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írásbeli vizsga 1012 2 / 16 2010. május 25. 

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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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont. 
 
 
Részletes útmutató 
 
I. Ginav kadi hertija thaj de vorba pel pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 

(0) Milajesko 
 
(1) Le manushen 

(2) Anda butyi 

(3) Ando kher 

(4) Lina 

(5) Pashol, tevevo dikhel 

(6) Le nyamon 

(7) Parashtuj 

 
 

II. Alosar avri mashkar le duj butya, A vaj B si o lasho! Somnosar! Jekh (0) aba 
kerdam! 
 

0 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A B B A B A A A A A 

 
 
 
III. Ginav e hertija, thaj iskirisar andre, hoj chacho si vaj naj chacho kodo mondato, so 
ginadan! Jekh (X) aba kerdam! 
 
 

X 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 

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

26 27 28 29 30 
D F A B C 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 előtt 
található 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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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 40 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont Feladatpont Vizsgapont 
40 30 20 15 
39 29 19 14 
38 28 18 13 
37 28 17 13 
36 27 16 12 
35 26 15 11 
34 25 14 10 
33 25 13 10 
32 24 12  9 
31 23 11  8 
30 22 10  7 
29 22   9  7 
28 21  8  6 
27 20  7  5 
26 19  6  4 
25 19  5  4 
24 18  4  3 
23 17  3  2 
22 16  2  1 
21 16  1  1 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Részletes útmutató 

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

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
C D B G E F H A K L M 

 
 
II. Alosar avri mashkar le shtar vorbi, e lashi vorba! 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 
A A B A C C B B 

 
 
III. Iskirisar perdal le vorbi, save avri lam mashkar le majbut, ande dulmutani vrama! 
Jekh (0) aba kerdam!  
 
(0)  - iskirisarel  - iskirisardas 
(18) - gindil  - gindindas/gindisardas 
(19) - zhanel  - zhanglas 
(20) - si  - sas 
(21) - pekel  - peklas 
(22) - zhan  - gele/geline 
(23) - phiravel  - phiradas 
(24) - phenel  - phendas 
(25) - del  - das 
(26) - ginavel  - ginadas 
(27) - dikhel  - dikhlas 
 
 

 
IV. Cirde telal thaj iskirisar avri kodi vorba, savi chi trubul ando mondato te avel! 
       Jekh (0) aba kerdam! 
 
(0)  - o (34) - andel 
(28) - muro (35) - zhav 
(29) - siles (36) - amari 
(30) - sam (37) - cine 
(31) - lasho (38) - kames 
(32) - mura (39) - majcina 
(33) - ande (40) - le 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 előtt található 
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) és az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 
1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 30 pont. 
 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 28 pont. 
 

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont Feladatpont Vizsgapont 
28 30 14 16 
27 30 13 14 
26 29 12 13 
25 28 11 12 
24 27 10 11 
23 26 9 10 
22 24 8 9 
21 23 7 8 
20 22 6 7 
19 21 5 6 
18 20 4 4 
17 19 3 3 
16 18 2 2 
15 17 1 1 

 
 

Részletes útmutató 
 

A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 
 
I. szöveg 
 
1.Angluni butyi 
 
De vorba po pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 
 
(0  Ando gav  
(1) Duj 
(2) E bolta 
(3) Ande trito 
(4) Parno Grast 
(5) Kompjuteri/interneto 
(6) Zhukel 
(7) Peske shavesa 
(8) Ando vesh 
(9) Lashi 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
II. szöveg 
 
2.Dujto butyi 
 
Alosar avri mashkar le duj butya, A vaj B si o lasho! Somnosar! Jekh (0) aba kerdam! 

 
 
 
 

 
 
III. szöveg 
 
3. Trito butyi 
 
Savo si o chacho, savo si o naj chacho? Somnosar! Jekh (X) aba kerdam! 
 
Savo chacho si: 1 
Savo naj chacho: 0 
 

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

 

I. szöveg 

Amaro kher 
 
Me sim o Joka, thaj andre kamav te sikavav tumenge amaro kher. Me thaj muro 
chalado ando jekh cino gav beshas, na dur kathar o Pecho, ande Berkeshda.  Muri 
romnyi Roza bushol, thaj sima duj shave, e jekh shej-i, voj Raji bushol, o kaver shavo-j, 
voj Zoli bushol. Pel gavesko agor beshas, pasha jekh cini bolta, savi sako dyes puterdi si. 
Ando amaro kher si trin sobi, jekh najipeski soba, jekh pitara/ kinda, dyeseski soba, thaj 
jekh cini kamra. E majcini soba mura shaki-j, e majbari soba mure shaveski-j, thaj 
ande trito soba me thaj muri romnyi sovas. Ande mure shaveski soba but kipura si po 
zido, po lesko fajno futbalesko manush, savo Zidane bushol. Ande mura shaki soba but 
papushi si, thaj vi pe lako zido si but kipura, pa lako fajno grupo, savo si o Parno Grast. 
But ginadya siame, ke sakon kamel te ginavel. Ande mure selduj shavorengi soba si 
komjuteri, ke ande kadi moderno lyuma trubul te pinzharen vi o interneto. Siame jekh 
cini bar, ande soste muri romnyi luludya bararel, thaj jekh cerra pitarake zelenimata. 
Mure shaves si jekh zhukel, mura sha si duj balajake zhambi. Le zhukelesko anav 
Bukshi si. Mashkar le duj zhambi e phuri aba oxtovardesh beshengi-j, thaj Elza bushol. 
E majterni pale bish bershengi-j, thaj Marica si lako anav. O Bukshi pej avlin sovel, 
ande pesko zhukelesko kher, so milaj kerdem mure shavesa.  O gav kaj beshas, 
pachaslo-j, thaj amendar na dur si jekh shukar zeleno vesh. Kothe siklyovasas te zhas 
and-ekh shon jokhvar vaj duvar phira te keras.  Me baxtale manusheske hatyaravma, 
ke kasavi lashi familija sima, thaj shukares zhanas te trajinas 
  

(Zvoro: Lakatos Csaba, Lakatos Szilvia) 

0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
A A A B A A A A A A 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 

II. szöveg 

   
Interjuvo 

 
 

- Devlesa arakhavtu! – Me kamav tusa jekh interjuvo te kerav, ke me jekh 
iskiritori sim. Me Sarközi Vendel sim. Sar bushos? 

- Del andas tut! Me bushuvav Kovach Silvia. 
- Muro angluno pushipe, kodo avlas, hoj kana rakhadyilan? 
- Me andel jekh mija thaj inja shela thaj eftavardeshto bersh dikhlem anglunes e 

lyuma. 
- Kaj barilan opre? 
- Me and-ekh cino gav barilem opre mura dasa thaj mure dadesa kethane and-ekh 

prostikano kher.  
- Kana ushtyilan anglunes angla manusha te dyilabes? 
- Anglunes… inke ande teluni shkola phiros, thaj krechunosko baro dyes inkrasas 

amare klassosa. Thaj atunchi dyiladem.  
- Kana dikhle opre pe tute anglunes, hoj tyo glasso kasavo shukar-i? 
- Sas ando tevevo jekh dipe, savesko adreso kodo sas, „Cherhaj Kerdyol”,thaj 

kothe angluni kerdyilem. Pala kodo avri dem muro angluno cedevo, thaj aba o 
majbut zhalas pala peski butyi.  

- So sas tyo majlasho koncerto? 
- Savo paluno koncerto sas ande Peshta. 
- Sava dyilasa pinzharadan la lyumasa tyo glasso thaj tyo anav? 
- Savi po trito cedevo si, thaj pe kodoleste dyilabav, kana zurales kamadi 

kerdyilem and-ekh romano shavo. Thaj pe leste dyiladem.  
- Kana des avri tyo nevo cedevo? 
- Kado inke chi zhanav te phenav, ke akanak avilem khere anda Amareka, thaj 

akanak kaver chi kamav numa mure chaladosa te avav. Te chi xolyajves, atunchi 
vi zhos aba!  

- Najis tuke, hoj sastu vrama jekh cerra pe mande! But sastyimo, baxt thaj zor te 
del tut o Del! 

- Vi me najisarav o interjuvo, zha Devlesa vi tu! 
 

                       (Zvoro: Lakatos Csaba) 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

III. szöveg 

                                                                  Muri drago Amalica! 
 
Me kodo dorosarav, hoj muro lil te rakhel tut ando lasho sastyipe. 
Anda kodo iskirij akanak tuke, ke kado kamos tuke te phenav, hoj milaje aba romnyi 
avo; romeste zhav. 
 Mure piramnosko anav si o Peter. Voj si ucho, zuralo, thaj godyaver shavo, thaj 
sastyari si ande jekh korhazo. Vi tu maladyilan aba lesa jokhar; kethane samas ando 
mozivo, te dikhas jekh lasho filmo. Me aba dulmut pinzharavles, ame kethane sityilam 
ando univerziteto ande Peshta. Zurales kamas jekhavres, anda kado kethane kamasas te 
trajuvas ande jekh gav. Ame chi kamas baro abav, feri cerra zhene avas. O rashaj kerel 
amaro sertartashi and’ekh shukar khangeri andej Peshta. Ame selduj zhene katolikushi 
sam. 
 Andej khangeri ame opre cirdas jekhavrenge somnakune angrustya. Pala kado 
sertartashi zhastar ando Gundel restoranto, te xas kethane fajno ratyako xaben. Avla 
maseski zumi, bakresko perkelto shuklipesa thaj gilchasa, peko mas, pherde shax thaj 
butfalura pekimata, thaj pipen: loli mol, ratyija, limonadevo. La piramnyaki torta o 
restoranto kerel amenge; lengo daro avla kado. 
Dopash ratyate avla la piramnyako khelipe. Le akharde manusha khelen la piramnyasa 
thaj ande jekh kolopo but love shuden. Le akharde anen penca vi darura thaj unyi 
zhene vi love. Palal ratyako xaben den kothe. La piramnyake gada shukar lole si, lungi 
thaj andaj phanri si kerde. Pel piramnyako shero si jekh shukar parno kolopo thaj 
fatyoli. Kadal la piramnyako uzhipe thaj o kamipe sikaven. 
Muri dej thaj muro dad chi kamen hoj amaro abav andej khangeri te avel, thaj kado 
kamen, hoj pala o abav te trajuvas kethane lenca, kado ame chi kamas. 
Inke le abaveski pontosho vrama chi zhanav, feri kodo, hoj ando juniushi avla, de iskirij 
tuke lil, vaj malavav e sirma, hoj bute kamipesa akharav tut amende. 
Kadelesa kamav te phandav muro lil. 
Sama le pe tute! 

Chumidel :e Éva 
 
(Zvoro: Hegyi Ildikó: Lovári/cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára. Dávid 
Kiadó, Kaposvár, 2009.) 

 
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 maxi-
mális 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. 
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Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

Értékelési szempontok az I. feladathoz 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

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

Összesen 10 
 
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. 

 
• 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 tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően 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. 
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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, alak-
tani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, 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 áttekinthetet-
len törlések és javítások. 

 
Értékelési szempontok a II. feladathoz (az A és a B variáció közül választott feladat) 
 

Értékelési szempontok 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  
 
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 hang-
neme és stílusa megfelel-e a közlési szándéknak, valamint az írásmű szerzője és olva-
sója közötti viszonynak; az olvasóban a szerző szándékának megfelelő benyomást 
kelti-e. 
 

• Szövegalkotás 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy logikus-e az irányító szempontok elren-
dezése és a szöveg gondolatmenete, megfelelő-e a gondolati tagolás, azaz van-e beve-
zetés és befejezés; a vizsgázó hogyan alkalmazza a szövegösszefüggés tartalmi és 
nyelvi elemeit (előre- és visszautalás eszközei, névmások, kötőszók stb.). 
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• Szókincs, kifejezésmód 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó által használt szókincs meg-
felel-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 meg-
felel-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. 

 
Értékelési skála a II. feladathoz 
 
A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Valamennyi irányító 
szempontot megfele-
lően dolgozta ki.  
A szöveg a megadott 
hosszúságú (15% 
eltérés lehetséges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szem-
pontok közül egyet 
vagy kettőt megfele-
lően dolgozott ki, a 
többit csak részben, 
illetve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, az összes többit 
csak részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szem-
pontok közül egyet 
megfelelően dolgo-
zott ki, ezen kívül 
még egyet részben,  
a többit egyáltalán 
nem, illetve vala-
mennyi irányító 
szempontot csak 
részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító szem-
pontok 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. 
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Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése 
logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül 
a bevezetés és a befe-
jezés. 
A szöveg a gondolati 
tagolást követő be-
kezdésekből áll. 
A mondatok szerve-
sen kapcsolódnak 
egymáshoz. 
 

A szöveg felépítése, 
az irányító szempon-
tok elrendezése több-
nyire logikus. 
A vizsgázó törekszik 
a gondolati tagolásra, 
elkülöníti legalább a 
bevezetést vagy a 
befejezést (2 pont), 
bekezdéseket alkal-
maz (3 pont). 
A mondatok általá-
ban szervesen kap-
csolódnak egymás-
hoz. 

A mondanivaló 
nem mindenütt 
logikus elrendezésű. 
A vizsgázó nem 
törekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a 
befejezés. 
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan 
és áttekinthetetlen, 
összefüggéstelen 
mondatokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szöveg-
ként nem értékelhető. 
 

Szókincs, kifejezésmód 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveget a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő 
gazdag és változatos 
szókincs, valamint 
a közlési szándéknak 
megfelelő nyelvhasz-
nálat jellemzi. 
 
 

A szöveget a témá-
nak és a közlési 
szándéknak megfe-
lelő szókincs jel-
lemzi. A szókincs 
korlátai miatt elő-
fordul 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 szán-
dék szempontjából 
elfogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhaszná-
lat, ami néhány helyen 
jelentősen megnehezíti 
a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben fel-
használt szókincs 
nagyon egyszerű, 
nem a témának és 
a közlési szándék-
nak 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 szerkeze-
teket használ, mondat-
szerkesztése is igé-
nyes. A szöveg hibát-
lan, vagy csak kevés,  
a szöveg megértését 
nem nehezítő nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hiba 
található benne. 

A szöveg több nyel-
vi (mondattani, 
alaktani, helyes-
írási) hibát tartal-
maz, amelyek 
azonban a megér-
tést nem befolyá-
solják, 
vagy csak néhány 
nyelvi (mondattani, 
alaktani, helyes-
írási) hibát tartal-
maz, amelyek azon-
ban 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, helyes-
írási) hibák miatt 
több helyen 
nem érthető. 
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Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések 
és javítások. 

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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