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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 0512 

 
Olvasott szöveg értése 

 
Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó 

lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes kérdés-
hez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Max. 
5 

Elért 
3 

 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Olvasott szöveg értése  

 
I. Ginav les, haj de vorba po pushipe! 
 
 (0) ando vesh 

(1) e phuv lupoj 
 (2) shukar, ramasli 
 (3) vrazhisardo 
 (4) mulas 
 (5) zhukel, xulyo 
 (6) te vorbin 
 (7) ando vesh 

(8) jekh raklo 
(9) zuralo  

 (10) xanresa 
 (11) dyes das 
 (12) chi darajlas  
 (13) ande kolyiba 
 (14) te lel la 
 (15) jekh luludyi 
 
II. Avri phenipe! Informacija!  
 
 (0) ova  
 (16) anda kenyva 
 (17) ande Biblioteka 
 (18) ande Biblioteka 
 (19) dulmutane, nyeve 
 (20) zhikaj shov chasongo 
 
III. Savo o lashoj? 
 

(0)   1 
(21) 1  
(22) 0 

 (23) 1 
(24) 0 

 
IV. Shuv ando shoro e pecipija! 
 
 

0 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
X C E D B A F G I H 
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Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, nem fogadható el. Amennyiben több 

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 

található útmutató alapján történik. 
Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 

kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 
 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 
 

Мax. 
5 

Elért 
3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Nyelvhelyesség  

 
 
I. Iskirisar andre le lashe vorbi! Jekh vorba naj lashi! 
 
 (0) muntusarel (X) 
 (1) foro (C) 
 (2) luludya (A) 
 (3) zhan (B) 
  (4) mashkar (D) 
 (5) amen (E) 
 (6) vesh (G) 
 (7) avla (H) 
 
II.Alosar avri e lashi vorba! 
 
 (0)   D 
 (8)   B 
 (9)   B 
 (10) C 
 (11) B 
 (12) C 
 (13) A 
III. Savo o lashoj? 
 
 (0)   1 
 (14) 0 
 (15) 1 
 (16) 1 
  (17) 1 
 (18) 0 
 
IV. Iskirisar andre la vorbako agor! 
 
 (0)   vunetona 
 (19) tomnako  
 (20) baro 
 (21) gaveste 
 (22) romani 
 (23) cerhi 
 (24) zhanglas 
 (25) roden 
 (26) keren 
 (27) chumidel 
 (28) nashavel 
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Átszámítási táblázat 
Nyelvhelyesség  

 
 
 
  
 

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

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási útmutató tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a válasz 
elfogadhatóságának. 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a tesztfüzet végén 
található útmutató alapján történik. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1. 2. 3. 4. 5. 

1 0 1  1 

 
 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) két külön 
rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a másikba, 
kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

 
Max. 

5 
Elért 

3 
 
 
A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítsé-
gével megállapított vizsgapontokat. 
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Hallott szöveg értése  

 
 
 

I. Angluni butyi 
 

(0) le rom 
(1) pa gaveste, pe gaveste 

 (2) jekh raklo 
 (3) le gaveske raja 
 (4) Moga sas 
 (5) ando gav 
 (6) xamasko, pimasko 
 (7) cino raklo 
 (8) efta bershengo sas 
 
 
II. Dujto butyi 
 

0 9 10 11 12 13 14 15 
1 1 1 1 0 1 0 1 

 
III. Trito butyi 
 

0 16 17 18 19 20 
B A A B A A 

 



 

írásbeli vizsga 0512  9 / 14 2006. május 25. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 0512 

Átszámítási táblázat 
Hallott szöveg értése  

 
 
 
   
  
 

Feladatpont Vizsgapont 
20 33 
19 32 
18 30 
17 28 
16 27 
15 25 
14 23 
13 22 
12 20 
11 18 
10 17 
9 15 
8 13 
7 12 
6 10 
5 8 
4 7 
3 5 
2 3 
1 2 

 
 
 

I. szöveg 
 

Sar phiren le rom, pa gaveste pe gaveste, jekhar kothe resline, kaj sas jekh cino gav. Ando gav 
beshlas jekh kasavo turbato raklo, kastar darajline le manusha, haj vi inke le gaveske raja. Le 
gaveske raja opre rodine le romen. Pushline lendar: si mashkar tumende kasavo zuralo rom, 
kon zhanel te marel amare turbatone manushes?  
-Si kathe jekh zuralo rom, de voj daral le manushendar. Naj bajo! – phendas o sheruno, 
akharen angle le romes. Kamav te vorbij lesa.  
–De voj chi zhanel ungrika, feri romanes  
-Atunchi vi tume t’aven-tar andre ando gav, kothe phenav tumenge, so trubul les te kerel. 
Kana tele marel le turbatone manushes, dav tumenge dosta xamasko, pimasko.  
–Mishtoj! – phendas o phuro rom. Kade kerdyilas. Le rom andre geline ando gav, le zurale 
romesa kethane. Lesko anav Moga sas. Sas pasha leste jekh cino eftabershengo raklo, kon 
jekh cino bengoro sas, voj sas le Mogasko tolmachi. Ande kado cino raklo sas le Mogaski zor. 
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II. szöveg 
 

Jekh barvalo raklo gelastar ande luma romnya te rodel. Sar zhal, kothe reslas kaj sas jekh cino 
gav. Zhal majdur, haj so dikhlas, pe gavesko agor sas jekh cini kolyiba. Kothe zhalas kaj o 
vudar, haj mardas les. Jekh glaso avri phendas: -Av andre! Haj o raklo andre gelas. Ande 
kolyiba sas jekh shukar somnakune balengi shej, kon huladas pes. O raklo chudisardas, ke sar 
huladas pes e shej, somnakune luludya peren avri anda lake bal. Le rakleske zurales fajas kodi 
shej. Vi phendas lake: Kames muri romnyi t’aves?  
-Shaj si. De kathe naj dosta than amenge, te zhan ame ande luma, te rodas amenge baxt.  
-Mishtoj muri piramnyi, t’avel kade, so tu phendan. Haj le terne gelinetar ande luma. Sar 
zhan, kothe resline kaj sas jekh baro krajasicko dyiz. La dyizaki vudar sama las jekh efta 
sherengo sap. De o raklo chi darajlas lestar, xanresa tele shindas sa le efta shere. Kade 
puterdyilas angla lende o drom, haj perdal po vudar andre geline.    

 

III. szöveg 
 

Ande kaver them trajilas jekh barvalo manush, peske shavesa kethane. O shavo aba bish 
bershengo sas. Phendas jekhar peske dadeske: 
–Muro dadoro, me zhavtar ande luma, te dikhav so si ande kaver them. Haj o shavoro 
gelastar. Kana perdal reslas   kaj e granyica, na dur sas kothar e krajasicko dyiz. Gindisardas 
jekh, kothe zhal kaj o kraj, haj mangel latar la krajasica, kon shukar sas, sar po cheri o kham.  
O kraj chi phendas khanchi le shaveske. De e krajasica kodi phendas, hoj kodoleste zhal 
romnyate, kon anel lake e lolyi luludyi, so kothe si pe lumako agor. O shavo gelastar pala 
luludyi, de voj chi zhanglas, hoj kaj si e luludyi. Zurales dur sas, de gelastar. Kothe reslas kaj 
sas jekh dorija. La dorijako manush berosa ingerdas le manushen ande kaver dolma. Vi le 
shaves ingerdas perdal pe dorija. 
 

Íráskészség 
 
 

A javításhoz használandó értékelési szempontotok a következő oldalon találhatók 
 
A munkalap végén a táblázatban két külön oszlop található: 
 

- az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető maximális 
pontszámot, 

- a másikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért pontszámot, 
- majd a feladatra adott összpontszámot. 
 
Például: 

 
Max. Elért 

5 3 
 

Kérjük a mellékelt összesítő táblázatba írja be: 
 
- a részeredményeket 
- az elért összpontszámot (dolgozatpontszám), 
- a megállapított vizsgapontokat, majd aláírásával hitelesítse azt. 
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ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
 

 
1. feladat 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

 
Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen 11 pont 

 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” értékelési kategória 
alapján 0 pont, akkor a többi szempont nem értékelhető, az összpontszám 0 pont. 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése: 
 

- A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommu-
nikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú 
szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg hosszabb a 
megadott terjedelemnél.  

- Érthetőség; nyelvi megformálás 
Ezen szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg ért-
hető-e az olvasó számára, az esetlegesen előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák a megértést nem akadályozzák-e. 

- Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire 
olvasható; a törlések és javítások mennyire zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
 
 

Értékelési skála 
 
 
1. A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont                            4-3 pont                  2-1 pont         0 pont 
A vizsgázó megvaló-
sította a kommuniká-
ciós célt. Figyelembe 
vette a megadott 
szempontokat, elérte a 
megadott szöveg-
mennyiséget.  

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt, több-
nyire figyelembe vette 
a megadott szempon-
tot.  
A megadott terjede-
lemnél rövidebb szö-
veget hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette a feladat 
bizonyos részeit,  és a 
létrehozott szöveg rö-
videbb a megadott 
terjedelemnél 10%-
kal. 

A vizsgázó nem va-
lósította meg a kom-
munikációs célt. Fél-
reértette a feladatot, a 
szöveg rövidebb a 
megadott terjedelem-
nél.  
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2. Érthetőség; nyelvi megformálás 
 
 5 pont                4-3 pont       2-1 pont                    0 pont 
A szöveg egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére az olvasó szá-
mára nagyjából érthe-
tő és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
hibák következtében 
nehezen érthető, és 
nem követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
hibák miatt nem ért-
hető és nem követ-
hető. 

 
 
3. Íráskép 
 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 
 
2. feladat (a 2/A. és 2/B. variáció közül választott feladat) 
 
I. Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
 

Értékelési szempontok Pontszám 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 

5 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 
Szövegalkotás 4 pont 
Szókincs, kifejezésmód 5 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 5 pont 
Íráskép 1 pont 
Összesen                               22 pont 
 
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” értékelési 
kategória alapján 0 pont, akkor a többi szempont nem értékelhető, az összpontszám 0 pont. 
 
II. Az értékelési szempontok kifejtése 
 

- A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
A vizsgázó hogyan valósította meg a kommunikációs célt, hány irányító szempontra 
tért ki és milyen mélységben tárgyalta őket. 

- Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
A vizsgázó által létrehozott szöveg hangneme és stílusa megfelel-e a közlési 
szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olvasója közötti viszonynak; hogy az 
olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást kelti-e. 

- Szövegalkotás 
Logikus-e az irányító szempontok elrendezése és a szöveg gondolatmenete, megfe- 
lelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e bevezetés és befejezés; hogy a vizsgázó hogyan 
alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és nyelvi elemeit (előre- és visszautalás 
eszközei,  névmások, kötőszók stb.). 
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- Szókincs, kifejezésmód  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs 
megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési szándéknak;  hogy a szóhasználat a 
középszintnek megfelelő változatosságot mutat-e.  
 

- Nyelvhelyesség, helyesírás 
A vizsgázó által használt szókincs megfelel-e a témának, a szituációnak és a közlési 
szándéknak; hogy a szóhasználat a középszintnek megfelelő változatosságot mutat-e. 

- Íráskép 
Milyen a szöveg írásképe, mennyire olvasható; a törlések és javítások mennyiben 
zavarják a szöveg áttekinthetőségét.  

 
Értékelési skála 

 
1. A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
 
 5 pont                            4-3 pont                         2-1 pont                        0 pont 
A vizsgázó megvaló-
sította a kommuni-
kációs célokat. Vala-
mennyi irányító szem-
pontot figyelembe 
vette. A szöveg 
megadott hosszúságú. 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kom-
munikációs célokat, 
annak ellenére, hogy 
az irányító szempon-
tok közül hány szem-
pontra tért ki.  

A vizsgázó csak 
részben valósította 
meg a kommuniká-
ciós célokat, a feladat 
bizonyos részeit nem 
dolgozta ki, vagy csak 
egy szempontot vett 
figyelembe. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célo-
kat. Figyelmen kívül 
hagyta az irányító 
szempontokat, és a 
feladat lényegét félre-
értette.  

 
2. Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
 
 2 pont        1 pont                     0 pont 
A szöveg a szövegfajtának és 
a szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő hang-
nemben íródott. Az olvasóban 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt.  

A szöveg hangneme követ-
kezetlenséget mutat. Az 
olvasóban nem mindig a 
szerző szándékának megfelelő 
benyomást kelt.  

A szöveg hangneme nem 
megfelelő. Nem azt a 
benyomást kelti, amit a szerző 
szándékozott elérni. 

 
3. Szövegalkotás 
 
 4 pont                           3-2 pont                         1 pont                             0 pont 
A szöveg felépítése 
logikus, a gondolati 
tagolás megfelelő, el-
különül a bevezetés és 
a befejezés. A bekez-
dések a gondolati ta-
golást követik. A 
mondatok szervesen 
kapcsolódnak egy-
máshoz.  

A szöveg felépítése 
többnyire logikus. 
Bekezdéseket alkal-
maz. A mondatok ál-
talában szervesen 
kapcsolódnak egy-
máshoz. A vizsgázó 
törekszik a gondolati 
tagolásra, elkülöníti 
legalább a bevezetést 
vagy a befejezést.  

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű. A vizs-
gázó nem törekszik a 
gondolati tagolásra. 
Hiányzik a bevezetés 
és a befejezés. A 
mondatok több helyen 
nem kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg tagolatlan, 
és áttekinthetetlen. 
Összefüggéstelen 
mondatokból áll. A 
szöveg rövid.  
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4. Szókincs, kifejezésmód 
 
 5 pont                           4-3 pont       2-1 pont                    0 pont 
A szöveget a té-
mának és a közlési 
szándéknak megfele-
lő, változatos, vi-
szonylag bő szókincs 
jellemzi. 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő szó-
kincs jellemzi. Elő-
fordul ismétlés, nem 
megfelelő szóhaszná-
lat. A megértést nem  
vagy csak kis mérték-
ben nehezíti. 

A szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű kifejezése-
ket használ. Sok a 
szóismétlés. Nem 
megfelelő szóhasz-
nálat, ami néhány 
helyen nehezíti a 
megértést. 

A felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, nem 
a témának és közlési 
szándéknak megfele-
lő. A szöveg meg-
értését zavarja a hely-
telen szóhasználat. 

 
5. Nyelvhelyesség, helyesírás 
 
 5 pont                           4-3 pont                 2-1 pont                    0 pont 
A szöveg kevés 
nyelvtani hibát tartal-
maz (mondattan, alak-
tan, helyesírás) me-
lyek nem zavarják a 
megértést. 

A szöveget a témának 
megfelelő szókincs 
jellemzi. Előfordul 
ismétlés. Néhol nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ami nem vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést.   

A szövegben sok az 
olyan nyelvi hiba, 
amelyek a megértést 
jelentősen nehezítik.  
Sok a helyesírási hiba.

A szöveg a nyelvi 
hibák miatt több 
helyen nem érthető.  

 
 
 
6. Íráskép   
  
 1 pont           0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 
 


