B2 Íráskészség
Íráskészség 1
1.
Írja le 17-20 sorban gondolatait a kiválasztott témáról úgy, hogy minden irányítási
szempontra térjen ki. Fontos, hogy a fogalmazás egységes szöveget alkosson, ezért kérjük,
hogy az egyes gondolatkörök közti átmenetet biztosítsa. A levél / email forma jellemzőit tartsa
be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő forma, aláírás.)

A./ Ön nemrég ajándékba kapott egy használt autót. Bár az autó nem tökéletes,
azért nagyon örül neki. Csak a magas benzinárak aggasztják egy kicsit. Írjon levelet /
email-t ennek kapcsán külföldi barátjának, az alábbi szempontok szerint:

•

Újságolja el a hírt, és azt, hogy kitől, milyen alkalomból kapta a kocsit.

•

Írja le az autót (kora, típus, állapot).

•

Mesélje el, hová vezetett első útja az autóval.

•

Részletezze, hogy mivel elégedett, és mi az, ami nem működik tökéletesen az autóján.

•

Írja meg, hogyan fogja kigazdálkodni a benzinköltséget és a kocsi fenntartását.

vagy:

B./ Ön nemrég eljegyezte magát. Hamarosan esküvő is lesz, bár az időpontját még
nem tűzték ki. Szüleik ugyanis ellenzik az Önök elképzeléseit az esküvővel kapcsolatban.
Írjon levelet / emailt ennek kapcsán külföldi barátjának, az alábbi szempontok szerint:

•

Tudassa vele eljegyzése hírét, írja meg, mikor, hogyan zajlott le.

•

Magyarázza el, ki a jövendőbelije; emlékeztesse arra, hogy már találkozott vele egyszer.

•

Közölje, milyen esküvőt és lakodalmat szeretnének a párjával.

•

Panaszolja el, milyen vitáik vannak a szülőkkel, és milyen indokok alapján.

•

Írja meg, milyen megoldásra számít, és hívja meg már most barátját az esküvőre.

2.
Írja le 17-20 sorban gondolatait a kiválasztott témáról úgy, hogy minden irányítási
szempontra térjen ki. Fontos, hogy a fogalmazás egységes szöveget alkosson, ezért kérjük,
hogy az egyes gondolatkörök közti átmenetet biztosítsa. A levél / email formai jellemzőit tartsa
be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő forma, aláírás.)

A./ Külföldi ismerőse előző levelében / e-mailjében arról számolt be, hogy
munkahelyén / iskolájában egy félreértés folytán kellemetlen helyzetbe került, de
szerencsére volt olyan osztálytársa / kollégája, aki kiállt mellette. Írjon neki válaszlevelet
/ emailt az alábbi szempontok szerint:

•

Reagáljon a barátjával történtekre.

•

Meséljen el egy esetet, amikor Ön került igazságtalanul nehéz helyzetbe.

•

Ha akadt akkor valaki, aki kiállt Ön mellett, írja meg, hogyan tette ezt; ha nem segített
Önnek senki, írja meg, hogy Ön szerint miért nem.

•

Mindkét esetben idézze fel, hogy mit érzett akkor.

•

Írja meg, hogy Ön vállalt-e már, vagy vállalna-e áldozatot másokért hasonló helyzetben.

vagy:

B./ Külföldi ismerőse előző levelében / e-mailjében az országában egyre jobban
terjedő influenzajárványról írt. Válaszoljon neki levélben, az alábbi szempontok szerint:

•

mennyire érintette eddig a járvány az Ön környezetét, és mennyire tartanak tőle;

•

Ön és a családja milyen védekezési mód mellett döntött, és miért döntöttek így;

•

mennyiben változtattak, vagy kellene változtatniuk étrendjükön;

•

szednek-e vitamintablettákat, vagy sem, és miért;

•

védekeznek-e egyéb módon az influenza ellen (pl. sportolás, tömegrendezvények,
tömegközlekedés kerülése, gyakoribb kézmosás stb.)

3.
Írja le 17-20 sorban gondolatait a kiválasztott témáról úgy, hogy minden irányítási
szempontra térjen ki. Fontos, hogy a fogalmazás egységes szöveget alkosson, ezért kérjük,
hogy az egyes gondolatkörök közti átmenetet biztosítsa. A levél / email forma jellemzőit tartsa
be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő forma, aláírás.)

A./ Külföldi barátja előző levelében / e-mailjében beszámolt arról, hogy
rendszeresen néz a tévében egy népszerű tehetségkutató versenyt. Válaszoljon neki
levélben / e-mailben az alábbi szempontok szerint:

•
•
•
•
•

Közölje, hogy nálunk is léteznek ilyen tehetségkutató műsorok, és hogy Ön vagy
egyik családtagja szintén lelkes nézője valamelyiknek.
Mutassa be saját/családtagja kedvencét/kedvenceit az ifjú tehetségek közül, és
indokolja meg, miért neki(k) szurkol.
Fejtse ki, milyen előnyökkel jár egy ilyen műsor a résztvevők számára.
Fejtse ki, milyen hátrányokkal járhat, milyen kockázatokat rejthet számukra a
hirtelen jött ismertség.
Árulja, el, hogy Ön részt venne-e egy ilyen műsorban, vagy sem, és indokolja meg
álláspontját.

vagy:

B./ Ön hosszabb kihagyás után nemrég részt vett az osztálytalálkozón, ahol
szembesült azzal, hogyan változtak meg régi osztálytársai 10 éve alatt. Erről az élményről
most levélben / e-mailben számol be külföldi barátjának, az alábbi szempontok szerint:

•
•
•
•
•

Mesélje el, hol, és hogyan zajlott a találkozó.
Magyarázza meg, miért nem ment el az előző találkozó(k)ra, és miért ment el most.
Fogalmazza meg, milyennek látta a többieket tíz évvel ezelőtti önmagukhoz képest;
Fejtse ki, hogy Ön mennyiben változott meg, illetve mennyiben nem, és mi ennek a
magyarázata;
Összegezze, hogy mennyire elégedett jelenlegi életével, és milyen változásokat
szeretne a következő tíz évben.

4.
Írja le 17-20 sorban gondolatait a kiválasztott témáról úgy, hogy minden irányítási
szempontra térjen ki. Fontos, hogy a fogalmazás egységes szöveget alkosson, ezért kérjük,
hogy az egyes gondolatkörök közti átmenetet biztosítsa. A levél / email forma jellemzőit tartsa
be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő forma, aláírás.)

A./ Külföldi barátja megdicsérte Önt a nyelvtudásáért, és elpanaszolta, hogy neki
viszont nehezen megy a nyelvtanulás. Nem tudja megjegyezni a szavakat, rossz a kiejtése,
és valóságos kínszenvedést jelentenek számára a nyelvórák. Válaszlevelében / e-mailjében

•
•
•
•
•

reagáljon barátja dicséretére;
barátja önkritikus megjegyzéseire utalva magyarázza el, hogy Ön szerint miért nem sikeres
a nyelvtanulásban;
bíztassa őt, hogy ne adja fel;
adjon neki tanácsokat, javasoljon módszereket, amelyek Önnél beváltak a nyelvtanulás
során;
írja meg, hogy Önnek milyen területeken vagy alkalmakkor van módja használni a
nyelvtudását, és mi motiválja arra, hogy tovább fejlessze azt, illetve, hogy újabb nyelveket
tanuljon.

vagy:

B./ Külföldi barátja képeslapot küldött Önnek egy távoli országból, ahol
szabadságát töltötte, és egyúttal érdeklődött az Ön nyaralása felől. Idén Önnek sikerült
egy nagy utazást tennie, viszonylag kevés pénzből gazdálkodva. Válaszlevelében / emailjében számoljon be élményeiről.

•
•
•
•
•

Köszönje meg a lapot, és kérjen részletesebb úti beszámolót, esetleg fényképeket is;
írja meg, hol járt Ön, hogyan, kivel, mennyi ideig, és miért ezt az úti célt és utazási formát
választotta;
részletezze, hogyan sikerült kevés pénzből sokáig maradnia (utazás, szállás, étkezés);
mennyire sikerült megismernie az adott ország(ok) lakóinak életét, milyen ismeretségeket
kötött, és milyen benyomásokat szerzett az ottani életről;
milyen volt a hazatérés, és hogyan sikerült beilleszkednie újra az itthoni hétköznapokba.

5.
Írja le 17-20 sorban gondolatait a kiválasztott témáról úgy, hogy minden irányítási
szempontra térjen ki. Fontos, hogy a fogalmazás egységes szöveget alkosson, ezért kérjük,
hogy az egyes gondolatkörök közti átmenetet biztosítsa. A levél / email forma jellemzőit tartsa
be! (Dátum, megszólítás, üdvözlő forma, aláírás.)

A./ Ön nemrég látott a tévében egy rangos sporteseményt (mérkőzést, bajnokságot).
Írjon levelet / e-mailt ennek kapcsán külföldi barátjának, aki nagy sportrajongó.
Levelében térjen ki az alábbiakra:

•

milyen sportközvetítést látott a tévében;

•
mennyire érdeklik Önt a sportközvetítések általában, és miért volt kíváncsi erre a
sporteseményre;
•

milyennek találta a versenyt / mérkőzést (indokolja meg véleményét);

•

milyen eredmény(eke)t ért(ek) el a magyar sportoló(k) ezen a versenyen / mérkőzésen,
és Ön szerint mi volt ennek a sikernek / kudarcnak a magyarázata;

•

gratuláljon annak a sportolónak / csapatnak a szerepléséhez, aki(k)nek barátja szurkolt,
és röviden méltassa a teljesítményüket.

vagy:

B./ Külföldi barátja előző levelében /e-mailjében olvasmányairól kérdezte Önt.
Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra:

•

mikor, mennyi időt tud szentelni mostanában az olvasásra, és mi ennek az oka;

•

hogyan talált rá arra az olvasmányra, amelyről most beszámol;

•

mutassa be a könyv szerzőjét, és röviden ismertesse a tartalmát;

•

mi ragadta meg Önt különösen az említett műben;

•

miért ajánlja az elolvasását barátjának is.

Íráskészség 2
1.
Írja meg véleményét az alábbi témáról, egy francia online újság felhívására.
Terjedelem: 10-12 sor

Maximális pontszám: 10

« Tomber amoureux par internet »
L’amour virtuel est-il possible ? Est-il possible de tomber amoureux sans s’être jamais vu ?

2.
A következő, internetes újságban megjelent hírre nagyon sok hozzászólás érkezett. Írja meg Ön
is francia nyelven véleményét hozzászólás formájában a hírben bemutatott szolgáltatásról.
Terjedelem: 10-12 sor

Maximális pontszám: 10

Bruxellois, attention ! À partir de demain, des détectives d’ordures pourront fouiller dans vos
sacs-poubelles pour vérifier que vous avez bien trié vos déchets. Les coupables risquent une
amende élevée.

3.
Egy francia internetes újság az okostelefonok általános- és középiskolákból való kitiltásáról
kérdezte olvasói véleményét.
Írja le gondolatait francia nyelven a felvetéssel kapcsolatban!
Terjedelem: 10-12 sor

Maximális pontszám: 10

Certains proviseurs réfléchissent à l’interdiction des portables dans leur établissement. Ils
pensent protéger ainsi « la santé mentale » des enfants. Plusieurs associations d’élèves et de
professeurs protestent contre cette idée.
Quelle est votre opinion à ce sujet ?

4.
Egy francia főiskolás fiú nem tudja eldönteni, összeköltözzön-e barátnőjével. Egy internetes
fórumon kér tanácsot a többiektől. Fogalmazza meg véleményét francia nyelven az internetes
fórumon.
Terjedelem: 10-12 sor

Maximális pontszám: 10

« Ça fait maintenant deux ans que je suis en couple avec ma petite copine. Actuellement, nous
hésitons à prendre un appartement ensemble et vivre toute l'année à deux... qu'en pensezvous ? »
Christophe

5.
Egy internetes portál a szomszédok közötti konfliktusok lehetséges kezeléséről kérdezte olvasóit.
Írja meg véleményét franciául saját jó és/vagy rossz tapasztalatai alapján.
Terjedelem: 10-12 sor

Maximális pontszám: 10

Comment résoudre des conflits de voisinage ?
Le chien de votre voisin aboie entre 3h et 5h du matin ? Votre voisin joue d’un instrument de
musique à des heures indues ? La musique de son adolescent fait trembler les vitres chez vous ?
Ses déchets atterrissent régulièrement dans votre jardin ? Comment gérer ces situations ?

