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

C I D F A B J H G 

 
2. feladat 

 
  0 A (Mes parents m’ont appris pourquoi il faut respecter les lois.) 
9.  B (Les femmes doivent montrer qu’elles sont capables de bien faire ce travail.) 
10. B (Je n’ai pas réussi à entrer à l’école de police tout de suite.) 
11. C (Il n’y aura jamais plus de femmes que d’hommes à la police.) 
12. B (Quand on arrive toujours en retard aux dîners, on ne nous invite plus.) 
13. A (Je suis toujours prête à être appelée.) 
14. C (Le travail des commissaires n’est pas le plus dangereux dans une équipe de policiers.) 
15. A  (Je ne pourrai jamais utiliser mon arme.) 
16. B (Il m’était difficile d’oublier le travail.) 
17. C (L’école de police devrait apprendre aux policiers comment gérer leurs émotions.) 
18. A (Je sais faire la différence entre les choses importantes et les choses moins importantes.) 
 

3. feladat 
 

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

E C B F H G A D 

 
A megoldást páronként kell értékelni. Pontot a következő helyes párokért kell adni: 

 
E - C 

C - B 

B - F 

F - H 

H - G 

G - A 

A - D 
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A középszintű olvasott szöveg értése-vizsgarész 
 jó megoldásait ponttá alakító táblázat 

 
jó 

megoldás 
elért 
pont 

1  2 pont
2  3 pont
3  4 pont
4  6 pont
5  7 pont
6  8 pont
7  10 pont
8  11 pont
9  12 pont
10  14 pont
11  15 pont
12  16 pont
13  18 pont
14  19 pont
15  20 pont
16  22 pont
17  23 pont
18  24 pont
19  26 pont
20  27 pont
21  28 pont
22  29 pont
23  31 pont
24  32 pont
25  33 pont
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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  pour 
1. à 
2. de 
3. d’ 
4. sur/par 
5. en 
6. de 
7. aux 
8. de 
 

2. feladat 
 

0 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 

l’ des les des les de l’ le des un un du 

 
3. feladat 

 
 0 se sont mariées 
19. se sont retrouvées 
20. ne se connaissaient pas 
21. avaient acheté 
22. ont signé 
23. était 
24. signait 
25. disaient 
26. portait 
27. choisissions 
28. s’est bien passé 
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A középszintű nyelvhelyesség-vizsgarész 
 jó megoldásait ponttá alakító táblázat 

 
 

 
jó 

megoldás 
elért 
pont 

1  1 pont
2  2 pont
3  2 pont
4  3 pont
5  4 pont
6  4 pont
7  5 pont
8  6 pont
9  6 pont
10  7 pont
11  8 pont
12  8 pont
13  9 pont
14  9 pont
15  10 pont
16  11 pont
17  11 pont
18  12 pont
19  13 pont
20  13 pont
21  14 pont
22  15 pont
23  15 pont
24  16 pont
25  17 pont
26  17 pont
27  18 pont
28  18 pont
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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! 
 

1. feladat 
 

A felvételen hallható szöveg: 
 

Reporter : Si je vous dis « drive-in », à quoi pensez-vous? Aux États-Unis, évidemment, 
où on peut tout faire, tout acheter, sans sortir de sa voiture.  
Eh bien, la mode est arrivée en France, et c’est en Bretagne qu’elle a le plus 
de succès. Là-bas, on peut tout acheter sans descendre de sa voiture. On 
commande et on est livrés, que ce soit ses courses au supermarché, des 
médicaments, du papier administratif ou un repas. Alors c’est pratique et, en 
plus, les gens disent faire des économies. 
Chaque mercredi, Angélique, cette mère de famille de 31 ans, maman de trois 
enfants, va faire ses courses sans entrer dans un seul magasin. Comment fait-
elle ? Ça s’appelle le drive-in, service sans sortir de sa voiture. Le concept 
vient des États-Unis, en France, il fait de plus en plus d’adeptes car il faut 
dire que le « drive-in » a de sacrés avantages : simplicité, efficacité et 
rapidité. 
Rentrée du travail, Angélique préfère passer son temps avec sa famille, plutôt 
que dans les rayons des supermarchés. Pour elle, le drive-in était la solution 
toute trouvée. 

Angélique : Il suffit de cliquer sur les catégories de produits qu’on souhaite acheter, là, on 
ajoute la quantité que l’on souhaite, et en toute fin de commande, on choisit 
le jour de retrait de la marchandise, l’heure à partir de laquelle on souhaite 
passer retirer les articles et ensuite, on règle par carte bleue. 

Reporter : Le lendemain : direction le supermarché « drive-in ». Pour retirer sa 
commande, Angélique scanne sa carte de client. Son chariot est déjà prêt, un 
préparateur charge les courses dans le coffre de son véhicule.  

Angélique va rester moins de 4 minutes sur place : elle gagne du temps, mais 
aussi de l’argent. Elle pourrait se faire livrer à domicile mais ce service est 
plus cher. 

Angélique : En sachant qu’on est 5 à la maison, on fait une économie à peu près entre 80 
et 100 euros sur le mois, par rapport aux courses qui sont faites une fois par 
semaine, en grande surface. 

Reporter : Les prix sont les mêmes que dans un supermarché classique, pourtant les 
utilisateurs de « drive-in » ont fait leur calcul : jusqu’à 30% d’économie sur 
le budget « courses ». Comment c’est possible ? La réponse est toute simple : 
sur un parking, pas de tentation comme dans les rayons. Avec les enfants, on 
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est toujours attirés dans les rayons, on achète des choses qu’on n’avait pas 
prévues.  

Économique, pratique, rapide, le « drive-in » a tout pour plaire. Ce concept a 
déjà séduit 150 mille Français. Le numéro un du supermarché « drive-in » va 
même multiplier par trois le nombre de ses magasins dans l’Hexagone, dès 
l’année prochaine. 

(http://videos.tf1.fr)

 
 

0.     Ce nouveau type d’achat est né aux États-Unis. V 

1. En France, l’achat « drive-in » a apparu seulement en Bretagne. 
 F 

2. « Drive-in » a plus de clients en France qu’aux États-Unis.  
 F 

3. Pour faire ses achats « drive-in », il faut une carte de client. V 

4. Quand on achète « drive-in », on passe la commande via Internet. V 

5. Quand on achète « drive-in », on peut aller chercher les produits au 
magasin. V 

6. Le mode d’achat « drive-in » coûte moins cher que la livraison à 
domicile. V 

7. Avec la forme d’achat « drive-in », on perd du temps mais on 
économise de l’argent. F 

8. Dans les supermarchés « drive-in », on paie moins cher que dans 
les supermarchés classiques. F 

9. Avec « drive-in », on économise de l’argent car on n’achète que ce 
qui est nécessaire.  V 

 
2. feladat 

 
A felvételen hallható szöveg: 
 
- Quels conseils donneriez-vous à une femme qui cherche un partenaire ? 
- À une femme qui souhaiterait faire des rencontres aujourd’hui et qui souhaiterait être 

conforme aux canons de la femme idéale, il faudrait lui dire d’abord de travailler un 
peu son humour (si elle en a à la base ce sera plus facile), parce que c’est quelque 
chose que les hommes apprécient énormément. On lui dira aussi d’être plutôt une 
femme active, parce que c’est quelque chose aujourd’hui qui séduit les hommes. On 
lui dira aussi d’être gentille, parce que c’est une qualité toute simple et qui est très très 
valorisée. Et puis le niveau culturel des femmes est, semble-t-il, de plus en plus 
apprécié. 

- Que pensez-vous des sites de rencontre ? 
- Je crois que les sites de rencontre sur Internet apportent un véritable service à ceux ou 

celles qui, pour des raisons diverses, recherchent un ou une partenaire. Et ces 
rencontres elles-mêmes se terminent par des histoires d’amour qui peuvent être dans 
certains cas durables. 



 

írásbeli vizsga 0911 8 / 21 2010. május 19. 

Francia nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

- Quels conseils donner à ceux qui recherchent un partenaire sur Internet ? 
- Simplement, je dirais que l’authenticité et la sincérité sont probablement valorisées. 

Ce n’est pas la peine de chercher à se créer un personnage qu’on n’est pas parce qu’à 
un moment ou un autre ça se verra et on ne pourra pas jouer ce personnage très 
longtemps... Eh bien, essayons d’être ce que l’on est et de dire ce qu’on pense.  

- L’Amour avec un grand A existe-t-il encore ? 
- Le grand Amour existe toujours. Dans tous les cas, il est toujours un idéal que chacun 

de nous recherche. Alors on peut ou non le rencontrer au cours de sa vie. On peut 
éventuellement le rencontrer plusieurs fois, puisque les histoires d’amour sont un peu 
moins durables, parce que la vie est plus longue, parce que l’environnement nous 
pousse à un peu plus de mobilité dans tous les domaines... y compris dans le domaine 
sentimental. 

(www.doctissimo.fr) 
 

  0 Selon l’avis du sociologue, les rencontres qu’on fait sur Internet,  peuvent-elles être    
durables ? 

     Oui. 
10. Parce que c’est très apprécié par les hommes. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
11. Active/gentille/cultivée, honnête/authentique (deux de ces adjectifs) 
12. Pour ceux ou celles qui cherchent un partenaire. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
13. Tôt ou tard, la vérité se saura. (Toute réponse ayant le même contenu.) 
14. Oui.  
15. Oui. 
16. La vie est plus longue/il y a plus de mobilité (dans tous les domaines) (Toute réponse 

ayant le même contenu.) 
 

3. feladat 
 

A felvételen hallható szöveg: 
 

Voici une épice particulièrement recherchée et qui sert d’assaisonnement dans la cuisine : il 
s’agit du safran qui se récolte actuellement. C’est une fleur dont le pistil donne une poudre 
plus chère que la truffe ou le caviar. Carlos Paradès et Sylvain Tévenar ont rencontré des 
producteurs dans la Creuse. 
Quelques pistils rouges qui dépassent. Ça a l’air de rien, mais ces petites fleurs violettes 
s’arrachent à prix d’or. Le safran se vend aujourd’hui 30 000 euros le kilo. Une épice exotique 
qui, loin des pays chauds, pousse ici en France, un terrain probable où chaque gramme de 
safran est récolté avec le plus grand soin. 
« Il faut 150 fleurs, 150 pistils pour faire un gramme de safran, donc 150 mille fleurs pour 
faire un kilo. » 
Et ce matin, ils sont une dizaine à faire la récolte. Parmi eux des stagiaires venus des quatre 
coins de la France pour devenir producteur de safran, une profession de plus en plus prisée 
qui laisse un peu de liberté. 
« Je suis venu ici pour pouvoir travailler à la campagne avec mon épouse et notre fils, et puis 
pour pouvoir gérer mon temps un peu comme je veux, comme je peux parce que c’est 
beaucoup de travail et puis… » 
Et puis, ce n’est pas terminé parce qu’après la récolte, le travail continue. Dans la cuisine, 
autour de la table, on joue du ciseau pour enlever le pistil de chaque fleur. Un travail de 
patience et de précision.  
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Pour qu’il donne toute sa saveur, le safran, après la cueillette et le séchage, doit attendre un 
mois. Il travaille. Après, on peut cuisiner. Pour cette dernière étape, à chacun d’utiliser le 
safran comme il veut, parfois aussi de manière étonnante : en confiture ou en nougat, avec des 
viandes ou du foie gras. 
 

(www.tf1.fr) 
    
 
   0 C (une épice.) 
17. B (le pistil de la fleur.) 
18. A (plus cher que le caviar.) 
19. C (violette.) 
20. C (30 000 euros le kilo.) 
21. C (aussi en France.) 
22. B (150 mille fleurs.) 
23. C (dans les plats sucrés et salés aussi.) 
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A középszintű hallásértés-vizsgarész  
jó megoldásait ponttá alakító táblázat 

 
jó 

megoldás 
elért 
pont 

1  2 pont
2  3 pont
3  5 pont
4  6 pont
5  8 pont
6  9 pont
7  10 pont
8  12 pont
9  13 pont
10  15 pont
11  16 pont
12  18 pont
13  19 pont
14  21 pont
15  22 pont
16  23 pont
17  25 pont
18  26 pont
19  28 pont
20  29 pont
21  31 pont
22  32 pont
23  33 pont
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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! 
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Első feladat 
A javítás alapelvei 
 
1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 

 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 4 pont 
Szövegalkotás, hangnem 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 4 pont 
Nyelvtan, helyesírás 4 pont 
Formai jegyek 1 pont 
Összesen 17 pont 

 
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. 
 

A Feladat teljesítése 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 vizsgapont
7-8 4 pont 
5-6 3 pont 
3-4 2 pont 
1-2 1 pont 
0 0 pont 

 
Az így elért pontszámból (vizsgapont) 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.  
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja a 160 szót. 
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A szavak számlálásakor a dátumot és az aláírást nem számítjuk be a szavak számába (tehát 
megszólítástól elköszönésig) 
 

Az 1. feladat irányító szempontjai: 
 
1 Reagál az üzenetre. 
2 Bemutatja álláspontját. Megmagyarázza, miért jó, vagy nem jó minden nap 

családi körben vacsorázni. 
      3 Leírja, hogyan zajlik náluk a vacsora. 

4 Elmondja, hogyan szervezi majd leendő családja étkezéseit. 
 
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. 
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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 jelentősen 
rövidebb a minimális 
szövegmennyiségnél, illetve a 
maximális szövegmennyiséget 
jelentősen meghaladja 
(kétszerese) 

 
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.előre- 
és 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. 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. 
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4 pont 3–2 pont 1 pont 0 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 megértést. 

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. 
 

 
 
 
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 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 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 0 pont 
A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg csak kevés nyelvtani 
és helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a megértést 
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 megértést. 
 

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 megértést 
jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba is közöttük. 

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 0 pont 

A vizsgázó helyesen használja a levélírás valamennyi 
formai jegyét. 

A vizsgázó részben helytelenül vagy nem használja a levélírás 
formai jegyeit. 
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Javítási jelrendszer 

 
A feladat teljesítése 
A tartalmi szempontok 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 Tartalom 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 nemlehet 
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 = ismétlődő hiba. 

Az ismétlődő hibákat nem kell a javítósávban jelölni. 
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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 (középszint 1. feladat) 
Összefoglaló táblázat 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 
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 jelentősen 
rövidebb a minimális 
szövegmennyiségnél, illetve a 
maximális szövegmennyiséget 
jelentősen meghaladja (kétszerese). 

Szövegalkotás, hangnem 
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 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 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 megértést. 

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. 
 

Nyelvtan, helyesírás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 

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

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 megértést 
jelentősen nehezítő nyelvi 
hiba is közöttük. 

A szöveg a nyelvtani és 
helyesírási hibák miatt nem 
érthető. 
 

Formai jegyek 
1 pont 0 pont 

A vizsgázó helyesen használja a levélírás valamennyi 
formai jegyét. 

A vizsgázó részben helytelenül vagy nem használja a levélírás 
formai jegyeit. 
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Második feladat 
 

A javítás alapelvei 
 

1. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról. 
Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 4 pont 
Szövegalkotás, hangnem 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 4 pont 
Nyelvtan, helyesírás 4 pont 
Összesen 16 pont 

 
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. 
 
A Feladat teljesítése 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 5 irányító szempontra összesen 10 pontot kaphat, amelyek a következő 
módon válthatóak át vizsgaponttá: 

pont vizsgapont
9-10 4 pont 
7-8 3 pont 
5-6 2 pont 

2-3-4 1 pont 
0-1 0 pont 

 
Az így elért pontszámból (vizsgapont) 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.  
• Amennyiben a szöveg terjedelme meghaladja az 240 szót. 
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Az 2. feladat irányító szempontjai: 
 
1 Elmondja, miért várta a diákcserét. 
2 Leírja, milyen előzetes információi voltak cserediákjáról annak megérkezése előtt. 
3 Leírja, miért kiábrándult. 
4 Elmondja, mit szeretett volna csinálni. 
5 Leírja, hogyan képzeli el kint tartózkodását. 
 

A többi értékelési szempontnál az első feladatnál leírtakat kell alkalmazni. 
 

Javítási jelrendszer 
Ugyanaz, mint az első feladatnál. 
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Francia nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Értékelési skála (középszint 2. feladat) 

A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága 
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 jelentősen 
rövidebb a minimális 
szövegmennyiségnél, illetve a 
maximális szövegmennyiséget 
jelentősen meghaladja (kétszerese). 
 

 
Szövegalkotás, hangnem 
 

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 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 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 megértést. 

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. 
 

 
Nyelvtan, helyesírás 

4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó általában helyesen 
használja az egyszerű 
nyelvtani struktúrákat. 
A szöveg csak kevés nyelvtani 
és helyesírási hibát tartalmaz, 
amelyek azonban a megértést 
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 megértést. 
 

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 megértést jelentősen 
nehezítő nyelvi hiba 
is közöttük. 

A szöveg a nyelvtani és 
helyesírási hibák miatt nem 
érthető. 
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