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írásbeli vizsga 0812 2 / 16 2010. október 22. 

Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

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

Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes 
megoldást. 

Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 fogadható el 
a válasz, 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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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes javítási útmutató 

 
I. Ginav kadi hertija thaj de vorba pel pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 

(0) jekh chorro assvari  
(1) anda suluma zhanel te khuvel somnakaj, zurales shukar, godyaver si 
(2) anda suluma sa somnakajeske te kerel 
(3) rutas 
(4) jekh piko 
(5) la shako lanco 
(6) zurales losshajlas 
(7) nichi, ande jekh majbari kamra phandadas la sha 
 
 

 
II. Ginav kadi hertija thaj de vorba pel pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 

 
(0) ande Batya beshelas  
(8) zurales mishto kerlas butyi 
(9) nichi, o lohari rom sas 
(10) po jekh shukar surro khuro/ grast 
(11) dopash bersh 
(12) panzh chaso nachile 
(13) voj naj choxajnyi feri buzhanglyi manushnyi 
(14) opre shutine la pe jag  
 
 
 

III. Informacija! Alosar avri kodo savo chacho-j vaj naj chacho! Jekh (0) aba kerdam! 

 
0 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

 
 
 
IV. De adresso le hertijen! Jekh adressosa majbut si kothe sar so trubulas! 
 
 

26 27 28 29 30 
A D B C E 
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II. NYELVHELYESSÉG 

 
 

 A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ. 
 A helyesírási hibát tartalmazó válasz nem fogadható el.  
 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 
 Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha 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 fogadható el 
a válasz, 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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Részletes javítási útmutató 
 

I. Iskirisar andre le lashe vorbi! Jekh naj lashi kathe! Jekh (0) aba kerdam! 

(0) hutylas  (X) 
(1) valya  (B) 
(2) dikhlo  (D) 
(3) e raklyi (J) 
(4) paruvel  (A/K) 
(5) paruvel (K/A) 
(6) colaxardas (E) 
(7) avlina  (C) 
(8) dyiz (I) 
(9) slugi  (F) 
(10) le grastes  (G) 
 
 
II. Alosar avri mashkar le shtar vorbi, hoj savo-j o lasho kothe! 
 Jekh (0) aba kerdam! 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C B A C D C C A C A D 

 
 

III. Iskirisar perdal kodola vorbi, save telal si cirde ande dulmutani vrama! 
     Jekh (0) aba kerdam! 
 
(0) sas 
(21) sas 
(22) maladyile/ -iline 
(23) le/ line 
(24) avilas  
(25) gele/ -line 
(26) avile/ -iline 
(27) resle/ -line 
(28) kerdyilas 
(29) ashile/ -iline 
(30) mukhle/ -line 
 
 
IV. Cirde telal, thaj iskirisar avri kodi vorba, savi chi trubul ando mondato te avel! 
      Jekh (0) aba kerdam! 
 
(0) - bilovengo 
(31) - dromesa (36) - naisardas 
(32) - zuralo (37) - dikhes 
(33) - avilas (38) - zuralyi-j 
(34) - shoresa (39) - zhanglem 
(35) - lako (40) - pesko 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

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 

 
 

III. HALLOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 
 
 
 

  
 A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs után 
található pontszámítási táblázat alapján történik. 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét 
akadályozzák. 
 Ha több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes 
megoldást. 
 Javításkor 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 fogadható el a válasz 
• Ha nincs válasz, a négyzetet hagyja üresen! 
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 Például: 
 

1 2 3 4 
1 0 1  

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

 
 
 

Részletes javítási útmutató 
 
 

I. szöveg 
 
1. Angluni butyi 
 
De vorba po pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 

(0) Ramadzana 
(1) ke nas len shavora 
(2) trin sumburura 
(3) trin 
(4) zurales godyaver, patyivalo, zuralo 
(5) romnya line thaj gelinetar ande kaver them krajenge 
(6) la phuvaka daki 
(7) o majmosko kraj 
(8) ande Ravanneski paluni bar 
(9) efta dyes 
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II. szöveg 
 
2. Dujto butyi 
 
Alosar avri mashkar le duj butya, A vaj B si o lasho! Somnosar! Jekh (0) aba kerdam! 
 
 
 

0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A A B A A A B A A B 

 
 
 
 
III. szöveg 
 
3. Trito butyi 
 

Savo si o chacho, savo si o naj chacho? Somnosar! Jekh (0) aba kerdam! 
 
Savo lasho-j: 1 
Savo naj lasho: 0 

 
 
 

0 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

 
 

Átszámítási táblázat 
 

Vizsgapont Feladatpont  Vizsgapont Feladatpont 
30 28  16 14 
30 27  14 13 
29 26  13 12 
28 25  12 11 
27 24  11 10 
26 23  10 9 
24 22  9 8 
23 21  8 7 
22 20  7 6 
21 19  6 5 
20 18  4 4 
19 17  3 3 
18 16  2 2 
17 15  1 1 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. szöveg 
 
Le Ramaski pecipija 

Varikana, ande dulmutani vrama trajilas pasha le phure Indusheski dolma jekh kraj peska 
romnyasa. Voj busholas Ramadzhana. Bari briga sas len, ke nas len shavora. E krajaskinya 
gindisardas pes, zhal kothe opre pe bare plajesko opripe kaj o sunto platniko pala zhutipe. Vi 
kade kerdas. O sunto platniko das la krajaskinyake trin sumburura, te shuvel andre ande jekh 
molyasa pherdyi sumnakuni taxtaj, haj te pel len. E krajaskinya kade kerdas, sar phendas lake 
o sunto platniko, haj pala ijja shon trin somnakune balenge shave rakhadyile la. Le trine shave 
sigo barajline, zurajline. O legmajcino, o Rama, sigo sikavelas peski zor, haj tromipe. Aba 
deshushtar bershengo sas, kana tele mardas le jekh jakheske poganes, le phakasle kunkushes, 
haj le efta sherenge sapes. Atunchi o sunto platniko tele avilas anda plaj, haj sityardas le cine 
krajores. Zurales godyaver, patyivalo, zuralo krajoro sas. Pe krajorenge rakhadyipesko dyes o 
phuro kraj manglas kaver themeske krajeske raklyan penge shavenge. Le majphure vi 
romnyadine sas, haj gelinetar ande kaver them krajenge.  Rama kodi phendas le dadeske: 

-Drago mure dade! Kadal krajasici naj lashe mange, zhavtar ande luma, te rodav mange jekha 
kavra raklya. 

-Mishto-j muro shavo! – phendas o phuro kraj. – Anglunovar zha kothe kaj o sunto manush te 
zhutil tuke. Na lokhes zha, ke me aba phuro som, haj palpale kamav te zhav, te trajij sunto 
trajo, uzhes shaj te zhav angla o Del. Rama duj shon ashundas le suntone manushesko 
sityaripe, pala kodi najisardas o zhutipe, gelastar ande Indijako mashkar. Vi arakhlas e bari 
pusta, haj kothe kerdas jekh bari jag. So phendas leske o sunto manush, kade kerdyilas. Opre 
puterdyilas e phuv, haj la Phuvaki Dej avri das peske devlikane shukaripeske vunetone 
jakhenga somnakune balenga sha. O Rama baxtales ingerdas khere la sha. Nas zhi but 
baxtalo, ke nashadas la le desh sherengo sap, o Ravanna. Bari briga sas ande krajasicko dyiz. 
Rama opre xutyildas le ketanen, haj las pes te rodel peska romnya. Perdal po baro vesh, haj e 
pusta kothe resline kaj sas o baro paji. Gindisardine pen. Rama atunchi opre rodas kothe 
trajinde majmosko kraj, te mangel lestar zhutipe. O kraj kothe das lenge phakasle berura, so 
perdal ingerdine len pe Cejlonesko niso. Bare cheresko maripe sas. Zhikaj trin bersh sas o 
maripe, kana Rama tele mardas le Ravannes. O Rama arakhlas la romnya ande Ravanneski 
paluni bar, kon rojindos chache bisora pityajlas tele pe phuv. Efta dyes kerdine baro abav, le 
ketanenca kethane, haj le majmonca kethane. Pala kodi opre beshline pe le chereske vudara, 
haj khere urajline. Ramaske jakha pachasle sas, de lesko dyi majdur vatyisardas. E shukar 
romnyi pasha leste sas, de nas les dyoski hodinipe. 

(Zvoro: Sztojkó Ilona) 
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II. szöveg 
 
Jovanoski baxt 
 
O Jovano efta bersh slugisardas kaj jekh barvalo raj. Jokhar kodo phendas le rajeske: 
-Mure raja tyo baripe! Tele nachilas muri vrama, kamav khere te zhav kaj muri dej. De avri 
muri potyin. O raj kade das duma leste: 
-Xarnyiko sanas, but butyi kerdan patyivales. Soski e butyi kasavo o potyinipe. – haj das le 
Jovanos jekh baro kotor somnakaj. O somnakaj kasavo baro sas, sar Jovanosko shero. O 
Jovano angle las pesko dikhlo, haj ande kodo phanglas o somnakaj, haj las po phiko, haj las 
pes te zhal khere. Jokhar jekh manush reslas les, kon pe grastesko dumo beshelas. O manush 
lasha vojasa beshlas ando zen. O Jovano brigas phendas kadala vorbi: 
-De shukar traba te beshen pe grastesko dumo, chi trubuj te zhan phujatar, le manushenge 
punre chi resen pe phuv. Mishto avlas vi man jekh grast. O grastari ashundas kadi vorba, 
tordyilas, haj phendas le Jovanoske: 
-Haj tu sostar phires phujatar?  Naj tu grast? 
-Kathe si mande jekh baro somnakaj, pharoj, daba zhanav te zhav, de so te kerav? Trubuj ma 
te zhav khere, kaj muri dej. 
-Zhanes so? Paruvas. Me tuke dav le grastes, tu mange o somnakaj. Mishto avla? – phendas o 
grastari le Jovanoske.-Me losshasa paruvav tusa, ke aba zurales khinosardem le somnakajesa. 
Akanak aba shaj zhav khere pe grastesko dumo. Ando gav sakon xanyzhvaren man,  eme 
avo o legmajlosshako manush. O manush tele xuklas, xutyildas o somnakaj, pala kodo opre 
zhutisardas le Jovanos po grast, haj „zha Devlesa” phendas leske. O Jovano phutyardes 
beshlas pe grastesko dumo, haj kade zhalas zhi khere. Khere apol andre phanglas le grastes 
ande shtala, haj das les detelina haj karvachi. 

(Zvoro: Dr. Karsai Ervin) 
III. szöveg 
 
Le cherhajenge love 
 
Sas kaj nas, sas jekhar jekh cini shejori. Voj korkori sas ande luma, lako dad haj laki dej aba 
mule. E cini shej kasavi chorri sas, chi jekh cini kolyiba nas la kaj shaj beshlinosas. Chi jekh 
cino pato nas la kaj shaj sutinosas. Nas la kaver, feri le gada so pe peste phiravlas. Chi xaben 
nas la kaver, sar jekh felija manro, so kade das la varikon ande sunujipeste. De e shejori lashi 
sas haj kalmo. Lel pes, haj gelastar ande luma, pe lasho Del muklas pes. Na pa but maladyilas 
jekhe chorre manushesa, kon tordyilas pe dromesko agor. Kade das duma o phuro: 
-Haj muri shejori, de ma te xav, kasavo bokhalo som! 
E shejori atunchi kothe das pesko intrego manro bi gindoskos, haj kodi phendas leske: 
-Te aldij tut o Del! – haj gelastar majdur. 
Sar phirlas majdur, aba chi dikhlas peske gaveski khangeri, maladyilas jekhe cine shavoresa. 
Feri jekh cino gad sas pe leste, thaj rojindos manglas la: 
-Desas tu man variso te shaj sharavav andre muro shero? Shil si man! 
E shejori zurales sunusardas le shavores. Tele las peski stadyi, haj leske das. Inke chi zhalas 
majbut, kana maladyilas pale jekhe cine shavoresa. Feri jekh cino gadoro sas pe leste, thaj 
zurales izdrajlas kathar o shil. Rojindos manglas: 
-Haj muri shejori, pahosajvav le shilestar, kade bi coxako. Chi des ma jekh coxa? 
E shejori tele las peski coxa, haj kothe das le cineske, haj gelas majdur. Pale avilas jekh 
shavoro, haj vi voj phendas: 
-Chi zhanesas mange jekh gad te des?  Pahosajvav le shilester. 
E shejori kothe das pesko gad, haj nanges ashilas kathe ando tunyariko ratyi. Sar tordyolas e 
shejori, jokhar feri le cherhaja pele tele pe phuv, haj sa somnakune love. 

(Zvoro: Dr. Karsai Ervin) 
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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 I. feladathoz 
 

Az I. feladat értékelése Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 4 
Érthetőség, nyelvi megformálás 5 
Íráskép 1 

Összesen 10 
 
Ha 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. 



 

írásbeli vizsga 0812 12 / 16 2010. október 22. 

Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
• 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 I. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
4 pont 3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó 
tökéletesen 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az összes irányító 
szempontot 
megfelelően 
dolgozta ki, és elérte 
a minimális 
szövegmennyiséget 
(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. 
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Értékelési szempontok II. feladathoz (a II.A és a II.B variáció közül választott feladat) 

 

A II. feladat értékelése Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 
Szövegalkotás 4 
Szókincs, kifejezésmód 4 
Nyelvhelyesség, helyesírás 4 
Íráskép 1 

Összesen 20 
 
Ha 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. 
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• 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 II. 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. 
Az összes 
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, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként 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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