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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 e hertija, haj de vorba po pushipe, hoj chacho vaj naj chacho, kodo mondato! 

Cirde telal, so tu gindisares!  
Jekh butyi (0) aba ame kerdam! 

 
(0) chacho si 

 
(1) naj chacho 
(2) chacho si 
(3) naj chacho 
(4) chacho si 
(5) chacho si 
(6) naj chacho 
(7) naj chacho 

 
 
 
 
2.  Ginav e hertija, thaj shuv trushul kothe kon kodo mondato phendas.  

Po jekh mondato (0) ame aba dam duma! 
 

 E Teri La Teraki dej E sityarica E rakhlyi
(0) Baro tatyimo sas pe kodo 
savato.  x    

(8) Muri dej kamelas te pacha te 
kerel mange. x    

(9) Na dara, muri cini shej, Teri!  x   
(10) Kothe sakon sama lela pe 

tute.  x   

(11) Sunto Maria, kaj avilem me? x    
(12) Haj tu sostar roves, cini 
       shej?   x  

(13) Sar kerdyilas tute kadi    
glazha?    x 

(14) Kadi muri-j.    x 
(15) Zurales lazhajlem man. x    
(16) Kothe das mange e glazha. x    
(17) So kerdan, muri shejori, 
       Teri?  x   
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3. Ginav e hertija haj skurtones iskirisar kothe kaj kodo ponto, so tu ginadan!  

Jekh butyi (0) aba ame kerdam! 
 
 
 
 
 
Muro rom kashtende gelas. (0) -  le tradinosa 

Kana anda felyastra jekh shukar kasht 

dikhel: 
(18) 

- tele hulyel, hoj te dikhel les, hoj kasko-

j, sosko-j 

Te le rajesko o kasht: (19) 

- atunchi pushel le rajes, hoj chi trubul 

len jekh lapata vaj balalyi vaj vareso 

kaver anda kodo kasht? 

Kana kindam o kasht: (20) - sa intregi zhene butyi keras anda leste 

Kana gata samas la butyasa/ le kashtesa: 

(21) 

(22) 

 

(23) 

- sa intregi zhene butyi keras anda leste 

- kon kodo kasht kindas kodoleske 

palpale das leske love 

- so ashol kodo mashkar amende alosaras

Stafil sas kana e zhuvlyi opre ushtyilas: 
(24) 

(25) 

- xaxavel le balen 

- Dasle vareso te xan 

Dasle te xan: 

(26) 

(27) 

(28) 

- jekh cerra zumi 

- thulo mas 

- manro 

Pe soste sovenas le shave? (29) - pel suluma sovenas 

Le shave kidenas kethane  

thaj von 

 

(30) 

(31) 

- le suluma 

- uzharnas pala pende 

Me tela kadi vrama gelem ando gav te 

bikinav 

(32) 

(33) 

- le kashtane varishki 

- le balalya 

 



 

írásbeli vizsga 0622 5 / 17 2007. május 24. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

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

O angluno (0) aba ame kerdam! 
 
 
 
 

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

 
 
 

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

 
 
 
 

0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
B C A C A C C A B C 

 
 
 

3. Iskirisar andre le vorbi, de kade, hoj le sama kodola vorbi, tu trubus inke perdal te 
boldesle ande lashi forma thaj vrama! 
O angluno (0) aba ame kerdam! 

 
 
 

(0) bushol  bushuvav 

(15) beshel beshav 

(16) dej  dasa 

(17) si les/la siame / si amen 

(18) keravel keravas 

(19) keravel keravas  

(20) shorel shorav 

(21) avel aven / avena 
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4.  So shaj iskirisares po shusho than! Sama le, ke duje vorbenca majbut si kothe,  

sar so trubulas! 
O angluno (0) aba ame kerdam! 

 
 
 

0 22 23 24 25 26 27 28 
E H D B C A I J 

 
 
 

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 

1. szöveg 
 
1. feladat: 
 
 
(0) Jekha, shukara papinya. 
 
 

(1) Le ruvesa 
 

(2) Le mashes 
 

(3) Koshnyica 
 

(4) Le barrenca 
 

(5) Pala dezha 
 

(6) Zurales mardeles 
 

(7) Leski pori 
 
 
2. szöveg 
 
2. feladat 
 
 
(0) A 
 
 

(8) A 
 
(9) B 

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

(12) chacho si 
 
(13) naj chacho  

 
(14) chacho si 

 
(15) naj chacho 

 
(16) chacho si 

 
(17) chacho si 

 
(18) chacho si 

 
(19) naj chacho 

 
(20) naj chacho 

 
 

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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1. szöveg 
 
Jekh hilpa jekha shukara papinya chordas andar o gav. De kana khere nashelas lasa, 

rakhadyilas le ruvesa, kon zorasa las la papinya latar. Bares brigaki kerdyilas e hilpa, ke lake 

shave bokhale ashile. But dyesa nachile. Jokhar e hilpa pasha o paji rakhlas jekh shukar bare 

mashes. Inke chi xalas o intrego, leski pori ashilas, kana kothe reslas o ruv. Phendas la 

hilpake: „Tu hilpa! De mange kodo kotor masho, ke bares bokhalo sim. „Phendas e hilpa: „Xa 

les andar muro jilo davles. ”Xalas o ruv le masheski pori thaj pushlas la hilpa, sar shaj 

xutyilenas inke majbuten. Phendas e hilpa: „Zha ando gav, thaj chor jekh koshnyica.” 

Gelastar o ruv, ba pe na buteste palpale avilas jekha koshnyicasa.” Gelas o ruv ando paji, e 

hilpa pale e koshnyica kaj leski pori phanglas. Palakodo phendas e hilpa: „No zha perdal po 

paji ba palpale te na dikhes, ke darana le mashe thaj tela paji zhana. Me palal inkrav e 

koshnyica, thaj ande nashavo le mashen. Tu pale zurales cirde, ke atunchi majbut mashen 

xutyilasa!” Gelas o ruv, te cirdel e koshnyica, e hilpa pale astardas barrenca te pherella. 

Kanak aba mistho pherdo sas duma das o ruv: „Dostaj aba, muri pheny, aba chi zhanav te 

mishkij man!” Phendas e hilpa: „ Palpale te na dikhes! Me ande zhav ando gav pala jekh 

dezha, ande kodi te shav le mashen! Kana ande reslas ando gav e hilpa phendas le gazhenge: 

„Sostar tordyon kathe? O ruv, kon phiradas tumare bakren thaj tumare balen akana ando paji 

masharel. Vi le mashen kamel te ingrel!” Rovlyan xutyilde le gazhe, tele nashle kaj o paji thaj 

zurales astarde te maren le ruves, kade zurales mardeles, hoj tele shindyilas leski pori . Feri 

kade zhanglas te muntol pesko trajo. Opre nashlas pe jekh pashuno plaj, thaj kothar dikhlas 

palpale thaj kodo phendas: „Sosko beng ingerdas tut pe kado dilo, phuro zhukel, hoj mashari 

te aves!” Dulmut chalyilan bakrenca thaj balenca. Tye dulmutane nyamura trajinde bi o 

masharipe, feri tu shutan tut majgodyavereske lendar. Kade trubuj tuke, kaj si ando beng tyiri 

pori?” 
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2. szöveg 
 
Jekh hollovo shukar kotor shajto chordas andar jekh felyastra thaj opre urajlas pe le kashteski 

kranga. Dikhlas kado jekh hilpa, thaj zurales kivanindas o shajto. Kothe gelas tela o kasht, 

palakodo duma das karing o hollovo, thaj ande peski vorba astardas te asharel le hollovos: „Ó, 

tu hollovo, rajkani chiriklyi san! Najtut amal. Shukar por situt, strafimej, saven chi sosko 

barshonyi chi mol opral. Feri vi tyo glaso kasavo shukar te avlas, sar tu. Me vi patyav, hoj vi 

tyo glaso shukari, ba inke shoha chi ashundem les.” O hollovo bares loshajlas le asarimaske, 

thaj patyajlas leske, thaj pesko shukar glaso te sikavel la hilpake, opre phurdas pesko kirlo, 

avri lunzhardas peski korr, hoj shukares te bashol. Kana pesko muj avri, puterdas, o shajto 

avri pelas andar lesko muj, e hilpa opre xutyildas les, thaj nashlastar lesa. Brigalo kerdyilas o 

hollovo, thaj hatyardas, ke e hilpa numa misto o shajto shutas e shukar asharipe.  

 

 
 
 
3. szöveg 
 
Duj amal colaxarde jekhavreske, hoj zhi kaj pengo meripe zhutina jekhavres. Kana pe jekh 

baro vesh zhanas perdal, pelende daradas jekh rish. Kana dikhlas kado o jekh mursh, 

nashlastar thaj opre gelas po kasht. O kaver chi nashlastar, te na tele pashilas pe phuv, thaj 

muleske shutas pes. O rish kothe gelas kaj o mursh, dikhlas, les mishkindas les. Kodo 

gindisardas, hoj mulo-j, misto kado kothe mukhlas les. Po kasht o kaver amal kana dikhlas, ke 

gelastar o rish tele avilas pal o kasht, thaj kothe gelas kaj pesko amal. Phendas: „Ushtyi opre, 

zhas majdur, ke gelastar o rish!” Kodo opre ushtyilas, thaj gele majdur pe pengo drom perdal 

po vesh. Sar zhanas dumadas savo po kasht sas le kavreske: „Muro lasho amal! So 

vorbisardas tusa o rish, so phendas ande tyo kan, kana kothe bandyilas kaj tyo shero?” 

Phendas o kaver: „But chachimo, but lashi vorba phendas mange. Kodo, hoj kaverdata te avav 

majgodyaver, thaj mishto te dikhav, hoj kasa avav kethane sar amal, ke feri unyivar rakhel o 

manush chache patyivale amales. Kothe alosardyilas lengo drom.   
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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.   
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• 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  
szöveghosszúságot 
(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  
következtében 
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. 
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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. 

• 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. 
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• 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  
kommunikációs 
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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