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Lovári nyelv — középszint 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. 

 Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása az olvasott 
szöveg értése javítási  útmutatóban található táblázat alapján történik. 

Javításkor  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 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 (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 

4 
Elért 

3 
 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 30 pont 
 

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

(0) Ke pachaslo than si o gav. 
(1) Mura dejasa 

(2) Ande-kh prostikano kher 

(3) Phira kerav ando pashutno vesh 

(4) 2 bershengo-j 

(5) Ando Pecho 

(6) Ando gav 
(7) 3 shavora 

(8) La naj phrala 

(9) 7 phenya 

(10) Chi voj chi kamel ando foro te trajol 

(11) Voj sityarica si 

(12) Sityari sim 

(13) Ova, kamel butyi te kerel 

(14) Ande-kh bersh jokhvar, krechune 

(15) But vrama 

 

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

 

(0) Pel kurkesko agor. 
(16) Pala shov chasura 10 perconca  

(17) Nichi, barnavi papuchi lem opre 

(18) Mure dadeske vurdonesa 

(19) Ke, mura amalicasa zhav ando mozivo 

(20) 2 lil 

(21) Tela beshindo than, 10 miji 
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III.  Ginav e hertija, thaj cirde telal, hoj chacho vaj naj chacho kodo mondato, so 
ginadan! Jekh (0) aba kerdam! 

 

X 22 23 24 25 
0 1 0 0 0 

 

 

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

0 26 27 28 29 30 
A B B B B A 

 

 
A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 
30 33  14 14 
29 32  13 13 
28 30  12 12 
27 28  11 11 
26 27  10 10 
25 26  9 9 
24 24  8 8 
23 23  7 7 
22 22  6 6 
21 21  5 5 
20 20  4 4 
19 19  3 3 
18 18  2 2 
17 17  1 1 
16 16  0 0 
15 15  
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II. Nyelvhelyesség 
 

A javítási útmutató tartalmazza az összes elfogadható választ.  
Nem fogadható el a helyesírási hibát tartalmazó válasz. Ha több választ írt be a 

vizsgázó, a válasz akkor sem fogadható el, ha tartalmazza a helyes megoldást. 
Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a 

nyelvhelyesség javítási útmutatóban található táblázat alapján történik. 
Javításkor 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 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 (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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: 
 

Мax. 

4 
Elért 

3 
 
 

A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket (az egyes 
feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat segítségével 
megállapított vizsgapontokat. 



 

írásbeli vizsga 0911 6 / 16 2010. május 25. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 18 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 25 pont. 
 

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

X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
0 B G A C E D H I J K 

 
 
 II. Iskirisar perdal le vorbi, de kade, hoj le sama kodola vorbi, tu trubus inke perdal te 
boldesle ande lashi forma thaj ande dulmutani vrama! Jekh (0) aba kerdam! 

 

Le vorbi Dulmutani vrama 

(0) -si  (X) -sas 

(11) -najuvav -najilem/-ilom 

(12) -xas -xalam 

(13) -pas -pilam 

(14) -kamel -kamlas 

(15) -lav -lem/-lom 

(16) -phenel -phendas 

(17) -zhas -gelam 

(18) -rodas -rodam 

 
III. Alosar avri mashkar le shtar vorbi, hoj savo avlas o lasho pe kado shusho than!  

 Cirde telal o lasho! Jekh (0) aba kerdam! 

 
 

0 19 20 21 22 23 24 25 
A D C A B D C A 



 

írásbeli vizsga 0911 7 / 16 2010. május 25. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
 A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 

 
 
 
 

Feladatpont Vizsgapont 
25 18 
24 17 
23 16 
22 15 

20-21 14 
19 13 

17-18 12 
16 11 

14-15 10 
13 9 

11-12 8 
10 7 
8-9 6 
7 5 

5-6 4 
4 3 
3 2 
2 1 
1 1 
0 0 

 
 

 
 
 



 

írásbeli vizsga 0911 8 / 16 2010. május 25. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
III. Hallott 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. 

Az összetevő/vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a hallott 
szöveg értése javítási útmutatóban található táblázat alapján történik. 

Javításkor 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 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 (a lap alján a kérdéseket jelölő szürke négyzetben) 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. 
4 

Elért 
3 

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

egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot, illetve a mellékelt táblázat 
segítségével megállapított vizsgapontokat. 
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Általános útmutató 
 

1. Az elérhető maximális vizsgapontszám: 33 pont. 
2. Az elérhető maximális feladatpontszám: 20 pont. 
  

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 Parizho 
(1) Le majsteros 
(2) Chorre manushes 
(3) Le mangimasko manush 
(4) Pe shilava 
(5) La vulicako shilavari 
(6) O manush 
(7) O Liszt 
 
 
II. szöveg  
 
2. Dujto butyi 
 
Alosar avri mashkar le duj butya, A vaj B si o lasho! Somnosar! Jekh (0) aba kerdam! 
 
 
 

 
 

III. szöveg 
 
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 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 

 

0 8 9 10 11 
A A A B B 



 

írásbeli vizsga 0911 10 / 16 2010. május 25. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

A feladatpontok átszámítása vizsgapontokra: 
 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

20 33  10 17 
19 32  9 15 
18 30  8 13 
17 28  7 12 
16 27  6 10 
15 25  5 8 
14 23  4 7 
13 22  3 5 
12 20  2 3 
11 18  1 2 

 

 
I. szöveg 

 
O Franz Liszt ando Parizho 
 
O Liszt jokhar ando Parizho kamelas te phirkerel pe’kh bulvaro. Shukar dyes sas, po cheri nas 
nuverura, chi das o brishind, o kham zurales peklas. Terne zhuvlya geline pej vulica thaj o 
baro komponisto zurales kamelas te dikhel len. Le majsteros lashi voja sas, ’ekh skurto gilyi 
gilyabelas, tela kadi peske phirkerimaska rovlyasa kheldaspe. Jokhar sama las pej vulica ekhe 
chorre manushes, kon shiladas e vulica thaj chorrivanes dikhlas avri. Voj lasho dyes das le 
majsteros thaj ’ekh cerra love manglas lestar. – Naj mande xurde love! – phendas o 
komponisto brigasa leske. – Numa panzhvardesh frankura si mande!  
– Me opre paruvav tuke kathar na dur andej bolta! – phendas le mangimasko manush. – Tela 
kadi vrama trubus te les sama pe muri shilava! 
– Dema tyi shilava! – phendas o majstero. – Me losarav tuke pe late, pune palpale aves! 
O chorro manush xasardyilas le lovenca pel vulicako agor. Atunchi kothe gelas varikon kaj o 
Liszt. 
– Raja majstera! Sosko interesno muzikalno instrumento arakhlan kathe? – thaj kothe dikhlas 
pej shilava. O Liszt phendas leske sigo, so pecisajlas. 
– Me primij, ke kodo chorro manush chikana ch’avel palpale! 
O Liszt chi kamlas te patyal leske. Na pa but aba kothe tordyilas la vulicako shilavari. 
– Na, phendem tuke! – cipisardas o majstero. – Akanak tu aves! – phendas le manusheske, 
kon zurales chudisardaspe. 
– De kothe akanak le shilavares anda tye love bish thaj panzh frankura, vi me dav leske 
kattyi! Anda kodi, ke tu chi patyilan andel parizhake shilavarengi patyiv! O manush 
trubusardas te del kothe le mangimaske manusheske bish thaj panzh frankura, thaj o Liszt 
zurales phutyardo sas pe peste. 
(Zvoro: Hegyi Ildikó:Lovári/cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára. Dávid kiadó,Kaposvár, 2009) 
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II. szöveg 
 
Muro cino zhukel 

 

Gelem khere anda shkola, thaj dikhlem pej vulyica jekh cine zhukles. Dicholas pe leste, hoj 
dulmut aba chi xalas thaj chi pilas khanchi. Zurales fajlas mange. Chi zhanglem kade te zhav-
tar, hoj te na shutemas les andre ande muri trasta, khere ingerdem les. Kana muri dej dikhlas 
les, vi voj zurales lasshajlas leske, de me daros anglunes, hoj avri shudel les. 
Muri dej das les thud te pel, jekh cino kotor mas te xal. Amende sas aba jekh kurko thaj 
dicholas pe leste, hoj jekh cerra zuralylas. Sagda pala mande phirelas karing me zhos. De 
jokhvar kanak khere avilem anda shkola, atunchi chi dikhlem les. Muri dej phendas, hoj 
avilas jekh manush amende, kon kodo phendas, hoj kamel te ingrel le cine zhukeles, ke lesko, 
de varikaj xassardas les duj kurke. Me zurales brigaslo kerdyilem, kana kado ashundem, thaj 
pe kodo gindindem, hoj sar xassardas kodole cine zhukles, te kade te kamel les. Man naj 
datunchara chi zhukel thaj chi muca. 
         (Zvoro: Lakatos Csaba) 

 
 
 
III. szöveg 
 
 
Le Guncheski baxt 
 
O Gunchi trin bersh slugisardas kaj ’ekh barvalo kraj. Leski butyi nas phari, feri andej bar 
trubusardas butyi te kerel, pel shukar luludya las sama. Jokhar kade das duma peske rajeske: 
– Raja tyo baripe! Tele nachilas muri vrama, khere kamav te zhav ande muro 
gav! O kraj zurales kamelas le Gunches, ke voj tromano thaj lashe jileski sluga sas. Vi 
le krajeski rakli kamelasles, ke shukar thaj lashe truposko romano shavo sas. O kraj 
chi kamelas, hoj voj te zhaltar lendar. Kodo phendas le shaveske: 
– Patyivales kerdan tyi butyi! Me kothe kamav te dav tuke muro dopash krajipe 
thaj mura shako vast! 
– Mangesla? 
– Na xolyajve pe mande, raja tyo baripe, ba sima aba varikon khere, kas me zurales kamav. 
Late kamav te zhav! 
– No, atunchi, muro shavo, zha Devlesa, dav tut ’ekh gono somnakaj thaj ’ekh rupuno xanro, 
savo zhanel vi te vorbil, kana ande varisosko bajo peres. 
Kadalenca gelas o shavo khere. Kothe rakhlas peska piramnya ekhe kavre romane shavesa. E 
shej darajlas kathar o Gunchi, thaj lako intrego nipo kothe sas late, sama te len pe late. O 
xanro 
anglal phendas aba peske Guncheske, so azhukarelles ando gav. 
O shavo andre gelas ande peska dako kher, leski chachi dej rovelas, kana dikhlasles. O 
Gunchi chi azbadas peska dulmutana piramnya. Nasla baxtalo trajo, ke lako rom sa mardasla. 
Von gele and’ekh kaver gav, ke e shej lazhajlaspe. O Gunchi chi las kavra romnya, kaj peski 
dej ashadyilas, lake zhutisardas ande pesko intrego trajo. 
(Zvoro: Hegyi Ildikó:Lovári/cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára. Dávid kiadó,Kaposvár, 2009) 
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IV. Íráskészség 
I. feladat 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5 

Érthetőség, nyelvi megformálás 5 

Íráskép 1 

Összesen 11 
 

Ha 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, 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. 

 
Értékelési skála 
 

1. 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 
szövegmennyiséget  
(50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a kom-
munikációs célt; egy-
két 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 valósí-
totta meg a kommuni-
kációs célt; félreértette, 
illetve nem 
megfelelően dolgozta 
ki a feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 
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2. 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. 

 

3. Íráskép 
1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 

 
II. feladat az A) és B) variáció közül választott feladat 
 

Összefoglaló táblázat az értékelési szempontokról 
  

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése 5 

Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 2 

Szövegalkotás 4 

Szókincs, kifejezésmód 5 

Nyelvhelyesség, helyesírás 5 

Íráskép 1 

Összesen 22 

 
Ha a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont alapján  
0 pont, az összpontszám is 0 pont.  
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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 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; 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 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; 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 
 

1. 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 szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és van 
olyan is, 
amelyet egyál-
talán nem. 
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2. 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. 

 

 
3. 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.

 

4. 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 
szóismétlés. 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 el-
fogadható szókincs 
jellemzi. Sok a szóismét-
lés. 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 megér-
tését. 
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5. 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 
(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. 
 

 
6. Íráskép 
 

1 pont 0 pont 
Olvasható kézírás, áttekinthető törlések és 
javítások. 

Olvashatatlan kézírás. 
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