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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 összetevőben 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) Nichi, korkori barilas opre 
(1) O jagari tele dasle pushke 
(2) Jekha romnya 
(3) O Bokh busholas 
(4) Angla leste hutylas anda burr, sar zhalas khere o Bokh 
(5) E Trush 
(6) Ande-kh cini xar 
(7) Tela jekh phuro, baro kopachi  
 
 
II. Informacija! Ginav kadi hertija thaj de vorba pel pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 
(0) chi phendas inke khanikaske 
(8) Ande Anglia 
(9) Mure amalenca thaj mure sityarenca 
(10)  Majbut sar jekh shon 
(11) Ando etazhesko kher 
(12) Jekh kurko 
(13) Ke, mishto sityilam anglicka 
(14) Sabolch thaj Andrea 
(15) Von ande-kh kaver busoski shtacija (a)zhukarenas pe amende 
(16) Po buso sas 
(17) Rovelas 
 
 
III. Ginav e hertija, thaj cirde telal, hoj chacho vaj naj chacho kodo mondato, so 
ginadan! Jekh (X) aba kerdam! 
 

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

 

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

 

0 25 26 27 28 29 30 
B B B A B B A 
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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 összetevőben 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. 
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Általános útmutató 
 

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

 
Részletes útmutató 

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

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

 
 
 
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) – resel  (X) – reslas 

(11) – las - lam 

(12) – najuvas - najilam 

(13) – marel - mardas 

(14) – rakhel - rakhlas 

(15) – sim - simas 

(16) – si - sas 

(17) – vorbil - vorbindas/isardas 

(18) – zhav - gelem/-gelom 
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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 B C C D A B C 

 

 
 
 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 2 
1 1 
0 0 
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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 összetevőben 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) E Szilvi thaj o Chabi 
(1) E Szilvi 
(2) Butyi 
(3) E drakh 
(4) Le Chabeski romnyi 
(5) Ande Dombovara 
(6) O Chabi 
(7) Te sovel 
 
 
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 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

 

0 8 9 10 11 
A A A B B 
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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 
     Sar te sovos jekh cerra 
 

- Lashi detehara, Szilvi! No, sar sutan? 
- Lashi detehara vi tuke, Chabi! Sar sutem adyes?! Inke sovos jekh cerra. 
- Sostar? Haj, so kerdan ratyine? Hajkam voja kerdan? 
- Oh, aba 3 dyes chi zhanglem te sovav majbut sar 2 chasura. 
- Katyi vrama kerdan tuke voja? Kaj sanas? 
- Numa kurke simas mure phralesa ando baldo.  Lujine thaj marcine butyi kerdem. 

Sorro dyes ande drakh simas te kidavla, ratyine pale ande fabrika gelem butyi te kerav. 
- Atunchi vi me kino avos anda tyo than. De sar gelan kurke ando baldo?  
- Mure amales sas rakhadyimasko dyes, thaj akhardasma andej kirchima. Anglunes me 

chi kamos te zhav, de numa gelem-tar leste. 
- De, te kini san, atunchi sostar chi zhas te soves tuke? Sostar gelan inke vi ande drakh? 
- Ke o burr kasavo baro sas, te na majbaro-j sar me. Te na chi kidemas tele e drakh, 

atunchi sa rumusardyilo. Chi drakh thaj chi mol chi avilno man. Atunchi so zhanos te 
bikinav po foro?! 

- Mishto keres. Jivende najtu but butyi la drakhasa, thaj vi atunchi love zhanes te keres 
tuke jekh cerra. 

- Kade-j. Inke muro chorro dad muklas pe mande kadi drakh. De tut aba naj drakh? Aba 
dulmut chi dikhlem tut kaj tyi pinca? 

- Muri romnyi aba bikindas amari drakhaki phuv, jekhe manusheske, kon andej Peshta 
beshel. 

- De, sostar? Hajkam kamen te zhan-tar kathar? 
- Ova, muri romnyi rakhlas butyi peske ande Dombovara, thaj aba vi kher rakhlam 

amenge, anda kado trubul te bikinas sogodi amendar. De, zurales sunuj kado gavoro, 
ke mure amala, thaj vi muri dej thaj vi muro dad kathe beshen. 

- Maj avesa mande unyivar te dikhes man, hoj sar zhal muri zhelya? 
- Sar te na! De, akanak zha te soves, te hodinis jekh cerra, ke kade dikhes avri, sar kon 

pej vulyica sovel-tar. 
- Chachimo situ. Adyes chi zhav khatig. Avri sovavma. Ash Devlesa muro Phral! 
- Zha Devlesa vi tu muri Phreny!  (Zvoro:Lakatos Csaba) 
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II. szöveg 
 
Pa romani shib 
 
E romani shib legmajshukar shib si pe intrego lyuma. Kade ashundyol, sar varikon kana 
gilyabel. Na kasavi zural-i, sar o russo, thaj na kasavi phari-j, sar o nyamco. Kadi shib zurales 
kovlyi-j, thaj biphari-j. Siame kasavo glasso, sar o: kh-kher; ph-phral; th-thovel thaj kade 
majdur. Le roma chi zhanen sogodi te phenen sar le ungrika, ke najame pe sogodeste 
vorba.Anda kado kadal vorbi kathar e ungriko shib lam perdal sar : o chalado; o lechovo thaj 
inke si duj-trin vorbi. De vi le ungrikon si kasavi vorba, savi kathar e romani shib line, kade 
sar: shej-csaj; shavo-csavo; vurdon-verda thaj kade majdur. Jokhvar ashun kothe, kana le 
romane romnya vorbin mashkar pende ungrika. Vi atunchi ashunes kodo, hoj romane romnya, 
vi te na dichol pe lende, ke kade vorbin vi ungrika, sar te gilyabenas. Zurales shukar shib si 
kadi romani shib. Anda kado avlas lasho, hoj vi le shave te sityon kadi shukar shib, pengi  
daki shib, ande pengi shkola, thaj vi khere te vorbisaren jekhavresa romanes. Anda kado si 
zurales lasho, hoj ando Gandhi Gimnaziumo, thaj pe Romologia ando univerziteto sityon kadi 
shukar shib. 
(Zvoro: Lakatos Csaba) 

III. szöveg 
 
Le chorre romeski baxt 
 
Sas kaj nas, sas jokhar ’ekh cino gavoro. Pel gavesko agor sas ’ekh cini kolyiba. Kothe 
beshlas ’ekh chorro phivlo rom, peske trine shejanca kethane. Korkoro barardasle opre, ke 
leski romnyi dulmut mulas. Kado phuro sako dyes feri brigisardas, ke voj chi jekh kotor 
manro chi zhanglas te del peske shejange. Jokhar gindisardas ’ekh baro, thaj andre gelas ando 
tunyariko vrazhisardo vesh, kaj le vrazhisarde pedura trajisarde. O phuro chi darajlas lendar, 
numaj peske chaladoske kamelas te zhutil. But kasht shindas avri, ando vesh thaj leske asva 
avri pittyajle kathar e bari briga. Jokhar kas dikhel andej valya? Le Vesheski Dej tordyilas 
angla leste, ba chi darajlas latar. 
– Te aldil tut o Drago Del! – phenel o rom. 
– Vi tut! – phendas palpale le Vesheski Dej. 
– So kames kathe, ande muro vesh? Kathe chi le chiriklya chi 
tromajle te aven. Sostar rodan man opre, phure? 
– Zhutin mange, Vesheski Dej! Tu san e legmajlashi andej 
intrego lyuma, mure shave bokhajven. Sa meras ame kathar e bokh. 
– Mishto-j. Me zhutino tuke. 
O rom najisardas le Vesheska Dako lashipe, haj pushelas latar, so trubul te kerel. Le Vesheski 
Dej dasles ’ekh somnakuno tover, sosa sagda sigo zhanglas te shinel avri le kasht. 
– Dikh, phure! Me tuke dav kodo chudaslo tover, kana butyi kames te keres! Ba trubus te 
potyines! Mange trubul te des tya  majphura sha, voj shaj slugil mange ando vesh thaj chi 
ashuvav kathe korkori. Kodo avla muro potyin. Kames kado?- pushelas 
lestar le Vesheski Dej.  
– Kamav, kamav, bara gazha! Sar tena! 
Voj gelastar peske khere, thaj ingerdas ando vesh peska majphura sha, la Lina. E Lina lashi 
butyi xutyildas kathar le Vesheski Dej, e shej baxtales trajisardas ando vesh ande pesko trajo, 
thaj le chorre romes kanakodi sas manro, kolako thaj mas. 
(Zvoro: Hegyi Ildikó: Lovári/cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára Dávid kiadó. Kaposvár) 
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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. 

 

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. 
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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 

Az értékelési szempontok kifejtése 
• A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése  

        Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó hogyan valósította meg a kommu-
nikációs 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.    
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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 dolgozta 
ki. A szöveg megadott 
hosszúságú 
(15% eltérés 
lehetséges).  

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. 
Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt meg-
felelően dolgozott ki, a 
többit csak részben, il-
letve egy irányító 
szempontot megfele-
lően, 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 valósítot-
ta meg a kom-
munikációs 
célokat. Az 
irányító szem-
pontok közül 
egyet sem 
dolgozott ki 
megfelelően, 
csak néhányat 
részben, és 
van olyan is, 
amelyet 
egyáltalán 
nem. 

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 szándékának 
megfelelő benyomást kelt. 

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

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

 
3. Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg 
felépítése, az irá-
nyító szempontok 
elrendezése 
logikus. 
A gondolati 
tagolás megfelelő, 
elkülönül a 
bevezetés 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 el-
rendezésű. 
A vizsgázó nem tö-
rekszik a gondolati 
tagolásra, hiányzik a 
bevezetés és a befe-
jezés. 
A mondatok több he-
lyen nem 
kapcsolódnak 
egymáshoz. 

A szöveg 
tagolatlan és átte-
kinthetetlen, össze-
függéstelen monda-
tokból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy 
szövegként nem 
értékelhető. 
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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 szóhasz-
nálat, 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 szóis-
métlés. Többször nem 
megfelelő a szóhasz-
nálat, ami néhány he-
lyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben 
felhasznált 
szókincs nagyon 
egyszerű, nem a 
témának és a 
közlési 
szándéknak 
megfelelő. A 
nem megfelelő 
szóhasználat 
több helyen 
jelentősen meg-
nehezíti a 
szöveg megér-
tését. 

 
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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