ECL Writing Samples
LEVEL A2
Part 1
You would like to join an English internet forum. Introduce yourself (around 75 words) to
the group online:

 Why do you want to join the forum?
 What is your job?/What do you study?
 What do you do in your free time?
 Ask questions about the other members

Hello! I would like to join your forum. I can see many great download links for
movies, music, and software posted here. I also like that everything that I need is in one place.
I am studying telecommunication so I’m interested in everything about computers. I build
computers and do programming. How many members belong to this internet forum? Is
anybody interested in computers? Thanks for your time and I look forward to your response.

Part 2
Use the pictures and write about what housework you do at home (around 75 words):

I usually help my mom with housework.
We go to supermarkets to buy fresh vegetable and meat. At home I make lunch. In the
afternoon I help in the garden with the flowers and plants, or I wash our car. I clean the tile
floor in our house and my mom does the laundry.
In the evening we relax and enjoy ourselves in our clean house. I love helping with
housework. This makes me happy.
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NYELVHELYESSÉG

A vizsgázó helyesen
használja a szinten
elvárt, egyszerű
nyelvtani
szerkezeteket.
Mondanivalója
világos.

A bekezdésekre
A vizsgázó a témához A vizsgázó logikusan Az összes irányítási
tagolás megfelelő. A szükséges szókincset rendezte a tartalmat. szempontot megfelelő
helyesírási és
megfelelően használja. Az egyszerű formákat
terjedelemben
központozás jó.
és mondatokat a
dolgozta ki.
leggyakoribb
kötőszavakkal
helyesen köti össze.

