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Lovári nyelv — emelt szint 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 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 
 

I. Ginav e hertija thaj iskirisar andre, hoj savo adresso avlas (a-c) o majlasho la 
hertijake! Kodo cirde telal! 

 
 
 
 

1.) B 

2.) C 

3.) A 

 
 

II. Ginav le pushipe thaj le pushipengo duma delipe! Gindisar avri, hoj pe savo 
pushipe savi duma delipe avlas o majlasho! O angluno (0) ame aba kerdam! 
Sama le, ke majbut duma delipe dam ! 

 
 

0 4 5 6 7 8 9 10 11 
I D B E C F H G I 

 
 

III. Ginav le duj hertiji, thaj de duma po pushipe! O angluno (0) ame aba 
kerdam! 

 
„A” kotor 
 
(0) Anda soste trajinas le rom? Ando sastri trajinas le rom. 
(12) Sostar darajle le rom? kathar le mujale 
(13) Katyi zhene chi darajle lendar? Jekh rom 
(14) So kernas le majbut zhene, kana 
zurales darajle? 

 Sa pushenas jekhavrestar, hoj so kerde 
 

(15) Kon ingerlas o trushul? O sunto Del 
(16) Kon gelas kothe thaj kana gelas 
kothe? 
 

Jekh rom zhal kothe kaj o sunto Del, kana le 
shangle xanas. 

(17) Phendas le romeske, hoj so kerdas? 
 

Chi phendas. 

(18) So sas kaj kodo manush inke? 
 

Shtar krafe thaj jekh chokano sas kaj kodo 
manush inke. 

(19) So ingerdas o rom lestar? 
 

Jekh karfin ingerdas lestar o rom. 

(20) Sostar ingerdas kodo lestar? 
 

Butyi te kerel lesa, sar pribojeske ingerdas pesa o 
rom o krafin. 
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„B” kotor 
 
 
 
(0) So si la paramichako adresso? E godyaver shej 
(21) Kaj beshel kadi shej? Po dujto gavesko agor beshel kadi shej. 
(22) So kerdas e shej atunchi kana 
maladyilas le shavenca? 

Huladas pes. 

(23) So phendas e shej anglunes le shavenge, 
kana andre avile ando kher? 

Te marel o Del kodo kher, saves naj kan. 

(24) Hatyarde kodo le shave, kana kodo 
phendas e shej: Te marel o Del kodo kher, 
saves naj kan! 

Chi hatyarde le shave kado mondato. 

(25) So hatyardas tela kado e shej: Muri dej 
gelitar kaj peski shej, ke voj so rodas ando 
kaver bersh, akanak rovavel la. 

Laki dej gelastar kaj peski kaver shej, ke si la 
cini shej, kas ando kaver bersh rodas. 

(26) So hatyardas tela kado e shej: Te vortas 
avel, khere chi avel, te krujal avel, khere 
avel. 
 

Lako dad gelastar ando vesh vurdonesa, pala 
zeleno kasht, shinel kasht ando vesh, kana 
vortas avel, khere chi avel, ke kothe paji si, 
thaj merela, te krujal avel, khere avel. 
 

(27) So hatyardas tela kado e shej: Te kames 
kaj o jivend, te kames kaj o milaj. 
 

O jivend o ishtallovo si, o milaj jekh tyilo pe 
avlina. 
 

(28) Kon boldas tele le shavenge, hoj so 
phendas lenge e shej? 
 

Le shavengo dad boldas le shavenge tele, hoj 
so phendas lenge e shej. 

(29) Kana duvareste palpa gele, atunchi la 
shako dad, khere sas aba? 
 
 

Ova, aba atunchi khere sas la shako dad. 

(30) So pecindas le shavenca? Sostar? Kodoleste gelasas e shej romeste, kon perdal 
najrela e Tisa. Selduj zhene tasile/mule. 
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II. NYELVHELYESSÉG 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Amennyiben a válasz helyesírási hibát tartalmaz, az 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 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) ame aba kerdam! Dikhles mishto! 
 
(0) D 

 
(1) C 
(2) A 
(3) D 
(4) C 
(5) B 
(6) C 
(7) C 
(8) B 
(9) B 
(10) D 
(11) B 
(12) B 
(13) A 
(14) B 
(15) B 

 
 
 
2.  Alosar avri mashkar le shtar vorbi, hoj savo avlas lasho pe kodo shusho than.  

Cirde telal o lasho!  
O angluno (0) ame aba kerdam! Dikhles mishto! 

 
 
 
 

0 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
C B B C C B A B D B C 
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3. Iskirisar andre le vorbi, de kade, hoj le sama, tuke trubul inke perdal te boldesle 

ande lashi forma thaj vrama! 
O angluno (0) ame aba kerdam! Dikhles mishto! 

 
 
 

(0)   xal  xalan 

(26) mukel muklem 

(27) phenel phendas 

(28) si sas 

(29) zhanel zhanglan 

(30) hatyarel hatyardan 

(31) si  sas 

(32) vorbisarel vorbisardemas 

(33) anel andemas 

 
 
 
 
4.      So shaj iskirisares po shusho than! Sama le, ke duje vorbenca majbut si kothe,  

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

 
 
 

0 34 35 36 37 38 39 40 
J B C H A F E D 
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Átszámítási táblázat 

 
Összesítse a javítás végén az egyes feladatokban elért pontszámokat!Ez az összeg lesz a 
dolgozatpont (legfeljebb 40 pont).A következő táblázat segítségével határozhatja meg, hogy 
az elért dolgozatpontok (baloldali oszlop) mennyi vizsgapontot jelentenek (jobboldali oszlop). 
 
 
 
 

Dolgozatpont Vizsgapont  Dolgozatpont Vizsgapont 
1 1  21 16 
 2 1  22 16 
3 2  23 17 
4 3  24 18 
5 4  25 19 
6 4  26 19 
7 5  27 20 
8 6  28 21 
9 7  29 22 
10 7  30 22 
11 8  31 23 
12 9  32 24 
13 10  33 25 
14 10  34 25 
15 11  35 26 
16 12  36 27 
17 13  37 28 
18 13  38 28 
19 14  39 29 
20 15  40 30 
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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. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez 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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Halott szöveg értése 

1. szöveg 

1. feladat 

(0) Le slugenge 

(1) Le roma 

(2) Tela Nady Lajosheske vast 

(3) O Luxemburgi Zhigmond 

(4) Le terekengo kraj 

(5) Jekh baro karavani 

(6) Ande Sepeshvara 

(7) O Laslo vajda 

(8) O kraj 

(9) Le roma 

(10) Deshutrin forura 

2. szöveg 

2. feladat 

(0) Chacho si 

(11) chacho si 

(12) naj chacho 

(13) chacho si 

(14) chacho si 

(15) chacho si 

(16) chacho si 

(17) naj chacho 

(18) naj chacho 

(19) chacho si 

(20) chacho si 
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3. szöveg 

3. feladat 

(0) A 

(21 )B 

(22) A 

(23) B 

(24) A 

(25) B 

(26) A 

(27) A 

(28) A 

(29) B 

(30) A 
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1. Szöveg 
 
- Kana muri paramicha kerdyilas, atunchi aba but romane karavana dromarenas ando them, de 
kadal droma nas lashe, ke le barovura thaj le phuvake raja, sa  slugenge kamanes te keren le 
romen. Nashtig phirenas slobodine. Ande kodi vrama Nady Lajosh  ungriko kraj po  
Adrijaki dolma shutas opre pesko vast, kade ande Raguza trajinde rom tela lesko vast kerdyile. 
Kado aba shov shela bersh sas, vaj angla tranda manushengo trajo pecindas intrego. Pala Nady 
Lajosh Luxemburgi Zhigmond kerdyilas vi o ungriko kraj thaj nyamco-romaicko kraj. Bezex 
sas les baro them, ke sagda nas les love. Butivar sas kodo, hoj le barovura tele phangle les, ke 
but zhenenge kamelas lovenca. Kade zhal kado, kon kraj si, kodo les trubul vi love, ke but 
trubul avri te del. Le terekengo kraj aba kaj e granyica tordyolas, o kraj trubusardas te fertisarel 
pesko them angla terekura. Ande kodi vrama reslas kathar o Bizanc jekh baro karavani, Savo 
Laslo vajda andas. O Zhigmond atunchi ande Sepeshvara beshelas. Vi o Laslo vajda kothe 
sidyarelas, pe krajeski avlin. Kana kothe reslas kaj o kraj, thaj dikhel, hoj o kraj zurales 
brigako-j. O vajda lasha vorbasa phenel le krajeske: 
Muro kraja, muro trajo, muro meripe ande tyo vast shuvav, feri phen mange, hoj sostar san tu 
kasavo brigako, krajeske? Shajke zhanav te zhutisarav pe tute! Kathe si mure roma manca, kon 
zhanen voja te keren, shajke vi tuke anen tyi voja.  
- Muk mange pacha muro shavo Laslo! Bari-j muri briga. Aba deshutrin forura unzhule shutem 
le lendyelenge krajeske, ke unzhule manglem lestar love. Avri trubusaros te potyinav feri 
najma love. Kathe si o tereko, de najma ketani. Sar te fertisarav muro them? 

 
 

2. Szöveg 
 
 
„Najma chi dej, chi dad, chi Del chi them … „ phenel Jozhef Attila, de vi me shaj 
phendemas kado, ke sas vrama kana majna sogodi xasardem, so numa sasma. Vi man sas 
chalado, sar akarkaske. Trin zhene beshasas mura romnyasa thaj mure shavesa ande jekh 
shukar cino kheroro. Chi samas barvale, de sas amen sako dyes, so te xas.Me butyi keros 
kaj jekh  barvalo gazho, muri romnyi pale khere sas amare shavesa. Voj kiravelas, 
thovelas, uzharelas o kher. Jekhvar jekh durutno rom avilas amende, kas inke chikana chi 
dikhlem. Brigako sas, hatyaros, hoj vareso gindo si les, feri chi zhanelas sar te phenel 
mange, hoj so pizdel lesko jilo. Kamelas vareso te phenel, feri me chi muklem, ke 
pushlem lestar, hoj so kamel mandar, ke me chi pinzharav les? Sostar avilas kathe? 
Voj feri pe mande dikhlas thaj kade rovelas sar kas zhuvindes xan.  
Kana aba jekh cerra majfeder kerdyilas numa katyi zhanglas te phenel, hoj mulas. Me 
pushlem lestar: Kon? Kana? Sar? Voj kado phendas, hoj tyo shavo, o Chabi.  

Kana kado ashundem atunchi kodo gindisardem, hoj muro jilo tordyilas, chi marel majbut. 
Phenelas majdur, hoj vi lesko shavo muresa sas kothe. 
 Vi lesko shavo mulas. Sako kurkesko agor muro thaj lesko shavo – ke zurales lashe amala 
sas  - khetane phirenas rota te keren ando gav. Thaj jekh mato, terno gazho maladasle 
peske vurdonesa. Kothe anda kodo minuto mule selduj zhene. Maj palal avri zhandyilas, 
hoj kado terno gazho le shanglesko shavo sas.  
O praximo but love ingerdas amendar. Maj palal muri romnyi ande dilengo kher kerdyilas, 
ke  chi zhanelas opre te hutyilel, hoj lako shukar shavo naj majbut mashkar amende. Me 
pale intregi love avri dem,inke vi o kher bikindem, hoj kodo terno gazho ande robija te 
avel, de vi akanak slobodno thaj kade trajil pesko trajo, sar kon chi kerdas khanchi dosh. 
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3. Szöveg 
 

O Romeo aba chi zhanelas te delpe tele ke nas lindralo anda kado gelas kaj jekh 
khangeri te rodel le rashajes le Lőrinces. Aba o rashaj opre sas thaj rudyilas. Kana o 
Lőrinc rashaj dikhlas, ke o Romeo opre si aba pe kodo gindisardas, ke china chi pashilas 
tele aratyi, ke vareso ternimaski hatyaripe inkerdas les opre. Ba voj kodo gindisardas, ke 
anda Roza ashilas opre. De kana o shavo avri phendas ke aba la Julia kamel thaj pe kodo 
manglasles ke inke kodo dyes te del len kethane o rashaj karing o cher vazdas peske vast, 
ke kasavo sigo boldyilas kadale terne shavesko kamipo. Haj kodo phendas le 
Romeovoske, ke le terne penge jakhenca kamen na penge jilesa. O Romeo pale kado 
phendas le rashajeske palpale, ke butivar phendas aba vi voj leske, ke voj la Roza kamel 
savi les chi kamel palpale, de e Julia kamel les thaj vi voj la.  O rashaj andre dikhlas ke si 
chanchipe ande kodo so o Romeo phenel haj kodo gindisardas inke ke kado kethane 
dinipe mashkar le terne shajke maj pashe anel le duje familia karing jekhavreste. Anda 
kadal trabi kodo phendas le Romeovoske, ke kethane delle la Juliasa.  

O Romeo chachikanes losshalas kadeleske e Julia pale avri zhanglas, ke so kamel o 
shavo, ke phendas lake kodi kas bishaldas leste. Kade apol ande vrama reslas kaj o rashaj 
e Julia kaj aba zhukarlas la o Romeo. Kothe kethane dasle o Lőrinc rashaj haj anda kodo 
rudyilas, kaj o cher te assal pe kado colaxaripe thaj mashkar le Capuletura thaj Montagura 
te nacholtar e xolyi. 

Palakodo e Julia khere sidyardas thaj zhukarlas e ratyi te avel late o Romeo ande bar 
kaj aba rakhadyiline jokhar. 

Zhi pe kado dyes karing o mizmeri le Romeovoske vortakura o Benvolio haj o 
Mercutio phirenas pel vulyici, kaj rakhadyile le Capuletonge manushenca mashkar lende 
sas vi o turbato Tybald kado kodo Tybald sas kon pe Capuletengo kethanipe kamlas te 
marelpe le Romeovosa. Kana dikhlas le Mercutiovos nasul shiba phenlas pe leste, haj 
kethane si jekhe Montaguvosa ando Mercutio zhi kasavo terno haj jagaslo rat shordyolas 
sar ando Tybald anda kado vi voj zurale vorbi phendas pe leste palpale. 

 



 

írásbeli vizsga 0802 14 / 18 2008. május 23. 

Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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, a megadott szempontok követése  4 pont 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 10 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 megvalósította-e a 
kommunikációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő 
hosszúságú szöveget hozott-e létre. Nem kell pontot levonni azért, ha a szöveg 
hosszabb 150 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, a megadott szempontok követése 
4 pont 3 pont 2-1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen  
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot 
megfelelően 
dolgozta ki és elérte 
a minimális szöveg-
mennyiséget 
(120 szó). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Egy-két részlettől 
eltekintve általában 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, és 
legalább 120 szó 
hosszúságú szöveget 
hozott létre. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
bizonyos részeit, a 
létrehozott szöveg 
120 szónál 
rövidebb. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg  
60 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 több 
helyen 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 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 4 pont 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 pont 
Íráskép 1 pont 

 Összesen 20 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 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 
azokat. 
Nem kell levonni pontot, ha a szöveg hosszabb 250 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; 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; 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;  a szóhasználat az emelt 
szintnek 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; az esetlegesen 
előforduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az 
olvasót abban, hogy a szöveget 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. 



 

írásbeli vizsga 0802 17 / 18 2008. május 23. 

Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

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 
dolgozta ki. 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 
valósította 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 
és 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, 
összefüggés-
telen 
mondatokból 
áll. 
A szöveg 
annyira rövid, 
hogy szöveg-
ként nem 
értékelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a 
témának és a 
közlési 
szándéknak  
megfelelő gazdag 
és változatos 
szókincs, valamint 
a közlési  
szándéknak 
megfelelő  
nyelvhasználat 
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 szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék 
szempontjából  
elfogadható szókincs 
jellemzi. 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 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget igényes 
nyelvhasználat jellemzi, 
a vizsgázó változatos és 
igényes nyelvtani 
szerkezeteket használ, 
mondatszerkesztése is 
igényes. A szöveg 
hibátlan, vagy csak 
kevés, a szöveg 
megértését nem 
nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba 
található benne. 

A szöveg több nyelvi 
(mondat-tani, 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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