IRÁNYVONALAK A FELSŐFOKÚ ÉRVELŐ ESSZÉ 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, bevezetésképp utaljon arra, hogy
milyen témával kapcsolatosan kíván érvelni.
A következő három bekezdésben a három irányító szempontra koncentráljon.
Egy bekezdésben egy szempontot fejtsen ki, megfelelő részletességgel (2-3
gondolattal). Ügyeljen arra, hogy a szempontokat igényes gondolati
tartalommal, minél objektívebben, a tényekre szorítkozva fejtse ki.
Az esszé stílusa formális, ezért kérjük, kerülje a rövidítéseket, összevonásokat,
és informális kifejezéseket.
A szöveget építse fel logikusan, a bekezdések világosan különüljenek el
egymástól. Kérjük, használjon változatos szövegkohéziót biztosító eszközöket
(pl. kötőszavak és névmások) a bekezdéseken belül és szövegszinten is.
Az esszében a vizsgázónak a felsőfokon elvárható szókincs és nyelvtani
szerkezetek használatával kell megjelenítenie a tartalmat.

MINTAFELADAT:
Íráskészség 1 – Érvelő esszé
Írjon egy 190-210 szavas érvelő esszét a dőlt betűvel nyomtatott állítás alapján. Az
állítás alatt megadott mindhárom irányító szempontot foglalja bele esszéjébe. Írjon
mindegyik irányító szemponthoz 2-3 gondolatot. A feladat megoldásához nyomtatott
szótár használható. Kérjük, a megadott szószámot ne lépje túl!

It is old-fashioned to get married.
 if two people love each other they do not need a marriage certificate
 to prove that you are serious you have to marry your sweetheart
 your opinion
______________________________________________________________________
MINTAMEGOLDÁS:

The institution of marriage used to be the cornerstone of traditional society, but
many people now think it is old-fashioned to get married.
Earlier compliance with social norms was considered very important, and the status
of ”married woman” meant a strong position in society. However, nowadays society
is more open and permissive, so a loving couple do not need a marriage certificate to
justify their cohabitation. Instead of meeting outside expectations the true feelings
can control the relationship, which helps to keep it fresh and genuine.
On the other hand, some feel the only way to show you are serious is to marry your
sweetheart. Indeed, the obvious commitment that marriage entails is very beneficial
and valuable, as it helps to preserve the relationship between partners, ensuring a
safer background for raising children. Strengthening the bond between men and
women has provided stability and cohesion in society for centuries, and without it
not only families, but also our whole societies are on the way to disintegration.
As I see it, the quality of a relationship depends on the maturity and emotional
intelligence of the partners, rather than their official status. So whether in wedlock or
out of it, personal development, excellent communication, mutual respect and love
make a good relationship.

