HU-B1
Íráskészség
1. rész
Munkahelyére egy magyar kolléga érkezik. A kolléga néhány információt kért az új lakhelyéről. Önt
kérték meg, hogy válaszoljon neki e-mailben. Térjen ki az alábbiakra:





Hol van a város?
Milyen a lakás?
Milyen látnivalók vannak a közelben?
Hogyan lehet eltölteni a szabadidőt?

Feladat: Írjon egy e-mailt kb. 125 szóval!

Kedves Kollégam
Szeretnék röviden válaszolni a kérdéseire.
Boldog vagyok, hogy veled dolgozhátok. Mostanában is uj vagyok a cégnél. A legfontosabb dolog nekem,
hogy a szép, kenyelmes lakás találni.
Mindenhol néztem Budapesten de nekem nem sikerült. A varos volt túl hangos. Ezert a kisebb városokba
elmentem. Budapest körül. És Diósdon megtaláltam a 2-szintes íkérházat. Van három haloszoba a félso
szinten, a nagy fürdőszobaval is. Az álso szinten van egy nagy nappali és a gyönyörű konyha.
Kint van a kert a ház mellett és előtt és a párkalohely az autonak. A fák miatt, sók level kell gyűtöttem de jo
erzés volt.
Diósdon van sók kicsi bolt de lancüzletek is. Van Interspar és Tesco Érden, csak öt perc autoval. Élet
nagyon lassu ott. Sétalhatok lassan az érdőben és az utcan.
Talan szomszed leszünk. A masodik lakás az íkérházban szabad most.
Szia.
2010-12-03.
M………………………

HU-B1
Íráskészség
2. rész
Magyar ismerőse arról kérdezte Önt, milyen idegen nyelvet beszél, és hogyan tanulta. Írjon egy e-mailt,
melyben térjen ki az alábbiakra:





Miért az adott nyelvet tanulta?
Milyen nehézségei voltak a tanulás során?
Hogyan és hol tanulta?
Hogyan és hol tudja használni ezt az idegen nyelvet?

Feladat: Írjon egy e-mailt kb. 125 szóval!

Kedves Péter
Egyre nagyobb szükségem van arra, hogy nyelveket beszéljek.
Hallottam hogy, az új nyelvet megtanultad. Milyen nyelvet? Tudom hogy, az a nagyon nehéz folyamat és
örülök neked. Én is tanulok mostanában. Hetente negyszer a privát tanárral találkozom Budapesten. A
könyvtárban Szent Gellert Ternél tanulok. A csoportban vagy egyedül voltal? Mi volt a rendszered? Az
iskolában voltal? Melyik iskolá?
Es most, akkor neked sikerült mi a céled? Fogod cserelni az új munkahelyedre? Hogan tudod használni az új
nyelvet? Fogsz maradni Magyaroszágon vagy el fogsz költözni máshova? Bocsanat! Van sók kerdes tólem,
tudom. De kivanci vagyok a jövödről.
Gondolom hogy, nekem sikerul a vizgamon mint te. Meg latjuk. Most kell beféjeznom ezt a levelet mert
kollegam felhivott.
Ird nekem amikor van szabdidöd. Szeretlek olvasni az új életedről az új nyelveddel.
Szia.
2010-12-03
M……………………..

