FRANCIA OSZTÁLYOZÓVIZSGÁK TEMATIKÁJA

-

az előrehozott érettségi vizsga feltétele, hogy valamennyi évfolyamon osztályozó
vizsgával rendelkezzenek azok a tanulók, akik döntésük alapján korábban szeretnének
érettségi vizsgát tenni, ezért a 10. 11. és 12. évfolyamon osztályozó vizsgát szervezünk.

-

azoknak a tanulóknak javasolt az előre hozott érettségi vizsga francia nyelvből, akik
középfokú C-típusú nyelvvizsgával rendelkeznek, vagy felkészültségük és tudásuk
megvan ahhoz, hogy sikeres középfokú C-típusú nyelvvizsgát tegyenek.

-

az osztályozó vizsgára való jelentkezést be kell nyújtani az iskola igazgatójának, amit a
szülő aláírásával erősít meg.

-

az osztályozó vizsgára délután kerül sor, aminek írásbeli és szóbeli részének időpontját
az iskola az éves munkaterve rögzíti.

-

az osztályozó vizsga igazolt hiányzás esetén egyszer pótolható.

-

az osztályozó vizsga követelményeit évfolyamonként a helyi tanterv tartalmazza.

-

a vizsga egységes, az franciat első idegen nyelvként tanulók követelményrendszere a
mérvadó.

-

az osztályozó vizsga szerkezete: írásbeli, szóbeli vizsga.

-

A sikeres osztályozó vizsga nem mentesíti a tanulót a tanórák látogatása alól.

a vizsga részei: 10. évfolyam: nyelvtani,
nyelvhasználati feladatok,
nyelvhelyesség, olvasott szöveg értése
szóbeli vizsga: beszélgetés az érettségi témakörök alapján, önálló vélemény kifejtése
az évfolyamnak megfelelő szókinccsel, önálló témakifejtés képek és a megadott
szempontok alapján
Követelmény:
Tudjon a tanult témakörökben önállóan beszélni, korábban nem látott képekről összefüggően
beszélni, azokat összehasonlítani. Tudjon egy olvasott szöveget globálisan és részleteiben is
megérteni, a lényeget kiemelni, a nyelvtani - és nyelvhasználati feladatokat a tanult ismeretek
alapján megoldani.

Szóbeli vizsga anyaga:

9. évfolyam:
- Présentation
- Famille
- Loisirs, hobby - Professions, métiers
- Maisons, appartements
- Consommations, magasins
10. évfolyam: a 9. évfolyam témái, illetve:
- Climat
- Voyages
- Fêtes
- Repas
- Cinéma, théâtre
11. évfolyam: A 9., és 10. évfolyam témái, illetve:
- Sports
- Villes, villages
- Nature, paysages
- Sites géographiques - Journaux
- Travaux ménagers
12. évfolyam: A 9., 10., 11. évfolyam témái, illetve:
- Projets
- Protection de la nature - Problèmes de la société - Système politique
- Union Européenne
Az írásbeli vizsga anyaga:

9. évfolyam: - Határozott-, határozatlan névelők
- Anyagnévelők
- Személyes névmások
- Főnevek neme, egyes szám, többes szám

- Melléknevek, egyeztetések
- Igeragozás, présent, future proche, passé composé
- Helyhatározók használata
- Il y a használata
- Állító-, tagadó-, és kérdő mondatok képzése
- Felszólító mód használata
10. évfolyam: - Igeragozás, imparfait, passé récent, futur
- Melléknév és határozószó fokozása
- Mennyiség jelölése
- visszaható igék ragozása
- vonatkozó névmások
- Gérondif
11. évfolyam: - Kiemelő szerkezetek
- Határozatlan névmások
- Feltételes mód conditionnel présent, passé
- Si szabályok használata
- Plus- que- parfait
- Futur antérieur
- Subjonctif présent
12. évfolyam: - Igeidő egyeztetés
- Subjontif a főmondatban és kizárólagosság esetén - Subjonctif passé
- Mondatszerkesztés, alá- és mellérendelő kötőszavak
- a vizsga értékelése a pedagógiai programban meghatározott százalékok szerint történik:
80%

- jeles

60%

- jó

50%

- közepes

30%

- elégséges

29%

- elégtelen

-

az írásbeli és szóbeli vizsga 50 -50 % arányban számít be a végső érdemjegybe.

-

az osztályozó vizsga érdemjegyén változtatni nem lehet.

