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írásbeli vizsga 1011 2 / 17 2012. május 24. 

Lovári nyelv — középszint 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 elfo-
gadhatóságának.) 

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

Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
Az összetevőben 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 
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 — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
 

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

30 33  15 17 

29 32  14 15 

28 31  13 14 

27 30  12 13 

26 29  11 12 

25 28  10 11 

24 26   9 10 

23 25   8  9 

22 24   7  8 

21 23   6  7 

20 22   5  6 

19 21   4  4 

18 20   3  3 

17 19   2  2 

16 18   1  1 

   0 0 
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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

(2)   Anglal ginadyengi bolta 

(3)   Fadyivo 

(4)   Luludyasli 

(5)   E koshnyica 

(6)   Karing le gada 

(7)   E Rozi 

(8)   Peska phenyake 

(9)   Kaj e kassa 

(10) E biknarica 

 

II. Ginav e hertija, thaj iskirasar jekh – duj vorba kaj sako butyi, pe kodo, so ginadan. 
Jekh (0) aba kerdam! 
 

 

O Choli arakhadyilas:  (0)  - andej Bedeva 

Lesko dad sosko rom sas: (11)  – lovari 

Varekana oxto zhene sas: (12)  – phrala 

Aba sode zhene trajisaren: (13)  – efta 

Kaj avilas opre te beshel: (14)  – andej Peshta 

Palaj butyi phirelas: (15)  – andej shkola 

Leske shave andej shkola feri: (16)  – ungrika vorbin 
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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 

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

 

 

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

 

 

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

0 24 25 26 27 28 29 30 
A B A B B B B A 
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Lovári nyelv — középszint 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.) 
 Az összetevőben 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 
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 — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
 
  

Feladatpont Vizsgapont  Feladatpont Vizsgapont 

25 18  12 9 

24 17  11 8 

23 17  10 7 

22 16   9 6 

21 15   8 6 

20 14   7 5 

19 14   6 4 

18 13   5 4 

17 12   4 3 

16 12   3 2 

15 11   2 1 

14 10   1 1 

13  9  0 0 

 



 

írásbeli vizsga 1011 8 / 17 2012. május 24. 

Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 
C G I K H L F D B A 

 
 
II. Iskirisar perdal le vorbi, save avri lam mashkar le majbut, ande dulmutani vrama!  

Jekh (0) aba kerdam! 

 

 

Le vorbi Dulmutani vrama 

(0) – kamos – kamlemas/kamlomas 

(10) – arakhel - arakhlas 

(11) – roden - rode/rodine 

(12) – trajon - trajile/trajiline 

(13) – alosaren - alosarde/alosardine 

(14) – pinzharav - pinzhardem/pinzhardom 

(15) – sityol - sityilas 

(16) – azhukarav - azhukardem/azhukardom 

 
 

 

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

 
 

0 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
B A A C D B C B D A 
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Lovári nyelv — középszint 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 
helyesírási hibákat csak akkor vesszük figyelembe, ha azok a válasz érthetőségét akadályoz-
zák. 
 Amennyiben több választ írt be a vizsgázó, a válasz akkor sem elfogadható, ha tartal-
mazza a helyes megoldást. 
 Az összetevőben 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 
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 — középszint Javítási-értékelési útmutató 

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

 
Átszámítási táblázat 

 
 

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 
   0 0 

 
 
 
Részletes útmutató 

 
A feladatok megoldása és a hanghordozón elhangzó szövegek 

 
I. szöveg 
 
 
1. Angluni butyi 
 
De vorba po pushipe! Jekh (0) aba kerdam! 
 
(0) Baro xamo 
(1) E kalyi muca 
(2) Jekh baro kotor chilo  
(3) O phuro shimijako 
(4) Klopoto 
(5) Zurales lashi sas 
(6) Cino 
(7) Le muci 
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Lovári nyelv — középszint 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 lasho si: 1 
Savo naj lasho: 0 
 

X 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 

 
I. szöveg 
 Le shimijakongo kethane avipe 

 
Baro xamo sas mashkar le shimijakura, andel Shimijakongo Them, ke akarsar lenas 
pe pende sama, e bari kalyi muca majgodyaver sas sagda lendar. Nas kasavo dyes , 
hoj e muca te na xalino jekhe cine shimijakos.  

- Kado nashtig zhal kade majdur! - phendas jekh phuro shimijako. Pe kado 
trubusaras variso avri te rakhas, ke lokhes avri meren amare sheja thaj shave.  

Ke, kado pushipe zurales vazhno –j, kade kethane akhardas le intregone khereske 
shimijakon ande pitara, hoj kothe te roden variso pe kado baro gindo. E pitara vi 
anda kado lasho than sas po vorbipe, ke pe mesalya mukhle le manusha jekh baro 
kotor chilo. Te bokhajle, atunchi kothe zhangle te xan thaj chi trubusarde khere te 
zhan, hoj vi kadelesa majbut vrama te avelle te gindisarenpe. O phuro shimijako 
phendas peski duma, hoj variso kasavo trubulas avri te rakhen, hoj la mucako than 
sagda sikavel amenge, hoj kaj phirel o kalo meripe. Zurales but idei rakhline avri , 
de legmajfeder kodo fajlas sakoneske, hoj te shuven pe mucaki pori jekh klopoto. O 
klopoto glasso del, te mishkilpe e muca, kade sakon shimijako shaj ashunel la muca. 
Sakon opre cipindas: 

- Bravo! Bravo!- Kadi zurales lashi idea si! 
Aba vi ande jekh cino klopoto, thaj vi jekh cini dori pashal. Akanak aba kodo sas o 
pushipe, hoj kon phandel o klopoto pe mucaki pori. De, atunchi sakonesko alav 
ashadyilas, thaj dosh rodelas, hoj voj sostar naj lasho pe kadi butyi: o jekh kodo 
phendas, voj aba zurales phuro-j; o kaver kodo phendas, hoj voj pale zurales terno-j 
pasha kadi vazhno butyi; o trito naj dosta sigo; o shtarto chi dikhel mishto, thaj chi 
zhanelas te phandel mishto e dori, o panzhto pale kodo phendas, hoj voj chi zhanel la 
dorasa mishto te azbal. Thaj kade majdur….Anda kado si kodo, hoj le muci vi 
akanak le shimijakon zhanen te xan.  

                                                
(Zvoro: Az egerek gyűlése (Török népmese) Lungo Drom XVI. évfolyam, 6. szám. 2008. június, Boldas: 
Lakatos Csaba) 
 

0 8 9 10 11 
A A B A A 
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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

II. szöveg 
Dialogushi 

 
- Lasho dyes! 
- Vi tuke lasho dyes! Ande soste zhanav te zhutij tuke? 
- Me kamav jekh cino shukar kher te kinav. 
- Sostar kames te kines? Najtu inke kher? 
- Najma, ke kaj muri sokra beshav mura familijasa. 
- Sosko kher kames te kines? Familijako vaj etazhesko kher? 
- Me thaj muro chalado ando familijako kher kamas te trajuvas, ke kamas o zeleno 

krujalipe. 
- Ando foro vaj ando gav kames te avel kado kher? 
- Me ando gav kamav te beshav, ke kodo majpachaslo-j, sar o foro. 
- Pe kabor kher gindisardantu? Baro vaj cino te avel? 
- Me kade gindisarav, hoj cino te avel. 
- Kabor si kodo cino, ande soste si trin sobi vaj duj sobi? 
- Me trine sobengo kher kamos, ke atunchi sakones rigate avlas dosta than. Me 

kamos jekh cini avlin, bar, ande soste shaj avnas shukar luludya, fruktonge kashta 
thaj pitarake zelenimata zhanav te bararav mange thaj mure chaladoske. 

- Me zhanav jekh shukar cino kher. Naj dur e shkola, e bolta, o sastyari lestar. Thaj 
vi mishto zhanes te dromares vurdonesa, vi busosa.  

- Kattyi love manges pe leste? 
- Desh milliovura. 
- Kado jekh cerra but-i, ke najma kattyi love. De, zhanav uzhule opre te lav love 

kathar o banko. 
-  Mishto-j. Kana kames te dikhes o kher?  
- Mange o savato avlas mishto, ke vi muri familija zhanelas manca te avel. 
- Atunchi zhukarav tumen angla o kher karing desh chasura. 
- Najisarav tuke tyo zhutipe! Ash Devlesa! 

   -    Zha Devlesa vi tu! 
                    (Zvoro: Lakatos Csaba, Lakatos Szilvia) 

III. szöveg 
 

Muro drago Amal! 
 
Me zurales losshav, hoj amende keresa butyi kathar tehara. 
Sosa avesa amende thaj kana? Ke me avri kamos te zhav pej stacija, tut te azhukarav. 
Malav e sirma, thaj phen mange e vrama, kana avel andre tyo zibano! 
Te avesa amende, ame kethane shaj dikhas e fabrika. Me sikavo, hoj kaj keresa butyi. 
Ame kathar oxto zhikaj shov chasura keras butyi. Po mizmeri siame vrama te xas le 
mizmeresko xaben. 
Ande amaro foro si jekh baro hoteli thaj majbut cine hotelura, kaj tu shaj soves. Ando 
hoteli den tuke vi deteharako xaben. 
Amari fabrika del tuke ’ekh vurdon, sosa shaj zhas andej butyi. E fabrika inke del tuke 
gadenge love. 
Zhi kana tu chi rakhes ’ekh lasho hoteli, shaj beshes mande. Unyi dyesa shaj soves 
mande. 
Muro amal, kadalesa kamav te phandav muro lil. Sama le pe tute! 
Pajkerel tut tyiri amalica: e Tara 
 (Zvoro: Hegyi Ildikó: Lovári/cigány írásbeli feladatok középfokú nyelvvizsgára. Dávid Kiadó, Kaposvár, 2009. 

58. o) 
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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

IV. ÍRÁSKÉSZSÉG 
 
 A javításhoz használandó értékelési szempontok a következő oldalakon találhatók. 
 
 A feladatlap 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. 
 
Értékelési szempontok az I. feladathoz 
 

Értékelési szempontok Maximális 
pontszám 

A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 5  
Érthetőség, nyelvi megformálás 5  
Íráskép 1  

Összesen 11  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a szöveg hosszúsága” szempont alapján 0 pont, 
akkor az összpontszám is 0 pont. 
 

Az értékelési szempontok részletes kifejtése 
 

• A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
 

Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy a vizsgázó megvalósította-e a kommu-
nikációs 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. 
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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
Értékelési skála az I. feladathoz 
 
A feladat teljesítése és a szöveg hosszúsága 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A vizsgázó tökélete-
sen megvalósította a 
kommunikációs célt; 
megfelelően dolgozta 
ki a feladat minden 
részletét, és elérte a 
minimális szöveg-
hosszúságot (50 szó). 

A vizsgázó nagyrészt 
megvalósította a 
kommunikációs célt; 
1–2 részlettől elte-
kintve általában meg-
felelően 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 
valósította meg a 
kommunikációs célt; 
félreértette, illetve 
nem megfelelően 
dolgozta ki a 
feladatot, a szöveg 
25 szónál rövidebb. 
 

 
Érthetőség, nyelvi megformálás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg egy-két 
kisebb pontatlanság 
ellenére az olvasó 
számára tökéletesen 
érthető és követhető. 
 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák ellenére az 
olvasó számára 
nagyjából érthető és 
követhető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák következtében 
nehezen érthető és 
követhető, illetve 
félreérthető. 

A szöveg a nyelvi 
(mondattani, alak-
tani, helyesírási) 
hibák miatt nem 
érthető és nem 
követhető. 
 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 

 
 
 
 
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 5  
Nyelvhelyesség, helyesírás 5  
Íráskép 1 

Összesen 22  
 
Amennyiben a dolgozat „A feladat teljesítése, a megadott szempontok követése” szempont 
alapján 0 pont, akkor az összpontszám is 0 pont. 
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Az értékelési szempontok részletes 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 
őket. 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; hogy 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; hogy 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; hogy 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; hogy az esetlegesen elő-
forduló nyelvi (mondattani, alaktani, helyesírási) hibák mennyiben akadályozzák az 
olvasót abban, hogy a szöveget első olvasásra teljes egészében megértse. 

• Íráskép 
Ezen a szemponton belül azt értékeljük, hogy milyen a szöveg írásképe, mennyire ol-
vasható; a törlések és javítások mennyiben zavarják a szöveg áttekinthetőségét. 
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Lovári nyelv — középszint Javítási-értékelési útmutató 

 
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 célo-
kat. Valamennyi irá-
nyító szempontot 
megfelelően kidol-
gozta. A szöveg a 
megadott hosszúságú 
(15% eltérés lehetsé-
ges). 

A vizsgázó többnyire 
megvalósította a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet vagy kettőt 
megfelelően dolgo-
zott ki, a többit csak 
részben, illetve egy 
irányító szempontot 
megfelelően, az 
összes többit csak 
részben. 

A vizsgázó részben 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet megfelelően 
dolgozott ki, ezen 
kívül még egyet 
részben, a többit 
egyáltalán nem, 
illetve valamennyi 
irányító szempontot 
csak részben. 

A vizsgázó nem 
valósította meg a 
kommunikációs 
célokat. Az irányító 
szempontok közül 
egyet sem dolgozott 
ki megfelelően, csak 
néhányat részben, és 
van olyan is, amelyet 
egyáltalán nem. 
 
 

 
Hangnem, az olvasóban keltett benyomás 
2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg a szövegfajtának, 
valamint a szerző és az ol-
vasó közötti kapcsolatnak 
megfelelő hangnemben 
íródott, az olvasóban a szer-
ző szándékának megfelelő 
benyomást kelt. 

A szöveg hangneme követke-
zetlenséget mutat, az olvasó-
ban nem mindig a szerző szán-
dékának megfelelő benyomást 
kelt. 
 

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

 
Szövegalkotás 
4 pont 3–2 pont 1 pont 0 pont 
A szöveg felépítése, az 
irányító szempontok 
elrendezése logikus. 
A gondolati tagolás 
megfelelő, elkülönül a 
bevezetés és a befeje-
zés. A szöveg a gondo-
lati tagolást követő be-
kezdésekből áll.  
A mondatok szervesen 
kapcsolódnak egymás-
hoz. 
 

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 kapcsolód-
nak egymáshoz. 

A mondanivaló nem 
mindenütt logikus 
elrendezésű.  
A vizsgázó nem törek-
szik a gondolati tago-
lásra, hiányzik a beve-
zetés és a befejezés.  
A mondatok több 
helyen nem kapcso-
lódnak egymáshoz. 
 

A szöveg tagolatlan és 
áttekinthetetlen, össze-
függéstelen mondatok-
ból áll. 
A szöveg annyira 
rövid, hogy szövegként 
nem értékelhető. 
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Szókincs, kifejezésmód 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő, válto-
zatos, viszonylag bő 
szókincs jellemzi. 
 

A szöveget a témának 
és a közlési szándék-
nak megfelelő szókincs 
jellemzi.  
A szókincs korlátai 
miatt előfordul ismét-
lés. Néhol nem meg-
felelő a szóhasználat, 
ez azonban nem, vagy 
csak kis mértékben 
nehezíti a megértést. 
 

A szöveg kevésbé 
változatos, helyenként 
egyszerű, de a téma és 
a közlési szándék 
szempontjából még 
elfogadható. Sok a szó-
ismétlés. Többször 
nem megfelelő a szó-
használat, ami néhány 
helyen jelentősen meg-
nehezíti a mondanivaló 
megértését. 

A szövegben felhasz-
nált szókincs nagyon 
egyszerű, nem a témá-
nak és a közlési szán-
déknak megfelelő.  
A nem megfelelő szó-
használat több helyen 
jelentősen megnehezíti 
a szöveg megértését. 
 

 
Nyelvhelyesség, helyesírás 
5 pont 4–3 pont 2–1 pont 0 pont 
A szöveg kevés nyelvi 
(mondattani, alaktani, 
helyesírási) hibát tar-
talmaz, amelyek azon-
ban 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. 
 
 

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

Olvashatatlan kézírás és/vagy áttekinthetetlen 
törlések és javítások. 
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