
Lovári nyelv  középszint 
  Javítási-értékelési útmutató 0802 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOVÁRI NYELV 
 
 
 
 
 

 
KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI 

ÉRETTSÉGI VIZSGA 
 
 
 
 
 

 
JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI  

ÚTMUTATÓ 
 
 
 
 

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS 
MINISZTÉRIUM 

 É
R

E
T

T
S

É
G

I 
V

IZ
S

G
A

 ●
 2

0
0

8
. 

m
á

ju
s 

2
3

. 



 

írásbeli vizsga 0802 2 / 18 2008. május 23. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

I. 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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. 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 elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

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 

1 0 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 (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
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. Elért 

5 3 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Javítókulcs: 
 

Olvasott szöveg értése 
 
 
1.  Ginav e hertija, thaj cirde telal, hoj chacho vaj naj chacho kodo mondato, so ginadan! 

Po jekh mondato (0) ame aba dam duma! 
 

(0) chacho si 
(1) naj chacho 

(2) chacho si 

(3) naj chacho 

(4) naj chacho 

(5) naj chacho 

(6) naj chacho 

(7) naj chacho 

(8) chacho si 

(9) naj chacho 

(10) chacho si 
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2.  Ginav e hertija thaj ker kothe x-o kon kodo mondato phendas. (10 x-ura shaj shuves) Jekh  
mondato (0) aba ame kerdam. 

 
 
 

 

 
  O dad O ruv O paramichari

(0) Le chalados nas so te xal.   x 

(11) Zhal mashes te hutyilel.   x 

(12) O ruv sa intregi mashen xalas.   x 

(13) Hutyildas pesko tover.   x 

(14) Na mudar man, manusha,  ke majbut chi kerav 
kasavo!  x  

(15) Chi angla mure jakha te na aves. x   

(16) Sar zhanos vi me mashes te hutyilav?  x  

(17) Kade kero atunchi.  x  

(18) Kothe gelas kaj o ab, thaj ando shudro paji 
shutas peski pori.   x 

(19) Akanak avri cirdav muri pori.  x  

(20) Ande zor opre xutylas thaj leski pori kothe 
ashilas.   x 
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3.  Ginav e hertija, thaj iskirisar jekh – duj vorba kaj sako butyi, pe kodo, so ginadan. 

Jekh butyi (0), aba ame kerdam! 

 
Nasul simas, ba vi atunchi phiros: (0) - andej shkola 

Muro chalado so phendas pe mande: (21) - kalo bakro sim 

Kasa gelem andre ande shkolake direktoroski 

soba: 

(22) - mure amalesa 

So dikhlam po zido: (23) - lungone shinga 

So pilam: (24)

(25)

(26)

- sodasko paji 

- kola  

- kaveva 

So shaj ingerdinenas kothar : (27)

(28)

- rama 

- xoslo 

So kerde andre : (29)

(30)

(31)

- magnovo 

- tevevo 

- videovo 

Kas akharde andre andej shkola: (32)

(33)

- leske dades  

- leska da 

 
 

II. NYELVHELYESSÉG 

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

választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
(A helyes megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a nyelvhelyességi szempontból még 
elfogadható egyéb megoldások is.) 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat 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! 
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Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 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 (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
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. Elért 

5 3 

 
 

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

 
 
 

Nyelvhelyesség 
 

1.  Alosar avri mashkar le shtar alfabetura, hoj savi vorba avlas lashi ando mondato! 

Jekh mondato (0) aba ame kerdam! 

 

0 1 2 3 4 5 
D C D A D B 

 
 

 

2.  Alosar avri mashkar le shtar vorbi, hoj savo avlas lasho pe kodo shusho than.  
Cirde telal o lasho! Jekh mondato (0) aba ame kerdam! 

 

0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
B C C B C A B D C A 
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3.  Iskirisar andre le vorbi, de kade, hoj le sama kodola vorbi, tu trubus inke perdal te 
boldesle ande lashi forma thaj vrama! 
Jekh mondato (0) aba ame kerdam! 
 
 
 

(0) si 
sas 
 

(15) zhal 
gelas 

 

(16) duma del 
duma das 

 

(17) zhanel 
zhanglas 

 

(18) zhal 
gelas 

 

(19) phirel 
phirdas 

 

(20) pherdyol pherdyilas 

(21) cipil 
cipisardas 

 

 

 

 

4.  So shaj iskirisares po shusho than! Sama le, ke duje vorbenca majbut si kothe,  
sar so trubulas! 
Jekh mondato (0) aba ame kerdam! 

 

 

0 22 23 24 25 26 27 28 
E B J A C D G I 
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Átszámítási táblázat 
 
28 dolgozatpont – 18 vizsgapont 
 

  Dolgozatpont Vizsgapont   
  1 1   
  2 2   
  3 2   
  4 3   
  5 4   
  6 4   
  7 5   
  8 6   
  9 6   
  10 7   
  11 8   
  12 8   
  13 9   
  14 10   
  15 10   
  16 11   
  17 12   
  18 12   
  19 13   
  20 14   
  21 14   
  22 15   
  23 16   
  24 16   
  25 17   
  26 17   
  27 18   
  28 18   
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III. 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 szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. 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 elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat 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 

1 0 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 (szintén a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
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. Elért 

5 3 

 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az 
egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot, és a pontszámítási táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Hallott szöveg értése 

I. szöveg 
 
1. feladat: 
 
 
(0) Le lyumake intregi pedura 
 
 
 

(1) Khatar o Del 
 

(2) Kabora danda te aven les sar le ruves 
 

(3) La hilpasa 
 

(4) Kabora danda te aven les sar le levoske 
 

(5) La hilpasa 
 

(6) Nashlastar 
 

(7) Majtromalo 
 
 
II. szöveg 
 
2. feladat 
 
 
(0) B 
 
 

(8) A 
 
(9) A 

 
(10) B 
 
(11) A 
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III. szöveg 
 
3. feladat 
 
(0) chacho si 
 
 

(12) naj chacho 
 
(13) chacho si 

 
(14) chacho si 

 
(15) chacho si 

 
(16) chacho si 

 
(17) chacho si 

 
(18) naj chacho 

 
(19) chacho si 

 
(20) chacho si 
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Átszámítási táblázat 
 

 
20 dolgozatpont – 33 vizsgapont 
 

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

Ande kodi vrama kana inke o Del pe phuv phirelas atunchi pecindas kado, so akanak 
phenav tumenge, romale,shavale! 
Lyumake intregi pedura khetane avile, hoj sakoneske jekh doro o sunto Del te del, so voj 
kamel. Kade pecindas, hoj vi o shoshoj gelas, hoj te mangel kathar o Del jekh doro. Kana 
aba vi voj angla sunto Del tordyolas, atunchi phendas, hoj voj kodo kamel, hoj kabora 
danda te aven les, sar so si le ruves. Vi kade kerdyilas. Kana ando vesh maladyilas la 
hilpasa, atunchi choro shoshoj zurales darajlas latar thaj izralas ande dar. Kado dikhlas vi 
e hilpa thaj kade chi darajlas kathar o shoshoj, kade le shoshojeske trubusardas te 
nasheltar kothar.  
O choro shoshoj palpale gelas kaj o sunto Del, hoj te mangel inke majbare danda peske. 
Ba, akanak kabora danda manglas peske, sar so si le levoske. O sunto Del vi kado kerdas 
leske. Kana inke jokhar maladyilas o shoshoj la hilpasa ando vesh,vi atunchi le 
shoshojesko jilo avri kamelas te avel anda pesko than, ke kade darajlas la hilpatar, hoj pale 
leske trubusardas te nasheltar kothar. Pale palpale gelas kaj o sunto Del, hoj te mangel 
inke majbare danda peske, de atunchi o sunto Del kodo phendas: muro cino shoshojoro, 
na tye danda trubun te bareren, te na tyo jilo, hoj majtromalo te avel.  
Anda kado si kodo, hoj le shoshojeske danda sagda baron ando lesko trajo. Ba, lesko jilo 
daral sogodestar. 

 
 
 
 
II. szöveg 
 
 

Sas le Barna Mihalyes jekh cini shej, kon kade busholas, hoj Czinka Panna. La shako dad haj 
dej ando Sajogemer bashelas. Lako dad pe bare rajengi avlin bashavelas. O dad perdal kamelas 
te del peski butyi, de nas les shavo. E Panna majpalal avilas, la aba chi zhukarde ando chalado, 
hoj maj kerdyola. Lako dad anda lako pato shutas peski lavuta. Sar barolas e cini shej kade 
sityarelas la po bashajipe, sar trubul te hutyilen e lavuta. E Panna godyaver shej sas sigo 
sityolas. Vi le bare rajeske fajolas lako khelipe. O baro raj kade busholas, hoj Lanyi.Dural 
anavelas late sityaren, hoj avri te sityaren la Panna. E Panna na pe buteste majlashi kerdyilas, 
sar akarsavo sityari, kon la sityardas. Ande kodi vrama e tradicija kade sas, hoj ternes romeste 
gelas kaj o jekh lavutari. Pal kodo voj kerdas jekh bashajipeski banda, kaj voj kerdyilas o 
primashi. Czinka Panna zurales mishto khelelas pe lavuta. Sigo pinzhardo kerdyilas lako anav 
ando intrego them. Le ungrika bare raja marenaspe anda late, hoj kaste te zhal po boldipe, ando 
abav, pel bare dyesa te khelel lenge.  Vi ando Lendyelicko them thaj ande Moldovako bare 
rajeski avlina  akharde la. Akarkaj sas sakon kamelas la. Kon potyinelas e banda kodo manush 
suvadas la bandake gada, de ande kodola gada inke majshukar sas e Czinka Panna. Ande but 
love so rode Amati lavuta kinde la Pannake. Kasavi lavuta feri cerra manushen sas pe intrego 
lyuma. Pala Rakoczicko slobodno maripe pale nashavnas le romen, zumavenas, hoj slugenge te 
shuvenle pej barvale manushengi phuv.  
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III. szöveg 
 

- Phen, Vrana Mami, Sar zhangle te dromaren  kathar e Indija ande Europa le 
dulmutane rom? Kathar sas le manro, te na chi bararde dyiv pe phuv, kathar sas le mas 
ande piri, te na nas le bale, guruvnya? Haj sas le ketani? Kathar zhangle o drom zhi 
kathe? 

- Vi kado phenav tuke, muri Mozolka, - feri shun kathe mishto! 
- Le rom le droma mishto pinzharnas. Andel cine chaladura phirnas, bish-tranda 

manusha sas ande jekh karavani. Pala kodo unyivar hodinisarenas, maladyonas 
jekhavresa, ande zhukarnas jekhavres. Savo grupo anglal zhalas kodo alosarelas o 
drom. Phirimasko objekto mukenas pala pende, hoj vi le maj but zhene te zhanen, hoj 
von karing phirde. Kado objekto sikavelas le maj bute zhenenge, hoj kothe lashe 
manusha trajinas vaj nasula. Shaj keren lenca o foro vaj nashtig keren lenca foro. 
Karing si o lasho paji so shaj pen. Karing shaj zhan, thaj  shaj hodinisaren, thaj karing 
so, kathar sigo trubun te nashentar, ke kothe nasul butya si. Le dulmutane rom kathar e 
India ande pengo zhanipe, sar te keren butyi le sastresa, voja te keren, pasha but butya 
trubusarde te hatyaren, ke feri kade zhangle love te keren penge. Le objektura so kerde 
ando sastri vaj ando kasht: kapi, gereblyi, kasi, lapatura … le gazhe kinenasle, ke 
trubusarle pasha phuv, sosa butyi kernas. Le gazhe na love denasle, te na vareso 
xaben, mas, dyiv … so trubulas le romen. Pala foro pale trubusardas bashajipe, khelipe 
voja te keren penge. Kon foro kerlas, kodo but shiba vorbisarelas. Le rom lyumako 
dikhlo manusheke zhanipesa zhanelas te phenel paramicha, nevipe so ande lyuma 
pecindas. Le romengo drom perdal pe Perzhia, Ermenyesko them ingerdas zhi kaj 
Bizanceski Zor.  

 
 
 

 
IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 

 
A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
A munkalap végén a táblázatban két különböző oszlop található: 
 

• az elsőbe előre beírtuk az egyes értékelési szempontok alapján elérhető 
maximális pontszámokat; 

• a másikba, kérjük, írja be a vizsgázó által elért pontszámokat, majd a feladatra 
adott összpontszámot. 

 
 

Például: 
  

Max. Elért 

5 3 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Értékelési szempontok az 1. feladathoz 
 

 Az 1. feladat értékelése Maximum 
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, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő 
hosszúságú szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni, ha a szöveg hosszabb 80 
szónál.  

• Érthetőség, nyelvi megformálás  
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
érthető-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 mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 

 
 
Értékelési skála az 1. feladathoz 

 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
1-2 részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 50 szó  
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 50 
szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 
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Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák kö-
vetkeztében nehezen 
érthető és követhető, 
illetve félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, 
alaktani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 

Értékelési szempontok a 2. feladathoz (a 2.A és a 2.B variáció közül választott feladat) 

 A 2. feladat értékelése Maximum 
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” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
 
 
Az értékelési szempontok részletes kifejtése 

• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a 
kommunikációs célt; hány irányító szempontra tért ki, és milyen mélységben tárgyalta 
őket. Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 120 szónál. 

• Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy 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. 
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• Szövegalkotás 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok 
elrendezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-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.). 

• 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 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által létrehozott szöveg 
megfelel-e a mondattan, az alaktan és a helyesírás normáinak; hogy az esetlegesen 
előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az 
olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

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

Értékelési skála a 2. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi 
irányító 
szempontot 
megfelelően 
kidolgozta.  
A szöveg a 
megadott 
hosszúságú 
 (15% eltérés 
lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt  
megfelelően dolgozott 
ki, a többit csak 
részben,  
illetve egy irányító 
szempontot  
megfelelően, az összes 
többit csak részben. 

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 vizsgázó nem való-
sította meg a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának, 
valamint a szerző és az olvasó 
közötti kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme 
következetlenséget mutat, az 
olvasóban nem mindig a 
szerző szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban 
nem a szerző 
szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 
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Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás  
megfelelő, elkülönül a  
bevezetés és a befejezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő  
bekezdésekből áll. 
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymáshoz. 

A szöveg felépítése, az  
irányító szempontok 
elrendezése többnyire 
logikus. 
A vizsgázó törekszik a 
gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a  
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkalmaz  
(3 pont). 
A mondatok általában 
szervesen kapcsolódnak 
egymáshoz. 

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 
tagolatlan és 
áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 

Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő, 
változatos, 
viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 

A szöveget 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 szöveg kevésbé  
változatos, helyenként 
egyszerű, de a téma és a 
közlési szándék szem-
pontjából még elfogadható. 
Sok a szóismétlés. 
Többször nem megfelelő a 
szóhasználat, ami néhány 
helyen jelentősen 
megnehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben 
felhasznált szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és a 
közlési szándéknak 
megfelelő. A nem 
megfelelő 
szóhasználat több 
helyen jelentősen 
megnehezíti a 
szöveg megértését. 

Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4-3 pont 2-1 pont 0 pont 
A szöveg kevés 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, 
helyesírási) hibát 
tartalmaz, amelyek 
azonban nem 
befolyásolják a 
megértést. 

A szöveg több nyelvi (mon-
dattani, alaktani, helyesírási) 
hibát tartalmaz, amelyek 
azonban a megértést nem 
befolyásolják, VAGY 
csak néhány nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tartalmaz, 
amelyek azonban nehezítik a 
megértést. 

A szövegben sok olyan 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyesírási) hiba 
van, amelyek a megértést 
jelentősen megnehezítik, 
valamint sok, a megértést 
nem befolyásoló nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba is 
előfordul benne. 

A szöveg a 
nyelvi  
(mondattani, 
alaktani, 
helyesírási) 
hibák miatt több 
helyen nem 
érthető. 
 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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