HU-B2
Íráskészség
1. rész
A kereskedelmi televíziók műsorairól folyik a vita egy internetes oldalon. Írjon Ön is egy
blogbejegyzést a vitához. Térjen ki az alábbiakra:





az idősebb és a fiatalabb nézők érdeklődése közti különbség;
milyenek az időtálló műsorok;
mely tévéműsorokon kellene változtatni;
a reklámok szerepe a televíziós adásokban.

Feladat: Írjon egy blogbejegyzést kb. 200 szóval!
Kedves interneti barátok!
Nálunk több kereskedelmi csatorna is működik. Sajnos ezeket csak privát fizetéssel lehet
elérni, ezért nem mindenki eléri. De az én tapasztalatom az, hogy ezek nélkül a TV elvezti az
érdekeséget. A jó filmek, közérdeklödési műsorok, a jó dolgok inkább a kereskedelmi
csatornák között található.
Persze, hogy ez véleményről függ. Lehet, hogy amit én érzem az ami a leg több fiatal is
gondolhat. Mert valoszinüleg az idősebbik emberek nem erhetnek egyet velem. Ök inkább
egy politizalt csatornát vlaszhatnak amiben a fő cél a hírek kiadás, politikai oldallal nézve, és
nem a szorakozás. Csak, hogy én, az ilyen csatornáknak a szorakozási programja szörnyűnek
találom. Azok a Dél-Amerika szapanoperák amik magyar vannak fordítva de még mindig
„San Carlos del mondte de Sevilla” és „Juanita Maria Paula Gonzales” a szereplőknek a
nevek, néheztetlenek láttom. Miközben a kereskedelmi televízióban a műsorok több nyelven
is találhatok, és mindenhonnan műsorok találhatok. Azzal a különbségel, hogy itt sokkal
nagyobb a választék.
Ha tudnék tévéműsorokat változtatni akkor több művézeti filmeket tenék és a gyerekek való
műsorok amelyekben nincs semmi tartalom kiveném. Azzokról a műsorokrol beszélek
amelyekben, akik készítik öket nem figyelnek arra, hogy a gyerekeknek véleményuk kell
allapitsanak és rengeteget tanulnak minden peccben, ezért ha egy nagy lila dinót teszünk
elölük aki rendesen beszélni sem tud akkor ezt fogják tanulni. Kevesebbnek az ilyen
műsorokból, és több népmesék amiket mindenki élvezhet.
A végére még egy utolsó dolgot szeretnék említeni: a reklámok szerepe a televízióban.
Mindenki tudja, hogy ezekból élnek a kereskedelmi csatornak. De miért muzáj kinozni a
nézőket 10 perces reklámokkal. Ezekre figyelni sem tudunk ezért elveztik az értelmét. Inkább
jobb lenne, hogy ha csak rövidek lennenek és a lényeget mutatjának be.
Remélem nem voltam túl szigorú a véleményemmel és nyugotan írjátok nekem is a tiéteket.
Nagyon érdeklődnek.
Egy kelmes napot kivánok mindenkinek,
S……………………
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Íráskészség
2. rész
Ön azon gondolkodik, hogy háziállatot (kutya, macska stb.) vásárol. Írjon levelet külföldi
barátjának, és kérje ki véleményét. Térjen ki az alábbiakra:





Miért döntött háziállat vásárlása mellett?
Milyen előnyei/hátrányai vannak a háziállat-tartásnak?
Milyen példákat ismer a környezetében?
Kérdezze meg barátja véleményét!

Feladat: Írjon egy levelet kb. 200 szóval!

Kedves Paula!
Hogy vagy mostanában? Én pont most költözök az én első önállő lakásban. Tudom, hogy ezt
már régóta szeretem volna de csak most értem rá. A tanulással, a munkával, és mind a többi
dolgokkal nem volt konnyú időt találni arra, hogy megtaláljam a megfelelő házat. De most
már megvan! Gyönyörű, és nagyon várom hogy te is lássad. Az egyetlen gond az, hogy
nagyon hiányolom a családi együtértlés. Annyira egyedúl érzem magamat, hogy parszor a
TV-t és a rádiót egyszerre bekapcsolom arra, hogy több hangot hallassam és nem csak az
enyémet.
Ezért abban gondolkoztam, hogy egy macskát akarok venni. Tudom, hogy nagyot nevetsz
ezért, mert mindig inkább a kutyákat szeretem, de sajnos itt nincs olyan sok helyem, és
kértem sincs. Ezért talán a macska egy jöbb választék lenne. Szerinted ez jó ötlet? Én nem
értek olyan sokkat az ilyen állatokhoz és ezért nem tudom, hogy milyen hátrányok lehetnek.
Talán büdösek, piszkösak, vagy elfögják törni a új lákásomat?
Ezért írok neked, hogy segítsél ebben a nehéz döntésben.
Azt tudom, hogy több fajta van és ehez kötbe különböző dologra kell figyelni, ezért nem
akarok tartani semmi különleges fajtát. Szürkét szeretnek, amelyeknek világos szeme legyen
és rövid haja. Igy nem kell kibírni a macskának a szöre amikor változtatja.
Szerinted örültség, hogy vásároljak egy háziállatot? Vagy jó lesz nekem? Kihasználom a
levelet arra, hogy azt is tudjam kimondani, hogy nagyon sokkat hiányzól és hogy alig várom,
hogy jöjjél hozzám. Nakom sokkat szeretlek és remélem minden jó neked is.
Sok Puszi, S……………………..

