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Francia nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

I. Olvasott 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
0 C (soient de mauvaise humeur.)
1. A (un mode de vie calme.)
2. C (ils peuvent facilement s’en sortir du chômage.)
3. C (peuvent licencier leurs employés quand elles veulent.)
4. A (des aides financières et des formations.)
5. B (sont assurés gratuitement à tous.)
6. B (reviennent à plus de 50% du salaire.)
7. C (égaux aux autres.)
8. A (les Danois sont plus modestes que les Français.)
0
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

2. feladat
De la cuisse de dinde aux poivron.
De la salade de carottes à la marocaine / De l’omelette
De la salade de poulet / de la salade de carottes à la marocaine.
Du rôti de porc aux prunes.
De la crème au chocolat.
Des pommes au four.
De la salade de poulet.
La salade de carottes à la marocaine.
Un gâteau au chocolat.
Non.
3. feladat

0
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Sur Facebook.
Ils doivent être majeurs et résider en France. (Toute réponse ayant le même contenu.)
Il faut poster une photo / un portrait (non-retouché). (Toute réponse ayant le même contenu.)
Par les internautes.
Par les internautes.
Un jury professionnel.
Jeudi minuit.
Sur le site de La Redoute. / Par Internet.
Il sera le modèle du catalogue automne-hiver du magasin La Redoute. (Toute réponse ayant le
même contenu.)

írásbeli vizsga 1211

2 / 16

2013. május 22.

Francia nyelv — középszint

Javítási-értékelési útmutató

Átváltási táblázat
jó
megoldás
09
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
119
129

elért
pont
0 pont
2 pont
3 pont
4 pont
6 pont
7 pont
8 pont
10 pont
11 pont
12 pont
14 pont
15 pont
16 pont

jó
megoldás
139
149
159
169
179
189
199
209
219
229
239
249
259

elért
pont
18 pont
19 pont
20 pont
22 pont
23 pont
24 pont
26 pont
27 pont
28 pont
30 pont
31 pont
32 pont
33 pont

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.

n’en ont pas cru
s’est réveillé
était tombé
a eu
a entendu
voulait

6.
7.
8.
9.
10.

a eu
ai appelé
sont arrivés
est sorti
a pu
2. feladat

0 en
11. de
12. dans
13. par
14. dans
15. à
16. à
17. entre
18. en
19. sans
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3. feladat
20.
21.
22.
23.
24.
25.

m’appelle / suis
ai
suis
née
vécu / habité / grandi
fait / suivi

26.
27.
0
28.
29.
30.

venue / partie / allée / arrivée
rencontré / connu / trouvé
devenir
choisi / décidé
travailler
duré

Átváltási táblázat
jó
megoldás
09
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
119
129
139
149
159

elért
pont
0 pont
1 pont
2 pont
2 pont
3 pont
3 pont
4 pont
5 pont
5 pont
6 pont
6 pont
7 pont
8 pont
8 pont
9 pont
9 pont

jó
megoldás
169
179
189
199
209
219
229
239
249
259
269
279
289
299
309

elért
pont
10 pont
11 pont
11 pont
12 pont
12 pont
13 pont
14 pont
14 pont
15 pont
15 pont
16 pont
17 pont
17 pont
18 pont
18 pont

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!
Többlet pont, fél pont nem adható!
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A lemezen hallható szövegek
1. feladat
Le permis de conduire en France. Le permis de conduire en France, en fait, est beaucoup plus
simple que celui qui est à obtenir en Hongrie puisqu’en France, on n’a que deux épreuves, que
deux examens. Tout d’abord, il y a l’épreuve du code de la route qui est une épreuve où il faut
connaître le sens des différents panneaux de signalisation, comment savoir se comporter en
théorie avec son véhicule, dans les différentes situations de priorité, de changement de file,
quels sont les différents types de routes, les limitations de vitesse, etc. Et enfin, il y a
l’examen de conduite où, en fait, il faut juste s’inscrire à une auto-école et on doit faire un
certain nombre d’heures de conduite accompagnées d’un moniteur, et après, on s’inscrit pour
l’examen. Où dans votre voiture, il y a vous, votre moniteur, un examinateur officiel qui
vient, généralement, du département, et enfin un autre candidat. Pour ma part, ça a été assez
long pour avoir mon permis de conduire puisque, en fait, j’ai passé mon code qui est un
examen assez facile, je l’ai eu du premier coup, et donc après, j’ai été admis à passer des
épreuves de … véritablement de conduite. Mais trois jours avant l’examen, en fait, j’ai dû,
euh, me faire opérer, donc j’ai pas pu passer mon permis de conduire. Et, en fait, mon code
s’est périmé, donc j’ai dû refaire mon code, reprendre des heures de conduite, et une semaine
avant de passer mon examen de conduite, j’ai cassé ma paire de lunettes. Et comme je suis
myope comme un pou, eh ben, ça a fait la même histoire, j’ai dû reprendre pas mal d’heures,
repasser mon code, et tout compte fait, j’ai eu beaucoup de chance parce que la personne,
l’autre candidat qui était avec moi dans la voiture le jour de l’examen était vraiment très très
très très très mauvaise, mais c’était…, j’avais peur en voiture avec elle. Et moi, je conduisais
relativement mal, mais enfin, beaucoup moins mal qu’elle, et en fait, j’ai surtout eu mon
permis de conduire par la différence de niveau que j’avais avec cette personne qui conduisait
mal. Et donc, voilà. Généralement, en France, les gens repassent plusieurs fois leur examen de
conduite parce qu’il est assez difficile à l’avoir et je connais même des personnes qui n’ont
pas eu leur permis de conduire avant la septième fois. Et ce qui représente pas mal d’argent à
investir dans les auto-écoles. Voilà ce que je peux vous dire du permis de conduire et surtout
je suis très content de pas l’avoir passé en Hongrie parce que je crois savoir qu’en Hongrie, il
faut passer des épreuves théoriques, des épreuves de conduite sur des circuits fermés,
conduite en ville, des examens, de euh, premiers secours, et également des examens
techniques sur les connaissances du moteur, et moi, je suis très mauvais en ce qui concerne le
moteur. Pour la petite anecdote, le seul moment où j’ai dû m’intéresser au moteur de la
voiture, je suis sorti avec l’examinateur, l’examinateur m’a demandé où est le moteur. Donc
j’ai montré l’avant de la voiture, il m’a fait : c’est très bien, et on s’est rassis, on est passé à
l’examen de conduite. Donc, c’était vraiment assez sommaire. Donc, voilà.
(Interview avec Stéphane Grandsire)

0 Il raconte comment on passe le permis de conduire en France.
1. Deux.
2. (Examen de) théorie / (épreuve du) code de la route et (examen de) conduite
(Toute réponse ayant le même contenu.)
3. Quatre.
4. Parce qu’il a dû se faire opérer (Toute réponse ayant le même contenu.)
5. Il a cassé ses lunettes. (Toute réponse ayant le même contenu.)
6. Parce que l’autre candidat était pire que lui. (Toute réponse ayant le même contenu.)
7. Parce qu’en France il y a moins d’examen. / En Hongrie, c’est plus difficile. (Toute réponse
ayant le même contenu.)
8. Non.
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2. feladat
Ça aurait pu être un magnifique cadeau de Noël mais le dernier tirage de l’Euro Millions est
devenu un incroyable cauchemar pour les trente joueurs de ce café de Mouscron, dans le
centre de la Belgique. Le vendredi soir, les 6 bons numéros sont ceux qu’ils jouent
systématiquement depuis 4 semaines. Ils deviennent donc millionnaires.
Femme : C’est là que j’ai regardé à trois fois, donc je n’en croyais pas les yeux. Je me suis
assise dans le fauteuil, j’ai réveillé mon mari en lui disant : « C’est les numéros que tu as
joués au café ? » Il me dit oui. Je lui dis : « C’est les numéros que j’ai relevés ce matin, donc,
- je lui dis -, normalement, vous avez gagné
Homme : C’est en regardant les résultats qu’on a constaté qu’il n’y avait pas de gagnant.
Alors là, on a commencé à s’inquiéter.
Une inquiétude bien légitime : chaque semaine c’est la libraire du quartier qui vient récolter
l’argent des joueurs et qui jouent pour eux dans sa librairie. Sauf que vendredi, elle n’a pas
validé le bulletin. Elle a préféré faire un Flash où la machine choisit les numéros au hasard.
Les presque millionnaires découvrent alors qu’ils n’ont rien gagné.
Homme : Je n’ai même pas été travailler ce matin parce que de jour en jour je m’aperçois que
c’est de pire en pire. Le moral est à zéro. À zéro parce qu’on est passés si près du bonheur.
Parce que vendredi soir quand j’ai fait le trajet de la maison jusqu’au café pour annoncer
qu’on était millionnaire ... vous ne pouvez pas imaginer les projets que vous faites dans votre
tête.
La libraire et son mari ont refusé de s’exprimer devant notre caméra. Ils sont ce matin
effondrés. Les joueurs mettent en cause le fonctionnement d’Euro Millions, ils réclament une
indemnité à la place des 27 millions d’euros qu’ils ont cru gagner.
(http://videos.tf1.fr)

9.
10.
11.
12.
13.
14.
0
15.
16.

Les joueurs sont les clients d’un café en France.
Le tirage de l’Euro Millions a lieu le vendredi.
Dans l’Euro Millions, il faut trouver les 5 bons numéros.
Les joueurs jouent avec les mêmes numéros depuis des années.
Quand la femme a appris quels étaient les numéros gagnants, son mari dormait.
Les numéros gagnants étaient leurs numéros.
Dans ce village, c’est à la librairie qu’il faut valider les bulletins.
Cette semaine-là, la libraire a laissé la machine choisir les numéros.
À la fin de cette histoire, les joueurs sont heureux.

F
V
F
F
V
V
V
V
F

3. feladat
Annonce A
En vu du décollage, veuillez redresser le dossier de votre fauteuil et ranger votre tablette.
Merci de votre attention.
Annonce B
Les ceintures s’attachent et se détachent de cette façon.
Annonce C
Les issues de secours, signalées par un panneau « exit » sont situées de chaque côté de la
cabine : à l’avant, au centre, à l’arrière. Un marquage lumineux au sol vous indiquera le
cheminement vers ces issues.
Annonce D
En cas de nécessité, prenez le gilet de sauvetage sous votre siège. Gonflez votre gilet à
l’extérieur de l’avion en tirant sur la poignée rouge.
írásbeli vizsga 1211
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Annonce E
Ce vol est « non fumeur ». Pour des raisons de sécurité, il est strictement interdit de fumer
dans les toilettes. Nous vous informons que fumer dans les toilettes ou porter atteinte au
fonctionnement des détecteurs de fumée est passible de poursuites.
Annonce F
Nous vous informons que l’utilisation d’appareils électroniques est interdite durant le
décollage et l’atterrissage.
Annonce G
En cas de dépressurisation de la cabine, les masques à oxygène tomberont automatiquement
devant vous. Tirez sur un masque pour libérer l’oxygène. Placez le masque sur le visage et
respirez normalement.
Annonce H
Je m'appelle Cécile Lapointe, je suis votre Chef de Cabine. Le Commandant de Bord, et
l'ensemble de l’équipage ont le plaisir de vous recevoir à bord de ce Boeing 747 d’Air France.
Annonce J
Nous sommes désolés de ce départ retardé dû à un mouvement social des pétroliers de
l'aéroport de Roissy. Notre personnel au sol à Madrid est déjà averti de notre retard et fait dès
à présent le nécessaire pour assurer la continuité de votre voyage si vous êtes en
correspondance. Nous vous tiendrons informés de notre heure estimée d'arrivée au point de
stationnement lorsque nous aurons atteint notre altitude de croisière.
(Annonces Air France)

0
C

17.
B

18.
A

19.
D

20.
F

21.
G

22.
E

23.
H

24.
J

Átváltási táblázat
jó
megoldás
09
19
29
39
49
59
69
79
89
99
109
119
129
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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. Anélkül, hogy nyelvészeti okfejtésekbe
bocsátkoznánk a szó fogalmának meghatározását illetően, 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. Úgy gondoljuk, hogy ezt
a feladatot minden kolléga el fogja tudni végezni tanári tapasztalatai alapján.
Az útmutató nem tartalmaz utasítást az értelmetlen szövegrészek jelölésére a javítás
során, ugyanakkor ez értékelési kritérium. A dolgozatokat javító tanárnak saját jelölést kell
alkalmaznia. (pl. hullámos vonal vagy más jelek), éppen ezért nem tartjuk szükségesnek
ezeknek az útmutatóba való felvételét.
Azt azonban szükségesnek tartjuk, hogy az egyes dolgozatokat a javítás során többször
is elolvassák. A következő eljárást javasoljuk a javító kollégáknak:
1. Olvassák végig egyszer a tanuló megoldását úgy, hogy a hibákat nem javítják!
2. Ezután többször olvassák újra a dolgozatot úgy, hogy minden alkalommal egy másik
szempont kritériumait figyelik, illetve eszerint javítják és jelölik a hibákat!

Első feladat
A javítás alapelvei
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról.
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága
Szövegalkotás, hangnem
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvtan, helyesírás
Formai jegyek
Összesen
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2. Amennyiben a dolgozat A feladat teljesítése szempont alapján 0 pontos, akkor nem
értékelhető a többi szempont alapján, azaz 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 megvalósította-e az azokban megfogalmazott
kommunikációs célokat;
• 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 4 irányító szempontra összesen 8 pontot kaphat, amelyek a következő módon
válthatóak át vizsgaponttá:

pont
7-8
5-6
3-4
1-2
0

vizsgapont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Az így elért vizsgapontszámból 1 pont vonandó le a következő esetekben:
• Amennyiben a szöveg szavainak száma 38 és 50 szó között van.
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja a 120 szót.
A vizsgázó 0 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra:
• Amennyiben a szöveg terjedelme nem éri el a 38 szót.
• ha a létrehozott szöveg nem levél.
A vizsgázó 1 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra:
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja a 160 szót.
A levél szavainak számlálásakor a dátumot és az aláírást nem számítjuk be a szavak
számába (tehát megszólítástól elköszönésig)
Az 1. feladat irányító szempontjai tehát:
1 Elmondja, hol volt és kivel.
2 Részleteket mesél az útjáról (hol lakott, milyen körülmények között, hogy jutott
oda, hogy érezte magát stb.)
3 Elmeséli, hol és mikor készült a fénykép
4 Megírja, mikor ér haza, és javaslatot tesz, mikor találkozzon a barátjával.
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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.
Amennyiben a vizsgázó szó szerint lemásol egy irányító szempontot, és jó nyelvi
környezetben használja azt, az adott irányító szempontot teljesítettnek kell tekinteni. A rossz
nyelvi környezetben használt, szó szerint lemásolt irányító szempont kifejtése nem fogadható
el.
4 pont

3–2 pont

1 pont

0 pont

A vizsgázó megvalósította a
kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot megfelelően dolgozta
ki, és az általa írt szöveg a
megadott szószámtól nem tér
el.

A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit csak részben. A létrehozott szöveg elérte
a minimális szövegmennyiséget.

A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet megfelelően dolgozott ki,
ezen kívül még egyet részben, a
többit egyáltalán nem, illetve
valamennyi irányító szempontot csak részben.
A létrehozott szöveg néhány
szóval rövidebb a minimális
szövegmennyiségnél.

A vizsgázó nem valósította meg
a kommunikációs célokat, vagy
más témáról írt.
Az irányító szempontok közül
egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak néhányat részben,
és van olyan is, amelyet egyáltalán nem.
A létrehozott szöveg 38 szónál
rövidebb.

Szövegalkotás, hangnem
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
• logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg gondolatmenete;
• megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e – bekezdésekben is elkülönülő – bevezetés,
tárgyalás és befejezés;
• a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (pl.előreés visszautalás eszközei, névmások, kötőszók);
• a vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme megfelel-e a közlési szándéknak, valamint
az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak.
4 pont

3–2 pont

1 pont

0 pont

A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő:
van bevezetés, tárgyalás és
befejezés.
A mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
A szöveg hangneme teljesen
megfelel 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 mondatok többnyire szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
A szöveg hangneme nagyjából
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 következetlenségeket mutat, de még
megfelel a közlési szándéknak
és/vagy a címzetthez való viszonynak.

A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen.
Összefüggéstelen mondatokból
áll.
A szöveg annyira rövid, hogy
szövegként nem értékelhető.
A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző szándékának megfelelő hatást kelt.

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;
• 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
újraolvasás 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.
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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.
4 pont

3–2 pont

1 pont

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

A szöveget nagyrészt a témának
és a közlési szándéknak megfelelő szókincs jellemzi.
A szókincs korlátai miatt előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem vagy csak
kis mértékben nehezíti a szöveg
megértését.

A szöveget egyszerű szókincs
jellemzi.
Sok a szóismétlés.
Többször nem megfelelő a szóhasználat, ami helyenként jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését.

0 pont
A szövegben felhasznált szókincs szegényes.
A nem megfelelő szóhasználat
több helyen akadályozza a szöveg megértését.

Nyelvtan, helyesírás
E szemponton belül azt értékeljük, hogy
• megfelel-e a vizsgázó által létrehozott szöveg a mondattan, az alaktan és a helyesírás
normáinak;
• az előforduló nyelvtani, illetve helyesírási hibák mennyire akadályozzák az olvasót
abban, hogy a szöveget első olvasásra teljesen megértsék.
Az egyes hibák súlyozása annak alapján történik, hogy milyen mértékben nehezítik a
szöveg megértését. Értelemzavaró hibának az számít, ha a mondat/szövegrész tartalma csak
újraolvasás 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.
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.
4 pont

3–2 pont

1 pont

A vizsgázó általában helyesen
használja az egyszerű nyelvtani
struktúrákat.
A szöveg csak kevés nyelvtani
és helyesírási hibát tartalmaz,
amelyek azonban a szöveg
megértését nem befolyásolják.

A vizsgázó több hibával használja az egyszerű nyelvtani
struktúrákat.
A szöveg több nyelvtani és helyesírási hibát tartalmaz, amelyek általában nem akadályozzák meg, de néha megnehezítik
a mondanivaló megértését.

A vizsgázó csak a legegyszerűbb nyelvtani struktúrákat
használja.
A szöveg sok nyelvtani és
helyesírási hibát tartalmaz; ezek
egy része a megértést nem
befolyásolja, de nagyobb száman található a megértést jelentősen nehezítő nyelvi hiba is
közöttük.

0 pont
A szöveg a nyelvtani és
helyesírási hibák miatt nem
érthető.

Formai jegyek
E szemponton belül – és csak az első feladatnál – azt értékeljük, hogy
• a vizsgázó helyesen használja-e a levélben a megszólítás és elköszönés, valamint a dátum
formai jegyeit.
A formai jegyek megléte vagy hiánya nem befolyásolja a többi szempont elbírálását.
1 pont
A vizsgázó helyesen használja a levélírás valamennyi
formai jegyét.
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Javítási jelrendszer
A feladat teljesítése
A feladat teljesítését a lap jobb oldalán található sávban kell jelölni a szempont sorszámának
megadásával:
c (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.
Az 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.
A 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
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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.

Értékelési skála (1. feladat)
Összefoglaló táblázat
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága
4 pont
3–2 pont
A vizsgázó megvalósította a
kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot megfelelően dolgozta ki,
és az általa írt szöveg a
megadott szószámtól nem tér el.

A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit csak részben. A létrehozott szöveg elérte
a minimális szövegmennyiséget.

Szövegalkotás, hangnem
4 pont
A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő:
van bevezetés, tárgyalás és
befejezés.
A mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
A szöveg hangneme teljesen
megfelel a közlési szándéknak
és/vagy a címzetthez való
viszonynak.

3–2 pont

1 pont

0 pont

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 következetlenségeket mutat, de még
megfelel a közlési szándéknak
és/vagy a címzetthez való viszonynak.

A szöveg tagolatlan és áttekinthetetlen.
Összefüggéstelen mondatokból
áll.
A szöveg annyira rövid, hogy
szövegként nem értékelhető.
A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző szándékának megfelelő hatást kelt.

3–2 pont

1 pont

A szöveget nagyrészt a témának
és a közlési szándéknak megfelelő szókincs jellemzi.
A szókincs korlátai miatt előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem vagy csak
kis mértékben nehezíti a szöveg
megértését.

A szöveget egyszerű szókincs
jellemzi.
Sok a szóismétlés.
Többször nem megfelelő a szóhasználat, ami helyenként jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését.

Nyelvtan, helyesírás
4 pont
A vizsgázó általában helyesen
használja az egyszerű nyelvtani
struktúrákat.
A szöveg csak kevés nyelvtani
és helyesírási hibát tartalmaz,
amelyek azonban a szöveg
megértését nem befolyásolják.

0 pont
A vizsgázó nem valósította
meg a kommunikációs célokat,
vagy más témáról írt.
Az irányító szempontok közül
egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak néhányat részben,
és van olyan is, amelyet egyáltalán nem.
A létrehozott szöveg 38 szónál
rövidebb.
.

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

Szókincs, kifejezésmód
4 pont
A szöveget a témának és a közlési szándéknak megfelelő,
változatos szókincs jellemzi.

1 pont
A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet megfelelően dolgozott ki,
ezen kívül még egyet részben, a
többit egyáltalán nem, illetve
valamennyi irányító szempontot
csak részben.
A létrehozott szöveg néhány
szóval rövidebb a minimális
szövegmennyiségnél.

3–2 pont

1 pont

A vizsgázó több hibával használja az egyszerű nyelvtani
struktúrákat.
A szöveg több nyelvtani és helyesírási hibát tartalmaz, amelyek általában nem akadályozzák meg, de néha megnehezítik
a mondanivaló megértését.

A vizsgázó csak a legegyszerűbb nyelvtani struktúrákat
használja.
A szöveg sok nyelvtani és
helyesírási hibát tartalmaz; ezek
egy része a megértést nem
befolyásolja, de nagyobb száman található a megértést jelentősen nehezítő nyelvi hiba is
közöttük.

0 pont
A szövegben felhasznált szókincs szegényes.
A nem megfelelő szóhasználat
több helyen akadályozza a szöveg megértését.

0 pont
A szöveg a nyelvtani és
helyesírási hibák miatt nem
érthető.

Formai jegyek
1 pont
A vizsgázó helyesen használja a levélírás valamennyi
formai jegyét.
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Második feladat
A javítás alapelvei
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról.
Értékelési szempontok
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága
Szövegalkotás, hangnem
Szókincs, kifejezésmód
Nyelvtan, helyesírás
Összesen

Maximális
pontszám
4
4
4
4
16

2. Amennyiben a dolgozat A feladat teljesítése szempont alapján 0 pontos, nem értékelhető a
többi szempont alapján, azaz az összpontszám is 0 pontos.
3. Fél pontok és jutalompontok nem adhatók.
Az értékelési szempontok részletes kifejtése
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága
Az értékelés általános szempontjai megegyeznek az első feladatnál ismertetettekkel.
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 4 irányító szempontra összesen 8 pontot kaphat, amelyek a következő módon
válthatóak át vizsgaponttá

pont
7-8
5-6
3-4
1-2
0

vizsgapont
4 pont
3 pont
2 pont
1 pont
0 pont

Az így elért vizsgapontszámból 1 pont vonandó le a következő esetekben:
• Amennyiben a szöveg szavainak száma 75 és 100 szó között van.
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja az 180 szót.
A vizsgázó 0 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra:
• Amennyiben a szöveg terjedelme nem éri el a 75 szót.
A vizsgázó 1 pontot kap a Feladat teljesítése értékelési szempontra:
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja az 240 szót.
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Az 2. feladat irányító szempontjai:
c Beszél a programjáról.
d Elmondja, mit várt ettől a naptól.
e Beszél arról, mit szeretett volna este csinálni.
f Elmondja, mit érez most, hogy a naplóját írja.
A többi értékelési szempontnál az első feladatnál leírtakat kell alkalmazni.
Javítási jelrendszer
Ugyanaz, mint az első feladatnál.
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Értékelési skála (2. feladat)
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága
4 pont
3–2 pont
A vizsgázó megvalósította a
kommunikációs célokat.
Valamennyi irányító szempontot megfelelően dolgozta ki, és
az általa írt szöveg a megadott
szószámtól nem tér el.

A vizsgázó többnyire megvalósította a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet vagy kettőt megfelelően
dolgozott ki, a többit csak
részben.
A létrehozott szöveg elérte a
minimális szövegmennyiséget.

Szövegalkotás, hangnem
4 pont
A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése logikus.
A gondolati tagolás megfelelő:
van bevezetés, tárgyalás és
befejezés.
A mondatok szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
A szöveg hangneme teljesen
megfelel a közlési szándéknak
és/vagy a címzetthez való
viszonynak.

Szókincs, kifejezésmód
4 pont
A szöveget a témának és a közlési szándéknak megfelelő, változatos szókincs jellemzi.

Nyelvtan, helyesírás
4 pont
A vizsgázó általában helyesen
használja az egyszerű nyelvtani
struktúrákat.
A szöveg csak kevés nyelvtani
és helyesírási hibát tartalmaz,
amelyek azonban a mondanivaló
megértését nem befolyásolják.
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1 pont

0 pont

A vizsgázó részben valósította
meg a kommunikációs célokat.
Az irányító szempontok közül
egyet megfelelően dolgozott ki,
ezen kívül még egyet rész-ben, a
többit egyáltalán nem, illetve
valamennyi irányító szempontot
csak részben.
A létrehozott szöveg néhány
szóval rövidebb a minimális
szövegmennyiségnél.

A vizsgázó nem valósította meg
a kommunikációs célokat, vagy
más témáról írt.
Az irányító szempontok közül
egyet sem dolgozott ki megfelelően, csak néhányat részben,
és van olyan is, amelyet egyáltalán nem.
A létrehozott szöveg 75 szónál rövidebb.

3–2 pont

1 pont

0 pont

A szöveg felépítése, az irányító
szempontok elrendezése többnyire logikus.
A vizsgázó törekszik a gondolati
tagolásra, elkülöníti legalább a
bevezetést vagy a befejezést.
A mondatok többnyire szervesen kapcsolódnak egymáshoz.
A szöveg hangneme nagyjából
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 következetlenségeket mutat, de még
megfelel a közlési szándéknak
és/vagy a címzetthez való
viszonynak.

A
szöveg
tagolatlan
és
áttekinthetetlen.
Összefüggéstelen mondatokból
áll.
A szöveg annyira rövid, hogy
szövegként nem értékelhető.
A szöveg hangneme nem megfelelő, az olvasóban nem a szerző szándékának megfelelő hatást
kelt.
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A szöveget nagyrészt a témának
és a közlési szándéknak megfelelő szókincs jellemzi.
A szókincs korlátai miatt
előfordul ismétlés.
Néhol nem megfelelő a szóhasználat, ez azonban nem vagy csak
kis mértékben nehezíti a szöveg
megértését.

A szöveget egyszerű szókincs
jellemzi.
Sok a szóismétlés.
Többször nem megfelelő a szóhasználat, ami helyenként jelentősen megnehezíti a mondanivaló megértését.

A szövegben felhasznált szókincs szegényes.
A nem megfelelő szóhasználat
több helyen akadályozza a
szöveg megértését.
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1 pont
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A vizsgázó több hibával használja az egyszerű nyelvtani
struktúrákat.
A szöveg több nyelvtani és helyesírási hibát tartalmaz, amelyek általában nem akadályozzák meg, de néha megnehezítik
a szöveg megértését.

A vizsgázó csak a legegyszerűbb nyelvtani struktúrákat
használja.
A szöveg sok nyelvtani és
helyesírási hibát tartalmaz; ezek
egy része a megértést nem befolyásolja, de nagyobb számban
található a mondanivaló megértését jelentősen nehezítő nyelvi
hiba is közöttük.

A szöveg a nyelvtani
helyesírási hibák miatt nem
érthető.
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