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írásbeli vizsga 1212 2 / 16 2012. május 24. 

Lovári nyelv — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

 
I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

 
 

Ha többféle válasz is elfogadható, a javítási kulcs tartalmazza a szövegből adódó lehetsé-
ges 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 he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza 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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 

Például: 
 

Max. Elért
4 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 e hertija thaj de vorba pel pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 

(0) O Gulyas Istvan 
 
(1) Ando Deryne Teatro 

(2) Le svatos 

(3) Nevi vrama 

(4) 15 zhene 

(5) Penge ishkolenge 

(6) Somnakuno asharipe 

 
 

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

 
0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
A B B B B A A A A A B 

 
 
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 
0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

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

26 27 28 29 30 
F A D 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 talál-
ható pontszámítási 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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot. 
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
4 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit), az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segítsé-
gével 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  0 
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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 F A H D I M E B G L 

 
 

II. Alosar avri mashkar le shtar vorbi, e lashi vorba! Somnosar! Jekh (0) aba kerdam! 
 
 

0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C A D C B A D B C A 

 
 
III. Iskirisar perdal le vorbi, save avri lam mashkar le majbut, ande dulmutani vrama! 
      Jekh (0) aba kerdam! 

 
  
  (0) – anel  - andas  
(21) – zhal - gelas 
(22) – kiravel  - kiradas 
(23) – resel  - reslas 
(24) – shol  - shuttas 
(25) – pushen - pushle/pushline 
(26) – si - sas 
(27) – phenen - phende/phendine 
(28) – rakhav - rakhlem/rakhlom 
(29) - gindisares - gindisardan 
(30) - rodel - rodas 
 
 
IV. Cirde telal thaj iskirisar avri kodi vorba, savi chi trubul ando mondato te avel!  
      Jekh (0) aba kerdam! 
 
 
  (0 ) - leske  
(31) – lasha (36) – mure 
(32) – nasvale (37) – phabuvalo 
(33) – iskirisardam (38) – lujinenca 
(34) – zhungalo (39) – zhal  
(35) – kirlosa (40) – lasa  
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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 lehet-
séges válaszokat, illetve azokat a tartalmi elemeket, amelyeket a jó válasznak tartalmaznia 
kell. (A szöveg szerinti megoldások mellett dőlt betűvel szerepelnek a tartalmilag még elfo-
gadható egyéb megoldások is. A zárójelben szereplő szavak, kifejezések nem feltételei a vá-
lasz elfogadhatóságának.) 
 A feladatokat kizárólag tartalmi szempontok alapján értékeljük, azaz a nyelvtani és a he-
lyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályozzák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartalmaz-
za a helyes megoldást. 
A vizsgarészben szerzett pontok vizsgaponttá való átalakítása a javítási kulcs előtt található 
pontszámítási 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 má-
sikba kérjük, írja be a feladatban a vizsgázó által elért összpontszámot.  
 
 
 Például: 
 

Max. Elért
4 3 

 
 
 A feladatlap végén található összesítő táblázatba, kérjük, írja be a részeredményeket  
(az egyes feladatok eredményeit) és az elért összpontszámot és a pontszámítási táblázat segít-
ségével 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) Le bashajitora 
(1) Shtar 
(2) Le dulmutane niponge 
(3) O bashajipe 
(4) Po drom  
(5) O kranzhoro 
(6) Kaver detehara 
(7) Akhor 
(8) Peske amalenge 
(9) Khere 
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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 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

 

I. szöveg 

Le shtar bashajitora 
 
Shtar bashajitora phirenas le gava, bashavenas andel kirchimi, kade rodenas pengo manro. 
Jekh dyes resle kaj jekh dyizaki rujina. Le shonutesko nuro shordas le rujini, thaj ande la 
dyizaki jekh felyastra kranzhi inzonas karing o cheri. Kade das duma atunchi o jekh 
bashajitori – Amalale, das serenado le dulmutane niponge, kon andej dyiz beshenas varekana. 
Le kaverzhene line o shinajipe, thaj khelnaspe kethane jekh vojaki, xuttyimaski dyili. Kana 
agorisarde le bashajimasa, avri ushtyadas jekh piko phuro manush andal rujini, najisardas 
lenge o bashajipe, thaj das savorezhenen jekh-jekh akhorinaki kranga. 

⎯ Ingrentar tumare shavorenge kadala kranzhi – phendas o phuro manush. 
Le bashajitora line le akhorinake kranzhi, de po drom sa shudetar len, thaj baro assanas po 
phuro manush. – Vi varesosko kaver shaj dasas. So te kerdesas le shavora kadale kranzhenca, 
ke vi khere si kasave dosta. 
Numa jekh shuttas andej posotyi o kranzhoro te del peske shavoren, kana khere resela. 
Kaver detehara nashle le shavora kaj leste, thaj chudinnaspe, pushle: - Sostar ingerdas amaro 
dad jekh kasavo capeno akhor? Chi jekh chi birinas opre te phagas. Zurales, shukar si, inke 
chikana chi dikhlam kasavo akhor. 
O bashajitori chudilaspe sar dikhelas le akhorinaki kranga, pe soste sa somnakune akhora sas. 
Sidyardas te phenel e lossh peske amalenge. Kana kodol ashunde kado, nashletar te roden 
penge kranzhi. Sorro dyes rodenas andej char, de agore shushe vastenca trubunas khere te 
zhan. 
Kade zhangle avri le trin bashajitora, hoj chi le legmajcini podarka nashtig dikhen tele. 
 

(Zvoro: sloveniaki paramicha; Boldasles: Arató Mátyás) 

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

II. szöveg  

Kon sosko shporto kerel 
 

⎯ T’aves Baxtali Orsi! 
⎯ T’aves vi tu Szilvi! Dulmut dikhlem tut! 
⎯ Vi me tut. Kaj zhas? 
⎯ Te shportolinav, kathe pashal ando Shportosko kher. 
⎯ Butivar phires? 
⎯ Ova. Andej muri familija sakon keren o shporto. Bares kamas o shporto, ke trubul le 

truposke, hoj sasto te avel. Vi sastes xas, hoj but bersha te trajuvas. 
⎯ Vi muri familija kamel o shporto. Muro rom, o Laci ando Vasas futballozilas. De aba 

desh bersha numa peske amalenca khelelpe. 
⎯ Ova, zhanav. Pej stungo-rig kheldas.  
⎯ Me dulmut nashlem, andej shkola mashkar le majlashe nashara simas. 
⎯ Shportolines inke? 
⎯ Aba na, pasha le shavora chi zhanav. De ande jekh shon jokhar zhav mure amalicanca 

zumba te kerav. 
⎯ Vi le shavora kamen o shporto? 
⎯ Ova, kamen. O Bence la mesalyako teniso kerel andej shkola. 
⎯ Vi kaver shporto kerel? 
⎯ Nichi, kaver shporto chi kamel te kerel. 
⎯ E bari shej, e Barbara? 
⎯ Voj gimnastika kerel. Andej shkola voj si e majlashi. Ando Vasas phirel duvar ande 

jekh kurko. 
⎯ Phen numa, so si le Sandoresa? 
⎯ Sandor peske dades kamel palal te resel, vi voj futballozinel. 
⎯ Si les ambicija? 
⎯ Ova, si. Lesko trenero losshajlas, hoj sosko mishto khelelpe.  
⎯ Aba ande shkolako grupo khelelpe. 
⎯ E cini Eszter? Shportolisarel vareso, vaj numa inke dihkel les? 
⎯ Voj inke chi kerel shporto. Unyivar la familiasa kethane zhastar kheral po kurkosko 

agor, hodinisaras, thaj kade sityol le butendar le shportura. 
⎯ Soski sasti si tyiri familia! 
⎯ Ova, zumavas sastes te trajisaras. 
⎯ Vi ame. Lasha butyake inkras kado. Sidyarav, ke tele ashav pa o treningo. Vi le Laces 

najisarav! Ash Devlesa! 
⎯ Najis, perdal dav. Zha Devlesa! 

 
(Zvoro:www.romapage.hu; Iskirisardasles: Rostás Csaba; Perdal iskirisardasles: Lakatos Szilvia) 
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III. szöveg 

 

„Muri angluni Biblia” shavorenge 
 
Numa unyi bersh nachile datunchara, hoj o Zoltan Vesho Farkas pej lovaricko shib boldas e 
intrego Biblia, le Dulmutano thaj Nevoteshtamenticko Sunto Iskiripe. Leski butyi aba atunchi 
baro kuchipe das la lyumaka romana literaturake.  
Kodi ginadyi o Sunto Jeromosh Jekhetanipe das avri, ande 2008-to bersh. Akanak amaro 
nakhavutnari neve kuchipesa losshardas amen: ande 2011-to bersh, kaj o Krechuno sikadyilas 
e „Muri angluni Biblia”, ginadyi saveski avridinari e Agape sas. Ande ginadyi le Leon 
Baxtereske shukar rangasle kipura si, 480 rigenca avridavadyilas, thaj leski originalni 
iskiritorica Pat Alexander sas. 
Le 32 dulmutane teshtamenticke pecimata thaj le 32 nevoteshtamenticko pecimata pramishto 
kidipe si andar e Biblia, kathar la lyumako genezaripe zhi le viziovengi hertijate. Dichol andej 
ginadyi, hoj laka iskiritoricaki resin o intregonipe sas, kade alosardas avri la Bibliake zhenen, 
hoj sa legmajvashne zhene thaj pecimata andre t’aven andej ginadyi. Ande le 
nevoteshtamenticke kotora anglunipe xutyildine kodol pecimata, ande soste le patyalipeski 
zor ande sako dyesesko trajo sikavelpe. 
Andej shukar ginadyi o paluno kotor jekh alavari si, andar le unyivar phende thaj 
shibnevjarde alava. Baro kuchipe si kadi butyi le mashkarthemengeska romana kristiana 
literaturake, anda soste najisaravla le Zoltan Vesho Farkaseske, kon na numa lasho thaj baro 
nakhavutnari si, te na vi somnalo poeto-j. 
Thaj sar leske jileski legmajskumpi butyi si kadi ginadyi, kodo sikadyilas vi andar kodol 
alava, sosa perdal dasla: „Majzurales azhukaros kadi, sar akarso kaver, majzurales vi kathar e 
intrego Biblia!” Ande leski voja kethanes sam lesa, baxtarasles thaj mangas leske lungo, 
losshalo trajo, lasha butyasa -, anda sa romengi lossh pej phuv! 

 
(Zvoro: www.kethanodrom.hu; Iskirisardasles: Pató Selam) 

 
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
4 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 kommuni-
kációs szándékot, azaz megfelelően dolgozta-e ki a témát; megfelelő hosszúságú szö-
veget 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 tár-
gyalta 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. 
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• 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.). 
 

• 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 meg-
felelő hangnemben íródott, 
az olvasóban a szerző 
szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban 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 
szándék 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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