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Íráskészség
1. rész
Az Európai Unió az integráció jegyében támogatja a testvérvárosi kapcsolatokat. Írjon egy
bejegyzést a települése honlapjára, melyben fejtse ki véleményét a témáról. Térjen ki az
alábbiakra:





a testvérvárosi kapcsolat lehetséges hatása a település életére;
a lakók személyes/informális kapcsolata;
az Ön javaslata egy konkrét várossal létesítendő kapcsolatra (miért);
lehetséges közös programok/projektek.

Feladat: Írjon egy bejegyzést kb. 300 szóval!
Jó elképzelni hogy béke van a többi országokkal, annál jobb hogy ha igaz. Hogy ha léteznek
különböző programok a fiataloknak a testvérvárosokkal a kapcsolatok és az előitel a jövőben,
valóban más és jobb lehet. Mindig azt mondjak hogy ahoz hogy az ember jó kapcsolatokat és
élet módot éljen, otthon kezdődik minden. Egy jó példának egy jó eredménye is lehet, az
otthonunk nem csak a házunk hanem városunk is, ha egy városnak a lakói egy különös módon
viselkednek, az jelképezi öket és majd később személyesen ugy varható hogy viselkedjenek
más helyeken, városokban ahova utazanak. Hogy ha például Budapesten egy nagyon jó
kapcsolata lenne Bécsel akkor lehetőleg tőbb diákcsere és ösztöndíj létezne, a fiatalok többet
tudnának saját tapasztalatukkal más kultúráról. Egyrészt ezzel a testvérvárossal nemcsak
fiataloknak való programok jelenthetnek meg hanem minden kornak hathatna máshogyan.
Persze ez a kapcsolat anyagi oldalon is fontos és segíthető mindketőnek. A Turizmus
növekedne mert mindkét városban lenne több reklám a másik országról és igy hogy ha
például egy Mexikói turista Budapestre jönn nagy esélye lehet hogy találkozik valami
reklámmal Bécsről. Igy hát vagy elmegy Ausztriába vagy érdeklőd neki és másnak ajanlja.
Igy hát egy hosszú lánc kezdődne ami igazán segithet az ország gazdaságon, és a turizmus
fejlődésen. Ez azt is tesz hogy az ettermekbe több ember menjen, a hotelok is tele lennének, a
kulturális programok sűrűbben lehetnek és persze ez egy ajtó a többi országnak ahoz hogy
megismerjék egy más, érdekes és régi kulturát a különböző hagyományos szokásait és izeit.
Javaslom hogy Bécs legyen a testvérváros mert nemcsak hogy közel van Budapestről hanem
egy kulturalissan és egyetemileg gazdag hely.
Mint minden országon más a helyzet de minden kornak való hely lehet. Legfiatalabbaknak
iskolai kirándulások létezhetnek, különböző sétákkal és koruknak való érdekes programokat
csinálhatnak.
Egyetemi szinten ha például pszichológia tanuló diákok Freud muzeumba mehetnek mások
közűl. A felnőtteknek, illetve a házaspároknak vagy single embereknek nagyon sok
szorakoztató hely van és különböző parkon is helyen pihenni és egy pár napig más fajta életet
élni.
A nyugdijasoknak napközbe egy nagyon csendes és tiszta terület, hely ahól sétálhatnak stb…
Ha közös programokról lenne szó akkor különböző dolgokat lehetne tervezni. Nyelvi
táborokat a diákoknak, Si versenyeket illetve snowboard. Nyáron közös hegymászás,
fesztiválok, sakk versenyek, néptánc találkozon bemutatni a különböző táncokat. Mind ezen
programok keresztűl a városok jobb helyzetbe kerüéhetnek és érdekes és változatossabb életet
élhetnek az emberek.

HU-C1
Íráskészség
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Több országban börtönnel is büntethetik a plágiumot. Plágium az, ha például a diákok
dolgozataikhoz, szakdolgozataikhoz, vagy az írók könyveikhez mások írásait használják fel,
nem önállóan írják. Írjon egy e-mailt barátjának a fenti témáról. Térjen ki az alábbiakra:





a plágium és az internet;
a plágium társadalmi megítélése;
a plágium megítélése Ön szerint;
plágium az Ön környezetében.

Feladat: Írjon egy e-mailt kb. 300 szóval!
Kedves Katalin!
Nagyon örülök hogy végre befejezed az orvosi egyetemet, biztos annyi sok év át már alig
vártad ezt az évet. Eltudom képzelni mennyire nehéz lehetett volna. Azért irok igazán mert
tudom hogy egy dolgozatot kell irjál és nagyon streszes vagy.
Az egyetemben előfordult hogy egy férfi letöltött egy szövegrészleteket az internetről ahoz
hogy gyorsabban befejezze a dolgozatát, amikor a tanárok észrevették hogy több mint a fele
plágium volt szoltak a fő igazgatónak és börtönbe került ez a férfi, képzeld el már majdnem
mérnök volt és lustaságert sok ideig be lesz zárva egy ronda börtönbe.
Bizony tudom és értem mennyire könnyen néz ki olvasni valamit az internetről és csak
lemásolni az egészet, az eredménye biztos veszélyes lesz.
A társadalmi gondolat szerint, nem kéne plágiumot csinálni mert törvény ellen van és
valahogyan annyi sok év tanulás után nem éri meg ilyeneket csinálni és börtönbe kerülni.
Fejleszteni kell a sajat gondolatokat, a nyelvtani törvényeket és mindenképen a szókincset
ahoz hogy ha egy dolgozatot kell irni valakinek akkor valami könnyű természetes legyen.
Szerintem a plágium nemcsak hogy nem érvényes hanem az hazudni saját magunknak és
plusz többieknek is. Hamár annyi sok ideig tart az egyetem egy nagyon jó eredmény hogy
irhassunk egy kapcsolódó temárol vagyis amiről választjuk mert ez és a tudomanyunk velünk
marad és mindketővel mutathatjuk hogy mennyire érdeklőd amit tanultunk és nemsokára vagy
már akkor azzal foglalkozzunk.
A környezetembe sajnos nagyon előfordul. Talán a lustaság, a fáradtság. Ki tudja? Remélem
egyre kevesebbé előfordul ez. Te is tudod hogy egyetemi szinten nem annyira gyakran
történik nálad de iskolákba majdnem hogy ha a plágium természetes lenne. A fiatalok alik
gondolnak és véleményük nem elég erős.
Remélem neked fog sikerülni ez az utolsó nagy feladat mielőtt végezed az egyetemet, nagyon
sok sikert kivanok és győzd meg a többieket hogy ne hogy plágiumot csináljanak mert mint
ahogy montam, veszélyes és nem éri meg.
Sok sok szeretettel, remélem találkozunk nem sokára, vigyáz magadra és majd mesélj hogyan
sikerült.
Laura

