IRÁNYVONALAK A KÖZÉPFOKÚ 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 középfokon elvárható szókincs és nyelvtani szerkezetek
használatával kell megjelenítenie a tartalmat.

MINTAFELADAT:
Íráskészség 2 – Baráti e-mail
Írjon egy 120-140 szavas informális 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 have booked a wellness weekend in a Hungarian town and you would like your English friend
to go with you.
Write about
 why you have decided to spend a weekend in a wellness hotel
 which town you have chosen and why
 the facilities of the wellness hotel you have chosen to stay at
___________________________________________________________________________
MINTAMEGOLDÁS:
Dear Katie,
Guess what! Because of the long weekend I decided to go on a short holiday and I would love it if
you could join me.
Nowadays I feel a bit under the weather as there is no sun, but a weekend with you would
definitely cheer me up.
Last month Tamás went to a wellness hotel in Szilvásvárad and he was satisfied with the
accommodation. It would be perfect for us because Szilvásvárad is near the airport where you
arrive.
As for the hotel, it has a medicinal bath and offers various types of massage. Plus, there is a jacuzzi
and a brilliant bar next to it. The rooms are well equipped.
Just imagine yourself sitting in the warm water drinking delicious cocktails. It would be perfect!
Would you like to come to Szilvásvárad? Please let me know what you think ASAP.
Love,
Flóra

