszerkesztés jellemzi. 
 
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba található. 

 
A feladatlap bázisszövegei az eredeti forrásszövegek módosításával – rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével –, de az eredeti szöveg 
integritásának megtartása mellett jöttek létre. Az eredeti szövegek forrása: 
 
1. feladat: https://www.cosmopolitan.fr/,la-coloc-c-est-bien-mais,2510927,1884685.asp 
2. feladat: https://www.lci.fr/sante/pourquoi-les-jeunes-ont-perdu-25-de-leurs-capacites-physiques-en-50-ans-2166555.html 
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Második feladat 
A javítás alapelvei 
 

1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése  5  
Szövegalkotás, hangnem 5  
Szókincs, kifejezésmód 5  
Nyelvtan, helyesírás 5  
Összesen 20  

 

Vizsgapont 20  
 

2. Amennyiben a dolgozat bármelyik értékelési szempont alapján 0 pontos, akkor az 
összpontszám is 0 pont. 

3. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 
E szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó 

• hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta azokat; 
• megfelelően kifejtette-e és indokolta-e véleményét. 

(A részletesebb leírást lásd az első feladatnál.) 
 
Az értékelési szempont pontozásáról  
Minden irányító szempontra 2 pontot kaphat a vizsgázó:  

• 2 pont – ha az adott irányító szempontot teljesen és kifogástalanul kidolgozta. 
• 1 pont – ha az adott irányító szempontot hiányosan dolgozta ki. 

Így a vizsgázó az 4 irányító szempontra összesen 8 pontot kaphat, amelyek a következő 
módon válthatóak át vizsgaponttá: 
 

pont vizsgapont 
8 5 

6 - 7 4 
4 - 5 3 
2 - 3 2 

1 1 
0 0 

 

 
Az így elért pontszámból 1 pont vonandó le a következő esetben: 

• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja az 375 szót.  
A vizsgázó 0 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra: 

• Amennyiben a szöveg terjedelme nem éri el a 100 szót.  
Az irányító szempontok a feladat utasításaival azonosak. 

A 2. feladat irányító szempontjai tehát: 
 Elmondja, hogy mit tapasztal a korabeli fiataloknál. 
 Elmondja, hogyan változtak az életmódok az utóbbi évtizedekben. 
 Elmondja, hogy miért aggasztó ez a jelenség. 
 Elmondja, hogyan lehetne orvosolni a problémát. 
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A címadást a Szövegalkotás hangnem értékelési szempontnál kell figyelembe venni. 
A többi értékelési szempontnál az első feladatnál leírtakat kell alkalmazni. 
Javítási jelrendszer 

Ugyanaz, mint az első feladatnál. 
 

 
Értékelési skála (2. feladat) 

A feladat teljesítése 
5 pont 4–3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó megvalósította a 
kommunikációs célokat. 
 
Valamennyi irányító szem-
pontot megfelelően dolgozta ki.  
 
Az általa írt szöveg megfelelő 
hosszúságú. 

A vizsgázó többnyire megva-
lósította a kommunikációs 
célokat. 
 
Az irányító szempontok közül 
kettőt megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben.  
 

A vizsgázó részben valósította 
meg a kommunikációs célokat. 
Az irányító szempontok közül 
egyet megfelelően dolgozott ki, 
ezen kívül még egyet részben, 
illetve valamennyi irányító 
szempontot csak részben. 
 

A vizsgázó nem valósította meg 
a kommunikációs célokat, vagy 
más témáról írt. 
Az irányító szempontok közül 
egyet sem dolgozott ki meg-
felelően. 
A létrehozott szöveg 100 szónál rö-
videbb.  

 

Amennyiben a létrehozott szöveg terjedelme meghaladja a 375 szót, A feladat teljesítése pontszámából 1 pontot 
le kell vonni. 
 

A feladat teljesítése szempont alapján adott pontszám 0 pont, ha a szöveg 100 szónál rövidebb. 
 

Szövegalkotás, hangnem 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése logikus. 
 
A gondolati tagolás megfelelő: van 
bevezetés, tárgyalás és befejezés. 
 
A vizsgázó megfelelően használja 
a szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit, koherens szöveget 
hoz létre. 
 
A szöveg hangneme teljesen meg-
felel a szövegfajtának, a közlési 
szándéknak és/vagy a címzetthez 
való viszonynak. 

A szöveg felépítése, az irányító 
szempontok elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a gondolati 
tagolásra, elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a befejezést. 
 
A vizsgázó többnyire megfelelően 
használja a szövegösszefüggés 
tartalmi és nyelvi elemeit. A mon-
datok többnyire szervesen kap-
csolódnak egymáshoz. 
 
A szöveg hangneme többnyire 
megfelel a szövegfajtának, a köz-
lési szándéknak és/vagy a cím-
zetthez való viszonynak. 

A mondanivaló nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
 
A vizsgázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra: hiányzik a 
bevezetés és a befejezés. 
A mondatok több helyen nem kap-
csolódnak egymáshoz. 
 
A szöveg hangneme következet-
lenségeket mutat, de még megfelel 
a közlési szándéknak és/vagy a 
címzetthez való viszonynak. 

Nem jött létre szöveg.  
 
A mondanivaló nem logikus 
elrendezésű, a gondolatok esetle-
gesen követik egymást.  
Az írásmű tagolatlan és átte-
kinthetetlen, túlnyomórészt össze-
függéstelen mondatokból áll. 
 
A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem a 
szerző szándékának megfelelőn 
hatást kelt. 
 

 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A szöveget a témának és a közlési 
szándéknak megfelelő, változatos 
szókincs, igényes nyelvhasználat 
jellemzi. 
 

A szöveget nagyrészt a témának és 
a közlési szándéknak megfelelő, 
viszonylag bő szókincs jellemzi.  
A vizsgázó törekszik az igényes 
nyelvhasználatra.  
 
A szóhasználat csak néhány helyen 
nem megfelelő, ez azonban nem 
nehezíti jelentősen a szöveg 
megértését. 

A szöveget egyszerű szókincs jel-
lemzi.  
A vizsgázó nem törekszik az 
igényes nyelvhasználatra.   
 
Sok a szóismétlés, több helyen nem 
megfelelő a szóhasználat, ami 
helyenként megnehezíti a monda-
nivaló megértését. 

A szövegben felhasznált szókincs 
szegényes, a nyelvhasználat 
igénytelen. 
 
A nem megfelelő szóhasználat több 
helyen nehezíti és/vagy 
akadályozza a szöveg megértését. 
 

 

Nyelvtan, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 

A vizsgázó változatos nyelvtani 
struktúrákat használ, valamint 
mondatszerkesztése is változatos.  
 
A szöveg hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg megértését nem 
nehezítő nyelvi (mondattan, 
alaktan, helyesírás) hiba található 
benne. 

A vizsgázó törekszik a változatos 
nyelvtani struktúrák használatára 
és a változatos mondatszerkesztésre.  
 
A szövegben több, a szöveg 
megértését nem nehezítő nyelvi 
(mondattan, alaktan, helyesírás) 
hiba található. 

A vizsgázó egyszerű nyelvtani 
struktúrákat használ és/vagy 
mondatszerkesztése nem kellően 
változatos.  
Rendszerszerű hibákat ejt.  
 
A szövegben sok hiba van, a hibák 
többször nehezítik a mondanivaló 
megértését. 

A szöveget a szintnek nem 
megfelelő, túlságosan egyszerű 
nyelvtani struktúrák és igénytelen 
mondatszerkesztés jellemzi. 
 
A szövegben sok, a szöveg 
megértését jelentősen nehezítő 
és/vagy akadályozó hiba található. 
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