C1 Íráskészség
Íráskészség 1
1.
Írja le 22-25 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 fontos döntés előtt áll (iskola- munkahelyválasztás, pályaválasztás,
házasságkötés...). Ebben a helyzetben írjon levelet / emailt külföldi barátjának az alábbi
szempontok szerint:

•

Milyen döntés előtt áll?

•

Milyen szempontokat kell mérlegelnie a döntéshez (érvek, ellenérvek)?

•

Mit tanácsoltak eddig családtagjai, barátai ebben a kérdésben?

•

Mi az, ami az Ön számára a leginkább megnehezíti a döntést?

•

Milyen módon tudna segíteni Önnek levelező partnere?

vagy:

B./ Ön fiatal ugyan, de egyre inkább tapasztalja, hogy a néhány évvel fiatalabbak
már egy másik generációhoz tartoznak, különböznek az Önétől. Ennek kapcsán írjon
levelet / e-mailt külföldi barátjának az alábbi szempontok szerint:

•

Mire jött rá az utóbbi időben?

•

Milyen eset(ek) nyomán jutott erre a felismerésre?

•

Mit talál másnak a fiatalabbak öltözködésében, hajviseletében, ízlésében?

•

Mi újat lát a viselkedésükben, időtöltéseikben, világlátásukban?

•

Irigyli-e őket, vagy sem? Miért?

2.
Írja le 22-25 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./ Egy külföldi városban magyar kulturális rendezvénysorozat lesz a közeljövőben. Ön
az Interneten olvasta a fesztivál szervezőinek felhívását, akik a megadott e-mail címre
ötleteket, javaslatokat várnak a programmal kapcsolatban. Úgy dönt, hogy válaszol a
felhívásra. Válaszában térjen ki az alábbi szempontokra:

•

melyik művészeti ágat javasolja feltétlenül felvenni a programba, és miért;

•

nevezze meg ennek a művészeti ágnak egy kiemelkedő képviselőjét, akinek Ön szerint
feltétlenül helye lenne a fesztiválon, és röviden mutassa be munkásságát;

•

az említett művész mely művét / előadását javasolja elsősorban;

•

fejtse ki véleményét erről az alkotásról / előadásról;

•

érveljen amellett, hogy az ottani közönség biztosan értené és értékelné.

vagy:

B./ Külföldi barátja előző levelében / e-mailjében közös ismerősük állapotáról
érdeklődött, aki akkor még kórházban volt. Válaszában térjen ki az alábbi
szempontokra:

•
•
•
•
•

Számoljon be közös ismerősük szerencsés felépüléséről és arról, hogyan viselte a
kórházi kezelést.
Írja meg, hogy a vele történtek alapján mit tart jónak és mit kifogásol a magyar
egészségügyi ellátásban.
Hozzon fel példákat véleménye alátámasztására.
Fejtse ki, milyen lenne Ön szerint az ideális egészségügyi ellátás (hivatkozhat pozitív
példákra más országok egészségügyi gyakorlatából).
Említsen meg egy-két szabályt, amelyet orvosoknak és pácienseknek be kellene
tartaniuk ahhoz, hogy a helyzet javuljon.

3.
Írja le 22-25 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 arról írt, hogy vidékükön
emberemlékezetük óta nem tapasztalt, szélsőséges időjárási jelenségek fordultak elő az
utóbbi hónapokban. Válaszoljon neki levélben / e-mailben az alábbi szempontok szerint:
•
•
•
•
•

Milyen szokatlan időjárási jelenségek tapasztalhatók az utóbbi időkben
Magyarországon?
Milyen okai lehetnek ezeknek a jelenségnek?
Milyen társadalmi / gazdasági következményei lehetnek ezeknek a változásoknak?
Hogyan lehetne mérsékelni a káros hatásokat?
Hogyan látja Ön mindezek fényében a jövőt?

vagy:

B./
Külföldi levelező partnere legutóbbi levelében kikelt az országában megjelenő
silány minőségű bulvárlapok ellen. Írjon neki levelet / e-mailt erről a témáról,
magyarországi példákból kiindulva, az alábbi szempontok szerint:
•
•
•
•
•

Milyennek találja Ön a hazai bulvárlapokat?
Ön szerint miért nő a számuk? Kikből áll az olvasótáboruk?
Milyen szenzációs hírek kaptak mostanában szárnyra?
Egy érintett híresség számára milyen érzés lehet a róla szóló valós / valótlan pletyka?
Ön szívesen választana híres személyiséget élete párjául? Miért?

Íráskészség 2
1.
Íráskészség 2
Terjedelem: 12-15 sor

Francia C1
Maximális pontszám: 10

Egy francia internetes újság a váltakozó forgalmi renddel kapcsolatban kérte ki olvasói
véleményét. Felhívását az alábbi szöveggel tette közzé. Írja le gondolatait a felvetett témáról!
On croyait que l’introduction de la circulation alternée (la circulation des véhicules
avec une plaque paire les jours pairs, et avec une plaque impaire les jours impairs)
serait une bonne mesure pour lutter contre les pics de pollution dans les grandes
villes. En réalité, elle est inefficace. L’interdiction totale de la circulation pour
certains jours serait peut-être plus efficace ?

2.
Íráskészség 2

Maximális pontszám: 10

Terjedelem: 12-15 sor

Az alábbi hírt tartalmazó cikkre számos kommentár érkezett. Fogalmazza meg Ön is
véleményét az eset kapcsán felmerülő problémára, internetes hozzászólás formájában!

« Elle est la femme la plus âgée à avoir accouché en Suisse. En mettant au monde deux
jumeaux à 66 ans, une femme pasteur à la retraite a provoqué une véritable polémique
dans le pays, de nombreux internautes s’insurgeant contre un comportement « égoïste »
et « inconscient ». »

3.

Íráskészség 2.

Francia C1
Maximális pontszám: 10

Terjedelem: 12-15 sor
Egy francia lap internetes felületén vitát indított az angol nyelv szerepéről. Fejtse ki
véleményét a témával kapcsolatban!

« L’anglais, langue unique en Europe ? Qu’en pensez-vous ? »

