B1 Íráskészség
Íráskészség 1
1.
Ön a francia Riviérán nyaral. Tegnap egy váratlan és különleges találkozásban volt része.
Minderről e-mailben számol be francia barátjának / barátnőjének. Megírja neki,
•
•
•
•

hol nyaral, milyen körülmények közt;
milyen az idő;
főleg mivel tölti az idejét;
milyen fantasztikus találkozásban volt része, és hogyan zajlott le ez a találkozás.

Terjedelem: kb. 8-10 sor

2.
Nemrég elvesztette ajándékba kapott mobiltelefonját. Most újra meg kell szereznie ismerősei
telefonszámát, nem beszélve az üzenetekről, a fényképekről stb. Írjon e-mailt ez ügyben
francia barátjának, az alábbi szempontok szerint.
•
•
•
•
•

Értesítse a történtekről;
Írja meg, hol és hogyan veszítette el a mobilját,
miért sajnálja nagyon az elvesztését;
várhatóan mikor lesz új telefonja;
milyen készüléket szeretne, és miért ilyet.

Terjedelem: kb. 8-10 sor

3.
Idén nyáron valamilyen okból (családi, anyagi) nem tudott elutazni sehová. Ráadásul otthon
sem pihenhetett igazán, mert az utcájukban nagy munkálatok folytak (pl. útépítés). Francia
ismerőse előző levelében arról érdeklődött, hogyan töltötte a szabadságát.
Most e-mailben válaszol neki az alábbiak szerint:
•
•
•
•

Közli vele, hogy egész nyáron otthon volt, és azt is, hogy milyen okból.
Megírja, mivel töltötte otthon az időt.
Beszámol arról, hogy milyen munkálatok folytak a környékükön és milyen
kellemetlenségekkel jártak.
Tudatja vele, hogyan szeretné eltölteni a szabadságát jövőre.

Terjedelem: kb. 8-10 sor

4.
Francia ismerőse legutóbbi magyarországi látogatásakor szerette volna megvenni egy magyar
író / költő kötetét francia fordításban, de akkor nem volt kapható. Önnek viszont nemrég sikerült
megszereznie a könyvet.
Írjon ezzel kapcsolatban e-mailt francia ismerősének az alábbi szempontok szerint.
•
•
•
•

Közli vele hírt, és megírja, hogyan talált rá a könyvre.
Megemlít kétféle módot arra, hogy hogyan tudná elküldeni neki a könyvet (pl.
postán, vagy egy közös ismerősükkel).
Megkérdezi, melyik megoldást szeretné inkább az ismerőse.
Megírja, hogy Ön szerint melyik megoldást tanácsos választani, és megindokolja,
hogy miért.

Terjedelem: kb. 8-10 sor

5.
Ön jelenleg Franciaországban él, és az utóbbi időben sokat költött telefonálásra. Legutóbbi
számláját már nem tudta kifizetni. Elhatározta, hogy ezentúl ritkábban hívja föl távol lakó
ismerőseit, inkább levelezik / e-mailezik velük. Most éppen egyiküket szeretné elhívni egy jövő
hónapban megrendezendő koncertre.
Ezért most e-mailt ír neki, amelyben
•
•
•
•
•

elújságolja, milyen koncert lesz, hol és mikor;
meghívja őt a koncertre;
elmagyarázza, miért nem telefonon kereste emiatt;
felajánlja, hogy megveszi a jegyeket;
kéri, hogy mielőbb válaszoljon.

Terjedelem: kb. 8-10 sor

Íráskészség 2
1.
Képzelje el, hogy most francia nyelvterületen él. Iskolájában/Munkahelyén beindult egy új
közösségi programsorozat / klub (pl. tánctanfolyam, tematikus beszélgetések stb.) Az első
rendezvény után írja meg benyomásait, véleményét a kapcsolódó internetes fórumon.
Terjedelem: 3-4 sor

Maximális pontszám: 5

2.
Egy internetes fórumon arról beszélgetnek a résztvevők, hogyan lehetne kellemesebbé tenni a
nagyvárosokban élők mindennapjait. Az egyik fórumozó szerint jó lenne, ha a metróban vagy
a buszokon zene szólna. Egyetért vele, vagy sem? Miért?
Terjedelem: 3-4 sor

Maximális pontszám: 5

3.
Egy internetes fórumon arról beszélgetnek a résztvevők, hogyan lehetne kellemesebbé tenni a
nagyvárosokban élők mindennapjait. Az egyik fórumozó szerint jó lenne, ha a metróban vagy
a buszokon zene szólna. Egyetért vele, vagy sem? Miért?
Terjedelem: 3-4 sor

Maximális pontszám: 5

4.
Valaki egy internetes fórumra megírta, mennyire nem szeret lakótelepi panellakásában élni.
Sokan reagáltak a posztjára. A vélemények megoszlanak. Írja meg Ön is hozzászólását.
Terjedelem: 3-4 sor

Maximális pontszám: 5

5.
Ön regisztrált egy internetes fórumon, amelyet kedvenc tévésorozatának rajongói látogatnak.
Írja le röviden véleményét a legutóbbi epizódról (mi tetszett benne, és/vagy mi nem).
Terjedelem: 3-4 sor

Maximális pontszám: 5

