
1. sz. melléklet  

Az élőbeszéd A kategória leírása 

 

A szituációs feladatban egy versenyző és egy zsűritag vesz részt. Természetesen az 

értékelésben a zsűri minden tagja pontoz. 

 

A témák, amelyekből a párbeszéd kiindulhat: 

 

La mia famiglia, la mia casa 

La mia scuola, le attività scolastiche 

Una mia giornata tipo  

I miei passatempi preferiti 

Feste preferite 

Fare la spesa per una festa in casa 

Una bella vacanza 

 

A versenyző kihúz egy rövid olasz nyelvű leírást a szituációról, elolvassa, és külön felkészülési 

idő nélkül elkezd beszélgetni a partnerével (a zsűri egyik tagjával). A feladat megoldása akkor 

sikeres, ha 8-12 percig az élőbeszéd normáinak megfelelően folyik a párbeszéd a résztvevők 

között az adott témából kiindulva, és a versenyző többnyire a kezdeményező a párbeszédben. 

Természetesen a beszélgetés közben el lehet térni a kezdő témától, ha úgy adódik.  

 

 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI 

 

PONTSZÁMOK 

A szituáció bonyolítása 

Szókincs, kifejezésmód 

Nyelvtan 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 

8 pont 

5 pont 

4 pont 

3 pont 

Összpontszám 20 pont 

 

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

A szituáció bonyolítása 

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy 

● a versenyző milyen mértékben képes megérteni az olasz nyelvű szituációt 

● mennyire képes azonosulni a szituációs szerepkörével 

● a szerepjáték bonyolítása a versenyző részéről mennyire korrelál a szituációban leírtakkal 

● mennyire aktív, kommunikatív és találékony a versenyző a szituáció kifejtése érdekében 

● helyesen használja-e a beszédhelyzetnek megfelelő kommunikációs sémákat, stratégiákat és 

funkciókat (tájékoztatás, kérés, felhívás, érzelem kifejezése, kapcsolatteremtő, -fenntartó, -

záró szerep) 



Szókincs, kifejezésmód 

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző 

 szókincse a szintnek és a témának megfelelően elég gazdag, választékos és árnyalt-e; 

 lexikailag elég pontos-e (ismeri-e a megfelelő szókapcsolatokat, italianizmusokat, stb.); 

 képes-e a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus alkalmazására. 

Nyelvtan 
Ezen az értékelési szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző 

 a szintnek, a témának és a mondanivalójának megfelelő változatos nyelvtani eszközöket 

alkalmaz-e; 

  törekszik-e a szintnek megfelelő igényes és pontos nyelvhasználatra; 

 a gondolatok sorát logikusan felépíti-e, a gondolatok közti kapcsolatokat világosan 

jelöli-e (előre és hátra utaló nyelvtani elemek). 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 

Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző 

 beszéde könnyen érthető-e olasz anyanyelvű számára is; 

 beszédtempója megfelelő-e;  

 helyesen használja-e a hanglejtést és a mondathangsúlyt mondanivalója kifejezése 

érdekében. 

 

Értékelési skála a szituációs játék feladathoz 

A szituáció bonyolítása 

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

A versenyző… 

- a szituációs feladat 

leírását és a szituációban 

betöltött szerepét 

tökéletesen megérti, és a 

szituációt a leírtaknak 

megfelelően bonyolítja a 

szituációs partnerrel 

- a szituáció 

bonyolításában aktív, 

kezdeményező 

- a feladatmegoldás 

érdekében találékony, 

helyesen és kellő 

mennyiségben 

- a szituációs feladat és a 

szerepkör megértésében 

apró bizonytalanságot 

mutat, de alapjában véve a 

szituáció lényegét és a 

szerepjátékban betöltött 

szerepét megérti, és 

eszerint igyekszik a 

szituációt alakítani 

- aktív a szituáció 

bonyolításában, általában 

helyesen alkalmazza a 

beszédhelyzetnek 

- a szituációs feladat és 

szerepkör megértése 

vizsgáztatói segítséggel 

történik  

- a szituáció 

bonyolításában inkább 

passzív, nehézkes 

- a kommunikációs 

sémák, stratégiák 

zömében nem felelnek 

meg a szituációban 

leírtaknak 

- a szituációs feladatot és 

szerepkörét teljesen 

félreérti és a vizsgáztatói 

segítség ellenére sem képes 

megoldani 

- a szituáció bonyolítása 

során mindvégig passzív, 

illetve nem adekvát 

kommunikációs 

stratégiákat alkalmaz 

- a szituáció bonyolítása 

illogikus, a kommunikációs 



alkalmazza az adott 

helyzetnek megfelelő 

sémákat, stratégiákat, 

amelynek köszönhetően 

a szerepjáték a valós 

szituáció érzetét kelti 

- a szituációt logikusan 

bonyolítja, annak 

kommunikációs céljait 

maradéktalanul 

megvalósítja 

megfelelő kommunikációs 

stratégiákat 

-a szituáció még mindig a 

valós szituáció érzetét 

kelti 

- a szituáció logikai 

építkezése megfelelő, a 

kommunikációs célok 

megvalósításában apró 

hiányosságok 

mutatkoznak 

- a szituáció nem 

természetes, inkább 

kérdések és feleletek 

fordulóiból áll 

-a szituáció bonyolítását 

logikai kihagyások, 

félreértések jellemzik 

- a kommunikációs célok 

megvalósításában 

hiányosságok 

mutatkoznak  

célokat egyáltalán nem 

valósítja meg 

Szókincs, kifejezésmód 

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

A versenyző… 

- a témának megfelelő 

szókincset használ, szó-

használata a szintnek 

megfelelően változatos, 

igényes és pontos, 

- megfelelően 

alkalmazza a célnyelvi 

udvariasság szabályait. 

 

- törekszik az igényes 

nyelvhasználatra, szókin-

cse általában a témának 

megfelelő, 

- esetenként nem megfele-

lő vagy pontatlan a szó-

használat, ez azonban nem 

nehezíti a megértést, 

- szükség esetén megfele-

lően alkalmazza a kom-

penzációs stratégiákat, 

- túlnyomórészt megfelelő-

en alkalmazza a célnyelvi 

udvariasság alapszabályait. 

- viszonylag egyszerű 

szókincset használ, 

- nem megfelelő vagy 

pontatlan szóhasználata 

esetenként nehezíti a 

megértést, 

- túl gyakran alkalmaz 

kompenzációs 

stratégiákat, 

- néhányszor megsérti a 

célnyelvi udvariasság 

szabályait. 

- szókincse túl egyszerű, a 

nem megfelelő 

szóhasználat többször 

nehezíti, néha 

megakadályozza a 

megértést, 

- túl gyakran fordul elő, 

hogy a kompenzációs 

stratégiákat nem 

megfelelően alkalmazza, 

- nem veszi figyelembe a 

célnyelvi udvariasság alap-

szabályait. 

Nyelvtan (mondattan, alaktan) 

4 pont 2-3 pont 1 pont 0 pont 

A versenyző… 

- a mondanivalójának és 

szintjének megfelelő, 

igényes nyelvtani 

szerkezeteket használ, 

- kevés nyelvtani hibát ejt, 

amelyek a megértést 

- a mondanivalójának és 

szintjének megfelelő, 

kellően változatos nyelvtani 

szerkezeteket használ, 

- néhány, a megértést nem 

akadályozó / vagy egy-két a 

- szintjéhez és mondani-

valójához képest 

egyszerű nyelvtani 

szerkezeteket használ, 

- a nyelvtani hibák a meg-

értést sokszor nehezítik 

vagy megakadályozzák. 

 



egyáltalán nem 

akadályozzák. 

megértést nehezítő nyelv-

tani hibát ejt. 

 

- esetenként nem a mon-

danivalójának megfelelő 

szerkezeteket használ, 

- számos nyelvtani hibát 

ejt, amelyek a szöveg 

megértését 

megnehezítik. 

Kiejtés, hanglejtés 

3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A versenyző…    

- beszédtempója meg-

felelő, 

- kiejtése, hanglejtése 

közelít az olasz 

standardhoz. 

 

- beszédtempója 

általában megfelelő, 

ritkán habozik, 

- kiejtése, hanglejtése 

némileg eltér az olasz 

standardtól, 

- beszédtempója, 

kiejtése, hanglejtése nem 

nehezíti a megértést. 

- beszédtempója lassú, 

néha akadozva beszél, 

- kiejtése, hangsúlyai, 

hanglejtése kis mértékben 

nehezítik a megértést. 

 

- lassan, szaggatottan beszél,  

- beszédtempója valamint 

kiejtése és hanglejtése 

jelentősen nehezíti a 

megértést. 

 


