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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 le thaj de vorba po pushipe! 
 
0 – ande pedongi bar 
 
1 – ande Budapeshta 
 
2 – o levo 
 
3 – o majmo 
 
4 – te das les vareso te xal 
 
5 – naj slobodo 
 
6 – khatar o pahaslo rish zhikaj le lungone korresko   
 
7 – levo; majmo; pahaslo rish; lungo korresko; cherbo; elefanto 
 
8 – jekh majbaro shavo 
 
9 – chales pashlyol thaj dikhel le shaven 
 
10 – le levesko glaso 
 
11 – pa kranzhate pe kranzhate xuttyel 
 
12 – pej phuv 
 
13 – ando pashutni parko po pado 
 
14 – ke bokhajlam, te hodinisaras 
 
15 – pe ladiko phiren 
 

2. Informacija! 

0 – o ruv thaj o zhukel 
16 – o zhukel 

17 – sama lel po kher 

18 – hoj le zhukeleski korr telej kushlyi 

19 – pe hurde sastrende 

20 – feri ratyasa 

21 – o ruv 
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3. Savo si lasho? 

0 – 0  
22 – 1 

23 – 0 

24 – 0 

25 – 0 

0 22 23 24 25 
0 1 0 0 0 

 

4. Shuv ando shoro e pecipija! 

0 – x  
26 – B 

27 – C 

28 – D 

29 – E 

30 – F 

31 – G 

32 – A 

33 – H 

 

 

0 26 27 28 29 30 31 32 33 
x B C D E F G A H 
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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! 

 
 
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. 
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Nyelvhelyesség 

 
 

1. Iskirisar ande le lashe vorbi! Jekh vorba naj lashi! 
 

0 – x 
1 – c 

2 – a 

3 – e 

4 – b 

5 – d 

6 – f 

7 – g 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 
x C A E B D F G 

 

2. Alosar avri e lashi vorba! Iskirisar ande! 
 
 

0 – a 
 

8 – d 

9 – c 

10 – b 

11 – c 

12 – b 

13 – a 

14 – b 

15 – d 

 
 
 

0 8 9 10 11 12 13 14 15 
A D C B C B A B D 
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3. Iskirisar ande la vorbako agor! 
 
 

0 – ko 
 

16 – ko 

17 – te 

18 – te 

19 – e 

20 – hi 

21 – e 

22 – ke 

23 – ben; be 

24 – el 

25 – as 

26 – as 

27 – ba 

28 – o 
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Átszámítási táblázat 

 
28 feladatpont – 18 vizsgapont 
 

  Feladatpont 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) Boshka 

 

(1) deshuduj 

(2) ando Gandhi Gimnaziumo ando Pecho 

(3) ande Fehervara 

(4) duj 

(5) shtar thaj duj 

(6) tehara 

(7) Iboly 

 

 

II. szöveg 

2. feladat 

 

(0) naj chacho 

 

(8) chacho si 

(9) naj chacho  

(10) chacho si 

(11) chacho si 

(12) chacho si 

(13) chacho si 

(14) naj chacho 

(15) chacho si 

(16) chacho si 

 

 

 

III. szöveg 
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3. feladat 

 

(0) A 

 

(17) B 

(18) A 

(19) B 

(20) B 
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Átszámítási táblázat 

 
20 feladatpont – 33 vizsgapont 
 

  Feladatpont 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   

 



 

írásbeli vizsga 0612 13 / 19 2007. november 6. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. szöveg 

 
 
 
 
- T’aves baxtalyi muri Pheny! 
- T’aves baxtalo vi tu muro Phral! So si tusa?- de dulmut chi dikhlemtu?! Boshka…, kade 
bushos inke?! 
- Sartena! Me inke kade bushuvav. Kade 12 bersh chi maladyilam jekhavresa. Atunchi inke 
ande amare cine gaveski teluni shkola phirdam. Apal me khatar o shovto klasso gelem-tar 
ando Pecho, ando Gandhi Gimnaziumo te sityuvav. Khote kerdem vi muro abituro. Sagda pe 
mande vorbij, haj tusa so pecindas? 
- Kana gata simas la teluna shkolasa, vi me majdur kamos te sityuvav. Vi opre line man andej 
Fehervara, andel butyarengi mashkarutni shkola, kaj grizhimaskinyake sityos thaj aba angla 
abituro tordyos kana phari kerdyilem khatar muro amal, kon aba muro rom si. Siame duj 
shukar shave.  Jekh shejori thaj jekh shavoro si.  
- Sode bershenge si? 
- E shej shtar bershengi si, o shavo duj bershengo si. Haj tut si romnyi? 
- Ova, sima. Voj khere si ando Pecho, de inke najame shavora. Aba akanak trubuj te zhav-tar, 
ke chi simas inke khere thaj but butyi sima. Maj tehara inke opre rodav tut. Ash Devlesa, 
Iboly! 
- Mishto-j. Tehara zhukaravtu. Zha Devlesa vi tu Boshka! 
 
 
 
 

II. szöveg 
 
 
 
 
Mukh te phenav tumenge jekh historia so manca thaj mure dadesa pecindas! Aba oxto bersh 
kadeleske, de vi akanak kade seruvav man palpale, sar adyes te avilasas. Muro dad ando TSZ-
i kerdas butyi, kana inke sas TSZ-i, ke aba naj mujbut khati. Muro dad bish thaj panzh bersh 
khote kerdas butyi.  Sako milaj kana andel shkoli milajeski pauza sas, me mure dadesa simas 
avri pej mal, ke milaj voj sas o guruvnyari, kon sama lelas pel guruvnya. Milajeste sako dyes 
lesa simas avri pej mal.Muro dad aba po shovto chaso avri sas lenca pej mal, me karing oxto 
chaso reslem avri, ke dur sas e mal khatar o gav. Me andem avri intrego dyesesko xaben leske 
haj mange. Lestar sityilem le malake pedonge anava: e shipurka, o sap, e zhamba, o cincari, e 
sulumedrica… thaj kade majdur; thaj le florange anava. 
Pe jekh kasavo shukar dyes pecindas amenca, hoj jekha guruvnya dikhlem sar anel pej lyuma 
peska cinya vicava. Muro dad zhutisardas la guruvnyake te arakhadyol laki cinyi. Tele las pe 
peste peski haravlyi haj pa vicavako punro phanglas la opre haj lokhes cirdelas avri la vicava 
anda guruvnyi. Kana avri sas e vicava atunchi khote shuttas la kaj laki dej, hoj te pel thud.  
Kado mange zurales fajilas man, anda kado kerdyilem le pedongo sastyari.  
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III. szöveg 

 
 
 
 
Varekana dulmut, kana o sunto Del haj o sunto Peter tele phirelas pej phuv, hoj majfeder te 
pinzharen le manushen. Pe jekh shukar khamesko peklo dyes tele aviline pej phuv, ande 
mangare manusheske gada, hoj khonik te na pinzharelle opre. Sar kade zhanas po drom, o 
sunto Del rakhel jekh rupuno thaj manglas le Peteres, hoj te lel les opre. O sunto Peter chi las 
opre o rupuno, ke pe kodo gindyisardas, hoj so shaj kinel pe jekh rup. Kade o Del bandyilas 
tele thaj las les opre. Na dur sas jekh gavoro, kaj ande gele. O sunto Del ande gelas kaj o kher, 
thaj jekh kila kireshi dine les pe love. Thaj geline majdur. Sar zhanas po drom o sunto Del 
maj anglal zhalas sar o Peter. O Del pa kotoreste pe kotoreste tele peravelas jekh kiresha pej 
phuv. O Peter  pala sako tele bandyilas, ke zurales bokhalo sas. Kana aba nas majbut kireshi 
kaj o Del, kade del duma le Petereske: 

- Dikhes, dikhes Peter! Kon o cino chi patyivarel, kodo chi o baro chi molel. 
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 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. 
 
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. 
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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 (40 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
1-2 részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 40 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 40 
szónál rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
20 szónál rövidebb. 

 

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 
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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. 
 
 
 

• 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.  
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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. 

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. 
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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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