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Kedves Kollégák és kedves Versenyzők! 

Ezekben a mellékletekben megtaláljátok a 2023. évi Festival d’Italiano kategóriáinak leírását, értékelését. Az 

utolsó melléklet tartalmazza az egyes kategóriákban elért eredményekért kapható pontszámokat, amelyek 

alapján az iskolák esélyessé válhatnak a fődíjak (az Istituto által felajánlott ösztöndíjak) elérésére 

Köszönjük a munkát mindazoknak, akik részt vettek az értékelés egységességének kialakításában!  

 

 

Mindenkit szeretettel várunk, és eredményes felkészülést kívánunk! 
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1. sz. melléklet  

 

Az élőbeszéd értékelése 

 

Feladat: témakifejtés megadott szempontok és vizuális anyag (kép, illusztráció, ábra) alapján 

A téma önálló kifejtése után a zsűri még segítő szándékú kiegészítő kérdéseket tehet fel, 
amelyek – az egységes elbírálás érdekében – mindig szerepelnek a zsűri számára készített 
feladatlapon. 

 

A feladat megoldásának időtartama: 10-15 perc 

 

AZ ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK 

Összefüggő témakifejtés 

Szókincs, kifejezésmód 

Nyelvtan 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 

8 pont 

4 pont 
 
5 pont 
 
3 pont 

Összpontszám 20 pont 

 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

Részletesség, önállóság és a mondanivaló összefüggő kifejtése 
Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a versenyző 

• elég részletesen fejti-e ki a témát; 

• logikusan rendezi-e el a mondanivalóját; 

• összefüggően fejti-e ki a mondanivalóját; 

• megfelelően reagál-e a vizsgáztató kiegészítő kérdéseire. 

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. 
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Nyelvtan 
Ezen 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. 
 

A mondanivaló önálló, részletes és összefüggő kifejtése 

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

A verenyző… 

- önállóan, részletesen, 

sokoldalúan és 

megfelelő mennyiségben 

tárgyalja a témát, 

- az önálló témakifejtést 

követő kiegészítő 

kérdésekre is részletesen 

válaszol, 

- mondanivalóját 

logikusan és 

összefüggően fejti ki. 

- önállóan, megfelelő 

mennyiségben tárgyalja 

a témát, 

- az önálló témakifejtést 

követő kiegészítő kérdé-

sekre is megfelelően 

válaszol, 

- mondanivalóját 

általában logikusan és 

összefüggően fejti ki. 

- röviden, ötletszegényen 

tárgyalja a témát, 

- az önálló témakifejtést 

követő kiegészítő 

kérdésekre válaszolva is 

csak részben képes a téma 

további kifejtésére, 

- mondanivalója nem 

mindig logikus 

elrendezésű, témakifejtése 

több helyen nem 

összefüggő. 

- nem ad kielégítő mennyi-

ségű információt a témáról, 

- a kiegészítő kérdésekre 

nem vagy nem megfelelően 

válaszol, 

- nem tudja összefüggően 

és logikusan kifejteni a 

témát. 

 

Szókincs, kifejezésmód 

4 pont 2-3 pont 1 pont 0 pont 

A versenyző… 
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- a témának megfelelő 

szókincset használ, 

szóhasználata 

változatos, igényes és 

pontos, 

- megfelelően 

alkalmazza a célnyelvi 

udvariasság szabályait. 

 

- törekszik az igényes 

nyelvhasználatra, 

szókincse általában a 

témának megfelelő, 

- esetenként nem 

megfelelő vagy 

pontatlan a szóhasználat, 

ez azonban nem nehezíti 

a megértést, 

- szükség esetén 

megfelelően alkalmazza 

a kompenzációs 

stratégiákat, 

- túlnyomórészt 

megfelelően alkalmazza 

a célnyelvi udvariasság 

alapszabályait. 

- viszonylag egyszerű 

szókincset használ, 

- nem megfelelő vagy 

pontatlan szóhasználata 

esetenként nehezíti a meg-

értést, 

- túl gyakran alkalmaz 

kompenzációs 

stratégiákat, 

- néhányszor megsérti a 

cél-nyelvi udvariasság 

szabályait. 

- szókincse túl egyszerű, a 

nem megfelelő szóhaszná-

lat többször nehezíti, 

esetenként megakadályozza 

a megértést, 

- túl gyakran fordul elő, 

hogy nem megfelelően al-

kalmazza a kompenzációs 

stratégiákat, 

- nem veszi figyelembe a 

célnyelvi udvariasság alap-

szabályait. 

Nyelvtan (mondattan, alaktan) 

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

A versenyző… 

- a mondanivalójának 

megfelelő, igényes 

nyelvtani szerkezeteket 

használ, 

- kevés nyelvtani hibát 

ejt, amelyek a megértést 

egyáltalán nem 

akadályozzák. 

- a mondanivalójának 

megfelelő, kellően 

változatos nyelvtani 

szerkezeteket használ, 

- néhány, a megértést 

nem akadályozó / vagy 

egy-két a megértést 

nehezítő nyelvtani hibát 

ejt. 

 

- szintjéhez és mondani-

valójához képest egyszerű 

nyelvtani szerkezeteket 

használ, 

- esetenként nem a mon-

danivalójának megfelelő 

szerkezeteket használ, 

- számos nyelvtani hibát 

ejt, amelyek a szöveg 

megértését megnehezítik. 

- a nyelvtani hibák a meg-

értést sokszor nehezítik 

vagy megakadályozzák. 

 

 

Beszédtempó, kiejtés, hanglejtés 
3 pont 2 pont 1 pont 0 pont 

A versenyző…    
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- beszédtempója 

megfelelő, 

- 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. 
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2. sz. melléklet  

Versmondó kategória 

1. Kategória A: 9. osztály, 10. osztály (nem két tanítási nyelvű)  

2. Kategória B: 10. osztály két tanítási nyelvű 

A résztvevőknek két verset kell előadni: egy kötelezően választott és egy szabadon választott 

költeményt. A kötelezően választható versek listája a rendező iskola honlapján található. A verseket 

eredeti formában, módosítások nélkül kell előadni. A szabadon választott versre vonatkozó 

szabályok:  

1. maximális hosszúság 100 sor (kb. 2 oldal)  

2. A választott verset előzetesen át kell adni nyomtatott formában a zsűrinek. 

Prózamondó kategória 

Eredeti olasz nyelven írt prózai mű előadása.  

 

Versmondó és prózamondó kategória 

Értékelési szempontok 

 

• Szövegtudás:  maximum 10 pont  
   (Ezt csak egyszer értékeli a zsűri, oly módon, hogy az egyik zsűritag 
   ellenőrzi a pontos szövegmondást.) 

• Kiejtés, intonáció maximum 10 pont: minden zsűritag külön értékeli 
• Előadásmód:  maximum 10 pont: minden zsűritag külön értékeli 

 

A verseny lebonyolítása 

1.      A versenyzők sorrendje tetszőleges.  

Amennyiben egy versenyző aznap más kategóriában is érintett, kérjük, a verseny kezdetekor 

jelezze azt a zsűrinek, hogy minél hamarabb sorra kerülhessen. 

2. A versenyen résztvevő diákoknak lehetőségük van arra, hogy meghallgassák az összes 

elhangzó előadást. 

3. A versenyzők előadásuk megkezdése előtt átadják a zsűrinek nyomtatott formában az általuk 

választott, eredetileg olasz nyelven írt költeményt vagy prózai szöveget.  
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4. A verseny zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a termeknél a szervezők ügyelnek arra, 

hogy a produkciókat lehetőség szerint semmi ne zavarja meg (ajtónyitás, kopogás, 

zajongás). Bejönni, illetve kimenni csak két produkció közötti szünetben lehet. 
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3. sz. melléklet  

Szóló ének kategória értékelése (dal hangszerkísérettel) 

 

kifejezésmód 
 
 
 
 
 

(0-25 pont) 

szövegmondás, 
szöveg 

érthetősége 
 
 
 

(0-20 pont) 

stílusismeret, 
stílushűség 

 
 
 
 

(0-20 pont) 

a zenei 
megfogalmazás 

minősége 
(intonáció, zenei 

megformálás/értel
mezés) 

(0-15 pont) 

együtthangzás 
minősége 

(énekszólam+kí-
sérő hangszer) 

 
 

(0-10 pont) 

a produkció 
összhatása 

 
 
 
 

(0-10 pont) 

 

Elérhető összes pontszám: 100 pont/zsűritag 

 

Szóló ének kategória értékelése (dal hangszerkíséret nélkül) 

 

kifejezésmód 
 
 
 
 

(0-25 pont) 

szövegmondás, 
szöveg érthetősége 

 
 
 

(0-20 pont) 

stílusismeret, 
stílushűség 

 
 
 

(0-25 pont) 

a zenei megfogalmazás 
minősége 

(intonáció, zenei 
megformálás/értelmezés) 

 
(0-20 pont) 

a produkció 
összhatása 

 
 
 

(0-10 pont) 

 

Elérhető összes pontszám: 100 pont/zsűritag 
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4. sz. melléklet  

Csoportos ének kategória értékelése 

1. Az értékelés lényege az, hogy a zsűri nem egymáshoz viszonyítja az egyes produkciókat, 

hanem előre megadott, világos szempontok alapján sorolja arany, ezüst vagy bronz fokozatba. 

Nincs tehát a megszokott helyezések szerinti sorrend.  

2. A megadott szempontok teljesítése alapján akár több produkció is elérhet arany, ezüst vagy 

bronz fokozatot, de az is előfordulhat, hogy a zsűri nem ad ki minden fokozatban díjat. 

3. A zsűri azoknak a csoportoknak dicséretet is kiadhat, amelyek nem érték el a bronz fokozat 

színvonalát.  

4. Az egyes fokozatokba sorolás a szerint történik, hogy a produkció milyen mértékben felel 

meg a megadott szempontoknak.  

5. Minden helyezett csoport kap egy, az elért szintet vagy dicséretet feltüntető oklevelet, de a 

rendező iskola dönti el, hogy anyagi lehetőségeihez mérten melyik fokozatot mivel díjazza.  

A produkciók értékeléséhez az alábbi szempontok az irányadók: 

• a zenei megfogalmazás minősége (intonáció, zenei megformálás/értelmezés) (0-20 pont) 
• együtthangzás minősége (énekszólam+hangszer/ több szólam/szólamarányok) (0-20 

pont) 
• kifejezésmód (0-20 pont) 
• szövegmondás, szöveg érthetősége (0-15 pont) 
• stílusismeret, stílushűség (0-15 pont) 
• a produkció összhatása (0-10 pont) 

 
A zsűri működése 

A zsűri létszáma legalább 3 fő. 

A zsűri tagjai elnököt választanak maguk közül, aki maga is pontoz, és egy személyben felel a zsűri 

munkájáért. 

Egy produkcióra zsűritagonként max. 100 pont adható a szempontok mellett feltüntetett 

részpontszámok alapján. 

Az előadások három fokozatba sorolása a zsűritagok által adott egyéni pontszámok összesítése 

során kialakult összpontszám alapján történik. Az arany fokozatot 85 százalékos, az ezüst fokozatot 

75, a bronz fokozatot 65 százalékos teljesítmény esetén lehet kiadni. 

A zsűritagok (az elnököt is beleértve) a produkciókról feljegyzéseket, pontjavaslatokat készítenek, 

amelyeket a záró értékeléskor használnak fel. 
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5. sz. melléklet  

Szituációs játék 

A verseny menete: 

A versenyben 3-6 fős csapatok indulhatnak. 

A csapat kihúz egy olasz nyelvű szituációt, majd 20 perc felkészülés után bemutatja azt.  

A papíron található leírás a bemutatandó szituáció alaphelyzete, abból kiindulva, azt 

továbbgondolva kell kidolgozni egy rövid, 5-10 perces jelenetet. 

 

Értékelési szempontok: 

Az előadott jelenetre minden egyes zsűritagtól maximum 30 pont adható, amely a következő 

részpontszámokból tevődik össze: 

Ötletesség:                                                10 pont 

Előadásmód, együttműködés:                10 pont 

Nyelvhelyesség:                                         6 pont 

Intonáció, kiejtés:                                     4 pont 
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   6. melléklet  

PONTOZÁSI RENDSZER  

Egyéni pontérték (1. 2. 3. helyezett és dicséret) 

élőbeszéd: 10-9-8-7 

versmondás: 5-4-3-2 

prózamondás: 7-6-5-4 

tolmácsverseny: 15-14-13-12 

pályázat: 8-7-6-5 

műfordítás: 8-7-6-5 

ének: 4-3-2-1 

 

Csoportos pontérték (1. 2. 3. helyezett és dicséret) 

műveltségi vetélkedő: 14-12-10-8 (Nem a Studio Italia által szervezett és díjazott quizről van szó.) 

ének: 7-6-5-4 - arany, ezüst, bronz fokozat és dicséret 

szituációs játék: 10-9-8-7 

 

Az elmúlt néhány év alapján, a Budapesti Olasz Kultúrintézet által három diák számára nyújtott – 

részben finanszírozott – olaszországi nyári nyelvtanfolyam tekinthető kiemelt díjnak. Ebből egyet a 

rendező iskola nyer el. Az évek alatt az egyes kategóriákban elért (göngyölített) pontok alapján egy-

egy iskola csak háromévenként részesülhet díjban. Ekkor természetesen nullázódnak a pontok. A 

rendezés jogán kapott díj esetében ez az elv nem érvényesül. Ha egy iskola az adott évben nem vesz 

részt a Festivalon, nem részesülhet a jutalomban.  


