IRÁNYVONALAK A FELSŐFOKÚ BARÁTI E-MAIL MEGÍRÁSÁHOZ

Figyelmesen olvassa el a feladatkiírást és adekvátan, megfelelő terjedelemben (a megadott
szószám-kereten belül) fejtse ki az irányító szempontokat.

Mielőtt kifejti az irányító szempontokat, röviden üdvözölje barátját és említse meg, miért ír
neki.

A következő három bekezdésben a három irányító szempontra koncentráljon. Egy
bekezdésben egy szempontot fejtsen ki, megfelelő részletességgel (2-3 gondolattal).

E-mailje végén búcsúzzon el a címzettől, egy lehetséges befejezést alkalmaztunk a
mintamegoldásban.

A baráti e-mail stílusa informális, ezért alkalmazhat rövidítéseket, összevonásokat, és
informális kifejezéseket, de tartózkodjon a szleng használatától.

A szövegnek logikusan felépítettnek kell lennie, a bekezdések világosan különüljenek el
egymástól. Kérjük, használjon változatos szövegkohéziót biztosító eszközöket (kötőszavakat
és névmásokat) a bekezdéseken belül és szövegszinten is.

A baráti e-mailben a vizsgázónak a felsőfokon elvárható szókincs és nyelvtani szerkezetek
használatával kell megjelenítenie a tartalmat.

MINTAFELADAT:
Íráskészség 2 – Baráti e-mail
Írjon egy 190-210 szavas baráti e-mailt angol barátjának. A feladatban megadott mindhárom
irányító szempontot foglalja bele e-mailjébe. Írjon mindegyik irányító szemponthoz 2-3 gondolatot.
A feladat megoldásához nyomtatott szótár használható. Kérjük, a megadott szószámot ne lépje
túl!
You are a Hungarian person and you want to write about a new initiative in Hungarian school
canteens according to which only healthy dishes can be given to schoolchildren.
Write about:
 why you think this programme has been started
 what results the programme is expected to produce
 how the campaign could be made more popular
________________________________________________________________________________
MINTAMEGOLDÁS:
Dear Tina,
I hope you are fine. I would like to tell you about a new initiative in Hungarian school canteens
whereby unhealthy dishes should be replaced with nutritious and healthy meals.
As I see it, school canteens have a significant influence on students’ eating habits and experts have
realized that changes are necessary in the ingredients of the dishes served in educational
institutions. The consumption of fatty and sugary foods at schools has led to obesity, diabetes,
allergies, and even behavioural problems like hyperactivity.
According to a new regulation, foods rich in fibre and whole-grains, as well as vegetables and lean
meat should be served at schools. In this way students could become healthier and they would
also become more attentive in classes.
The goal is to make that students more keen to opt for healthy dishes and to lead a healthy lifestyle
in the future. One way to popularize the new approach is to organise campaigns on the Internet,
especially on social networking sites. Moreover, parents could also be partners in encouraging their
children to follow a well-balanced diet by asking them to participate in discussions at schools.
I would love to read your opinion on this topic.
Best wishes,
Dóra

