
 
 
 
 
 
 

IRÁNYVONALAK AZ ALAPFOKÚ BARÁTI LEVÉL MEGÍRÁSÁHOZ 
 
 
 

 
A baráti levél megírásakor figyeljen arra, hogy a levél logikai menetébe 

zökkenőmentesen illeszkedjen mind a három irányítási szempont, amelyek 

mindegyikéről megfelelő terjedelemben tegyen említést. Mindegyik irányítási 

szempontot támassza alá 2-3 gondolattal, de ügyeljen arra, hogy a levél hossza 

ne lépje túl a 120 szót. A stílus, melyet használ, tükrözze a baráti levelek 

stílusát. Próbálja maximálisan megvalósítani a levél kommunikatív célját. 

 

A szerkezet tekintetében az írásmű feleljen meg az informális levél formai 

kritériumainak, legyen pontos a megszólítás, a bevezető és befejező mondat, 

valamint az elköszönés. Az egyes bekezdések világosan különüljenek el 

egymástól. A levél felépítése, koherenciája legyen könnyedén követhető. 

 

Nyelvtanilag helyes szöveget alkosson B1 szinten, és ügyeljen a helyesírásra is. 

B1 szinten már elvárt az igényes szókincs, az írásműben használt szavak és 

kifejezések legyenek változatosak. 

 



MINTAFELADAT: 

 

Writing 1 – Informal Letter 

 

Write an informal letter to your English friend. You have to include all the content 

points that are given below. Write 2 or 3 ideas to support each content point. Write 

100-120 words. You may use a dictionary.  

 

Please DO NOT write more than 120 words. 

 

You have been in a ski camp where you had a great time. Write about 

 

 where you travelled to and why there 

 how you spent your time in the camp 

 what the weather was like while you were in the camp 

 

______________________________________________________________________ 

 

MINTAMEGOLDÁS: 

 

 

Dear Tom, 

 

How are you? Let me tell you about my wonderful winter holiday. I went to a ski 

camp with my classmates in January. In Austria there are a lot of slopes for beginners, 

so lots of these camps are organized there.  

 

We started skiing at 10am every day. We had a ski instructor, who is actually our PE 

teacher, and he taught us how to ski properly. We went home to our lovely hostel 

after 5pm, then we had dinner and we played board games and listened to music. 

 

We were lucky as the weather was perfect for skiing. Although it was snowing 

sometimes there were no blizzards or strong wind at all. 

 

Write to me soon. 

 

Love,  

Edit 

 


