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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 

 
 

1. Ginav kadi pecipija thaj de vorba po pushipe! 
 
0 - inja shavora sas les 
 
1 - karvachesko aro 
 
2 - pulicka 
 
3 - po kishaj 
 
4 - naj jag tela piri, vi atunchi kirol o xamasko 
 
5 - sakaj shaj si te kiravel ande late 
 
6 - shel somnakaja 
 
7 - grasteske vurdonesa 
 
 
2.  Ginav kadi pecipija thaj de vorba po pushipe! 
 
0 - trin sheja 
 
8 - e majcini shej  
 
9 - e majcini shej  
 
10 - ando baldo phirenas te khelen  
 
11 - lake phenya asharnas pe, ke soske but zhene mangline len opre te khelen  
 
12 - late khonik chi avilas  
 
13 - le Benges akhardas 
 
14 - o kalo manush Beng sas  
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3.  Informacija! Alosar avri chacho-j vaj naj chacho? 
 
0 - 1 
 
15 - 0 
 
16 - 0 
 
17 - 1 
 
 
 

0 15 16 17 
1 0 0 1 

 
 
 
4.  Shuv ande le lashe vorbi! 
 
0 - lengi 
 
18 - te 
 
19 - si 
 
20 - ginavel 
 
21 - tradel; zhal, phirel 
 
22 - del 
 
23 - soba 
 
24 - ginavel 
 
25 - zhanen 
 
26 - ande 
 
27 - khino 
 
28 - sas 
 
29 - nas 
 
30 – sityol 
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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. Iskirisar ande le lashe vorbi! Jekh naj lashi khate! 
 
0 - x 
 
1 - e 
 
2 - c 
 
3 - b 
 
4 - d 
 
5 - a 
 
6 - k 
 
7 - i 
 
8 - j 
 
9 - h 
 
10 - g 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
x E C B D A K I J H G 
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2. Alosar avri e lashi vorba! 
 
0 - b 
 
11 - b 
 
12 - b 
 
13 - d  
 
14 - a 
 
15 - b 
 
16 - a 
 
17 - a 
 
18 - c 
 
19 - c 
 
20 - a 
 
21 - b 
 
22 - c 
 
23 - d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
B B B D A B A A C C A B C D 
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3.  Rode le nasul vorbi! 
 
0 – naj  
 
24 - chasura 
 
25 - brishindestar 
 
26 - tordyinde 
 
27 - tela 
 
28 - opre 
 
29 - mesalyi 
 
30 - sovenastar 
 
 
4.  Iskirisar ande le prepoziciji! 
 
0 - pe 
 
31 - pe 
 
32 - ande; anda 
 
33 - pe 
 
34 - tele 
 
35 - tela 
 
36 - tele 
 
37 - pej 
 
38 - pe 
 
39 - ande; anda 
 
40 - ande 
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Átszámítási táblázat 
 

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

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont 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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Hallott szöveg értése 

 

I. szöveg 

1. feladat 

 

0 - efta 

1 - khanikaske 

2 - ke zurales khino sas 

3 - ke nas khote lesko trupo 

4 - le cherhajen 

5 - e bakri 

6 - talaj glazha sholla 

7 - o cino kraj 

8 - e glazha 

9 - le klopotura 

10 - jekh ruzha 

 

 

II. szöveg 

2. feladat 

 

0 -  naj chacho 

11 - chacho si 

12 - naj chacho  

13 - chacho si 

14 - chacho si 

15 - chacho si 

16 – chacho si 

17 - naj chacho 

18 - chacho si 

19 - chacho si 

20 - chacho si 
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III. szöveg 

3. feladat 

 

 0 - A 

21 - A 

22 - B 

23 - B 

24 - A 

25 - A 

26 - A 

27 - A 

28 - A 

29 - B 

30 - A 
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I. szöveg 
 
Haj kadalake aba efta bersh nacholas. Haj me inke khanikaske chi phendom kadi historia. 
Muro vortako, kana pale dikhelma loshanas, ke dikhenma ke trajij. Me brigaslo somas, de 
kodi phendom: „Anda kodi, ke zurales khino som…” 

 Aba jekh piko majfeder som. De na mishto. De zhanav, ke palpale gelas pe pesko 
bolygovo, ke kana opre ustyilas o kham, nas khote lesko trupo. De kattyes chi na chi sas 
kasavo pharo… Haj fajma te ashunav ratyenca e cherhajen. Sar te panzhshela mijji klopotura 
avnas… 

 De shun feri, si khate jekh baro pushipe! Pa mujeski koshnyica, so e cine krajoreske 
farbosardam, tele bisterdom o brechinari! Chi kana chi birij opre te sholla pe bakri. Haj me 
kadi pushav ande mande: „ so sas pe bolygovo? Shajke e bakri xalas e luludya…” 

 Jokhar kodi gindisardom: „Na, nashtig! O cino kraj peska luludya talaj ratyi sagda 
talaj glazha sholla. Haj zurales lel sama pe peski bakri…” Kana kadi gindij atunchi losshav, 
haj cherhaja sa sukares assan. 

 Si kana kodi gindij: „ O manush si kana na dosta lel sama, thaj aba vi khotej e bida! 
Jekh ratyi bristel opre te sholl e glazha, haj ratyi biglasesko avri skepilpe e bakri…” Haj kana 
pe kadi gindiv atunchi e klopotura sa-sa asva kerdyon.  

 Bari butyij kadi. Ke vi tume kamen e cine krajores, chi tumenge naj sajekh, sar chi 
mange naj sajekh, ke varekaj ando galaksisho, kon zhanel, kaj, kon zhanel, karing, jekh bakri, 
kas chi na pinzharas, tele xal vaj chi xal tele jekh ruzha… 

/Zvoro: Rostás Farkas György: O cino kraj/ 
 

II. szöveg 
 
Varekana dulmut le rom kade patyanas, hoj kon naj inke boldo, kodolesa o beng khelelpe. 
Kana arakhadyolas jekh shavoro, atunchi kodo kernas le rom, hoj tela sherand shuvenas jekh 
sunto kipo thaj siruni sir haj kanglyi. Kade, hoj trushul te del avri lengi forma. E sir ando kodo 
ke zurales khandi sung sila thaj kade le biuzhe dyi nashentar. E kanglyi pale ande but danda te 
tordyol atunchi majfeder zhanel sama te lel po cino shavoro. Le shavoren zhikaj o boldipe nas 
slobodo korkori te mukhen, ke avri paruvenle le choxajnya. Thaj le shavorengi dej nashtig 
kerlas kodo so voj kamelas zhikaj o boldipe. O Del te na del, hoj pala paji te zhal kaj e 
khajing, ke o paji biuzhi kerdasas anda romnyi, chi te kiravel naj slobodno, ke voj lelas sama 
pe pesko shavoro. Ba thaj chi kodo mursh nashtig dikhelas le shavoren, kaske le princhanyi 
khetane barilas ke atunchi jakhenca marel le shavoren. Anda kodo sityonas anda te mukhen le 
deja penge shavorengo chikat penge shungaripesa, ke kade dikhenas, hoj mardesas jakhenca 
vaj nas. Lolo te sas lengo chikat, atunchi marde len jakhenca, te na nas lolo chikat len , 
atunchi nas marde. 
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III.  szöveg 
 

Sas kaj n-as, sas ’ekh kasavo choro rom, kon peski papucha xalas andej bokh thaj 
delas peske shavoren, kon katyi zhene sas, hoj le romes n-as katyi bal, katyi shavore sas les.  
 Jekh dyes phenel peska romnyake: 

- Muri romnyori, dikh khate! Kado maj dur nashtig zhal! Trubuv te zhav-tar luma te 
dikhav, te zumavav muri baxt!  

Pe kado e romnyi zurales rovelas, ke kodo trubun te phenen, hoj le rom zurales kamen 
pengi familija. Ba chi zhanelas le romesko jilo te phagel peske rojipesa. Numa katyi 
zhanelas te phenel:  
- Zhukaravtu khere, muro rom! Kon kade busholas, Bajka. 
O rom ande peski kor las peske punre thaj gelas-tar kheral. Vi le efta themendar dur , vi le 
glazhenge plajostar dur thaj inke vi le krecune porenge balestar dur sas o rom, kana jekh 
bari mal pasholas angla leste. Kadi mal kabor sas, hoj nashtig dikenas lako agor. O rom 
zurales kino sas haj trushalo. Kade gindindas pe, hoj pej malako mashkar trubul te avel 
’ekh khajing. Vi kade sas. O Bajka opre cirdas peske jekh kana paji thaj aba leske vusht 
resline o paji, kana jekh kale krecune lungone balego, grastane purnengo, leske trupunes 
sakaj zara sharavalo, lole jakhengo, bare dandengo thaj guruvane shingalo beng tordyolas 
angla leste thaj pushelas les: 
-  Kaj phires, Roma, kaj inke tha’chi le chiriklya chi phiren? 
O rom chi darajlas lestar. Thaj kade vorbindas: 
-  Anda kado avilem, hoj te zumavav muri baxt! Zhanes variso mange te phenes, hoj sar 
shaj avos sigo barvalo?  
O beng gindindas pe thaj kade das duma: 
-  Dikh khate, Roma! Trin zumajipe avri te tordyos atunchi katyi somnakaj davtu, katyi 
zhanes pe tyo dumo te ingres khere! De jokhar te chi zhanes te keres kodi butyi so avri 
dav tuke, atunchi muri avla tyi dyi. So phenes pe kado? 
O rom ande gelas ande kado. 
-  Mishto-j. Phenel o rom.  
Pe kado o beng: 
- No, man muri dej bishadas khate pala paji, kade tyi angluni butyi, kodi avla, hoj 

dikhes kodo morchikano gono. Kodo pher pherdo thaj anles tele kaj muri dej! 
 O rom kana dikhlas kodo morchikano gono, savo anda shel miji buznyenge morcha sas. 
Atunchi darajlas. Sosko dilo sas, hoj ande kado ande gelas. De gindindas pe…thaj o  rom 
hutyilel jekh rovlyi thaj kezdil te hunavel krujal e khajing. O beng feri dikhelas les,de chi 
hatyarelas le romes. P’ekh zuralo chaso pushlas o beng le romes: 
-  Roma, sostar hunaves krujal e khajing? 
- Me pe kodo gindindem, hoj kade kamav tya dake lasho te kerav, hoj khote ingrav lake 
e inkredo khajing pajesa.  
O beng zurales darajlas thaj kado phendas: 
- Roma, na ker kado, ke khate phirel inke efta bengali familija pala paji, thaj muri dej 
chi kamelas, hoj xolyi te avel mashkar amende, ke atunchi muro shero lel. Maj me anav 
mura dake paji. 
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IV. Íráskészség 
 
1. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 4 pont 

Érthetőség; nyelvi megformálás 5 pont 

Íráskép 1 pont 

Összesen 10 pont 
 

Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pontos, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 

 

Az értékelési szempontok 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 azért, ha a szöveg hosszabb 120-150 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.   
 

• 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 feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 

4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célt; megfelelően 
dolgozta ki a feladat 
minden részletét, és 
elérte a minimális 
szövegmennyiséget  
(120 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt;  
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 célt; 
félreértette, illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat bizonyos 
részeit, a létrehozott 
szöveg 120 szónál rö-
videbb. 

A vizsgázó nem valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
50 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 követhe-
tő. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibák el-
lenére 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. 

 
 

 
 
2. feladat (a 2/A. és 2/B. variáció közül választott feladat) 

 
Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

  

Értékelési szempontok Pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok 
követése 5 pont 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 pont 

Szövegalkotás 4 pont 

Szókincs, kifejezésmód 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 200-250 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 viszony-
nak; 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 megfelel-e az emelt szintű 
követelményeknek. 
 

• 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. 
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Értékelési skála 
 

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

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a kommu-
nikációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgozott ki, 
a többit csak részben, il-
letve egy irányító szem-
pontot megfelelően, az 
összes többit csak rész-
ben.  

A vizsgázó részben való-
sította meg a kommuni-
kációs célokat. 
Az irányító szempontok 
közül egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen kívül 
még egyet részben, a 
többit egyáltalán nem, 
illetve valamennyi irányí-
tó szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó 
nem valósította 
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 és a 
szerző és az olvasó közötti 
kapcsolatnak megfelelő 
hangnemben íródott, az 
olvasóban a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 

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

A szöveg hangneme nem 
megfelelő, az olvasóban nem 
a szerző szándékának meg-
felelő benyomást kelt. 

 

Szövegalkotás 
4 pont 3-2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító 
szempontok elren-
dezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, 
elkülönül a beveze-
tés és a befejezés. 
A szöveg a 
gondolati tagolást 
követő bekezdé-
sekből 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 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, 
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 szöveget kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de még a téma 
és a közlési szándék 
szempontjából elfogad-
ható 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 meg-
értését. 

 
 

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

A szöveg több nyelvi 
(mondattani, 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. 
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