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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó 
lehetséges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak 
tartalmaznia kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a 
tartalmilag még elfogadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések 
nem feltételei a válasz elfogadhatóságának.) 

A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha 
tartalmazza a helyes megoldást. 

Javítás közben minden feladat végén (a lap alján) a feladatban szereplő összes 
kérdéshez tartozó egy-egy szürke négyzetbe, kérjük, írja be a következő kódokat: 

 
• 1 = jó válasz 
• 0 = nem elfogadható válasz 
• Amennyiben nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 

 
Például: 
 

1 2 3 4 

1 0 1  

 
A példában az első és a harmadik kérdésre helyes a válasz, a másodikra nem 

elfogadható, a negyedik kérdésre pedig nem válaszolt a vizsgázó. 
 

Minden feladat végén (szintén a lap alján, a kérdéseket jelölő szürke négyzetsor végén) 
két külön rubrika található. Az egyikbe előre beírtuk az elérhető maximális pontszámot, a 
másikba, kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 

 
Például: 

  

Max. Elért 

5 3 

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

egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot. 
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Javítókulcs: 
 

Olvasott szöveg értése 
 

 
1. Ginav les thaj de vorba po pushipe! 

0 – ke pachaslo than si o gav 

1 – mura dasa 

2 – prostikano kher beshel 

3 – phirkerav ando pashutno vesh 

4 - (malyake) luludya 

5 – kana shavoro simas 

6 – mure amalenca 

7 – ande cini valya 

8 – sar beshel o hulyo po kasht 

9 – pe kranzha 

10 – ando dzhidzhoninesko vesh 

11 – po podo 

12 – sagda vuneto 

13 – nuvero 

14 – te shukar than kamen te dikhen vaj te hodinisaren 

15 – pachaslo than lel krujal o gav 

 

 

2. Informacija! 

0 – ando foro 

16 – kana naj lashi vrama 

17 – zhal ando muzeumo 

18 – le sapestar 

19 – but lil iskirisarel peske amalenge 

20 – pasha e shkola 

21 – O Joka 
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3. Savo si lasho? 

0 – 1  

22 – 1 

23 – 0 

24 – 1 

25 – 0 

0 22 23 24 25 

1 1 0 1 0 

 

 

 

4. Shuv ando shoro e pecipija! 

0 – x  

26 – A 

27 – D 

28 – E 

29 – F 

30 – B 

31 – C 

32 – G 

33 – H 

 

0 26 27 28 29 30 31 32 33 

x A D E F B C G 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 tele le lashe vorbi! Jekh vorba naj lashi! 

0 – x  
1 – c 

2 – a 

3 – b 

4 – f 

5 – g 

6 – d 

7 – e  

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

 
 
 
2. Alosar avri e lashi vorba! Iskirisar ande! 
 

0 – b 
8 – a 

9 – d 

10 – c 

11 – d 

12 – b 

13 – c 

14 – d 

15 – a 

 

 

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

0 – ko 
16 – as 

17 – ko 

18 – a 

19 – ko 

20 – en 

21 – te 

22 – al 

23 – el 

24 – ka 

25 – al 

26 – i 

27 – ma 

28 – ke 
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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) Ande hasnaldi gadengi bolta 

 

(1) anda e butyi 

(2) kalci, coxi, vizitki, gada, dikhle, kolopura 

(3) mure shaveske 

(4) 1 kila 

(5) 1 mija rup 

(6) kurko 

(7) parashtune 

 

 

II. szöveg 

2. feladat: 

 

(0) naj chacho 

 

(8) naj chacho 

(9) chacho si 

(10) chacho si 

(11) naj chacho 

(12) chacho si 

(13) chacho si 

(14) naj chacho 

(15) chacho si 

(16) chacho si 
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III. szöveg 

3. feladat: 

 

(0) A 

 

(17) A 

(18) B 

(19) A 

(20) A 
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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   
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I. szöveg 
 
 
 
Akanak phenav tuke, hoj ande savi bolta phirdem aratyi, sar khere avilem anda e butyi. Ande 
amari vulica na dulmut puterdyilas avri  jekh hasnaldi gadengi bolta. Aba butivar phirdem 
andel kasave bolci, haj vi pe kadi maj but kamlem te zhanav, haj vi ande kadi ande gelem. 

Ashunes?! Vi tuke ande trubuj te zhas haj te dikhes kadi bolta! Si khote sogodi:kalci, coxi, 
vizitki, gada, dikhle, kolopura. Kasave kalci kindem mure shaveske, hoj golo neve-j. Vi mure 
romeske kindem duj-trin gada, mange pale kindem duj bulhe coxi haj jekh vizitka. O sunto 
Del zhanel, hoj katyi vrama ashilemas inke kothe, te avlasas man love. Vi kade maj but, sar 
jekh kila gada kidem khetane, ba chi potyindem maj but sar jekh mija rup. 

Ashunes?! Naj slobodo, hoj avri te mukhes kadi lashi bolta. Kodo phenen , hoj sako  kurko 
neve gada anen, thaj ingren le dulmutanen. Lujine 600 rup si jekh kila gada, de pala kodo pa 
dyeseste pe dyeseste jekh shelasa maj leznonge shaj kines jekh kila gada. Kade parashtune 
200 rup si jekh kila gada, ba me kade gindij, hoj zhi pe kodo avri shushol e bolta. De vi 
parashtune trubusaras jokhar te zhas, ke kodo phenen, hoj atunchi vi papuchi si khote. 

 

 

 

 
II. szöveg 

 
 
 
 

Me Joka bushuvav.   

Ando jekh cino kher beshav mura romnyasa ando Pecho. Pasha amende beshel jekh phuri 
romnyi korkori, ke lako rom aba mulas. Chi lako shavo chi beshel lasa, unyivar tele avel late, 
hoj te dikhel la. Zhi akanak nas khanchi gindo amen jekhavresa. Siame jekh zhukel thaj vi la 
si jekh. Vi amaro zhukel perdal sityolas te zhal late ande bar haj vi lako perdal sityolas te avel 
amende. Na butivar pe kado khote tordyilas kaj e gradyija, haj perdal cipil amenge, hoj te 
keras amare zhukelesa vareso, ke sagda perdal phirel late, haj aba drom tiprindas avri mashkar 
lake luludya.  

Mishto-j, hatyardam la. Vi kade nevi gradyija kamasas te keras, ke aba kadi vicha pherdi sas 
xivenca. Vi kindam sogodi pashal so trubul thaj vi kerdem la, haj vi tele makhlem la pe 
zelenoneste. Duj meteri uchi sas e gradyija. Kana aba gata simas la gradyijasa pale perdel 
cipil, hoj ame so gindisaras?! Voj na pe kasavi gindisardas. Akanak aba chi detehara chi pekel 
o kham late. Ashadyilam-tar, no akanak sar phenas lake, hoj o kham pe kaver rig ushtyel opre. 
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III. szöveg 
 
 
 

Feri nasvale te na avas chikana. Na dulmut simas ando nasvalengo kher. Numa trin dyes 
hutyildine man ande, de dosta sas vi kodo. Zurales loshajlem kana khere mukhline man. Nais 
le Devleske, hoj khanchi bajo chi arakhline. Anda kodo simas khote, ke zalisajlem-tar pej 
vulica, thaj akharde le muntusko vurdon pala mande, ke chi zhanenas hoj so si manca. 

Aba detehara chi hatyarosma mishto, feri pe kodo gindisardem, hoj shajke khatar o tatyimo si 
kado manca.Chi te xav nas man voja, thaj shusha rinzasa gelem ande bolta. Aba angla muri 
koverka simas, kana sogodi tunyariko kerdyilas angla mure jakha, thaj khetane pelem. 
Atunchi ushtyilem opre kana aba ande sastyarenge vast simas. Pushenas man, sar hatyaravma 
thaj khatar mure punre zhikaj muro shero perdal dikhline man. Ashunde muro jilo, muro 
bukho…, de sogodi lashes rakhle. Kodo phende, hoj najma khanchi bajo. Bishadine man vi 
ando labori muter thaj rat te dav, sar zhukaros kadal produkcija, ande hutyilde man ando 
nasvalengo kher. De vi kadalengi produkcija sikadas, hoj sasti sim, haj khere mukhlema. 
Anda kodo phenav tumenge, hoj po sastyimo sama trubun te len. 
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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 (50 szó). 

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

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

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