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Fontos tudnivalók  

 
 

90 perc áll rendelkezésére ahhoz, hogy megoldja a szövegértési feladatsort és megírja az egyik 

rövid fogalmazási feladatot. Ügyeljen arra, hogy idejét arányosan ossza meg a szövegértés és 

a fogalmazás között (például 60 perc – 30 perc)!  

Ha a megoldott feladatokban javítani akar, akkor a javítani kívánt szót / szavakat húzza át, a 

helyesnek vélt szót / szavakat pedig írja le újra! 

 
Szövegértés 

Olvassa el figyelmesen a szöveget, majd a kérdéseket!  

Válaszait gondos mérlegelés után írja le! Egyértelműen és szabatosan fogalmazzon!  

Ha javít, egyértelműen tegye! 

Ügyeljen a helyesírásra! Ha bizonytalan, használjon helyesírási szótárt! 

 

Érvelés vagy Gyakorlati szövegalkotás 
 

A két feladat közül az egyiket kell megoldania! 
 
Ha munka közben mégis elkezd egy másik feladatot is, az előzőt húzza át! 

 
A kifejtésben vegye figyelembe a feladatban adott szempontokat! 

 
Bátran fogalmazzon önálló véleményt, ahol azt kéri a feladat! 

 
Írását gondosan szerkessze, helyesírását ellenőrizze a szótárból, ha bizonytalan! 

 
Jegyzeteket, fogalmazványt, vázlatot készíthet, de ügyeljen arra, hogy azok elváljanak 
a kész fogalmazástól! (Húzza át a vázlatot, fogalmazványt!) 

 
Fogalmazása 120-200 szó terjedelmű legyen!  

 

 
Eredményes munkát kívánunk! 
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VAGY 
 

Gyakorlati szövegalkotás 
 

Lakóhelyének önkormányzata a településfejlesztés kérdéseiben rendszeresen kikéri a 
település lakóinak véleményét.  

 
Írjon hivatalos levelet önkormányzati képviselőjének! Nevezzen meg 2-3 olyan hiányzó 
intézményt, leromlott állapotú épületet fontossági sorrendben, amit környezetében 
fejleszteni vagy építeni kellene! Javaslatait indokolja, az indoklásban térjen ki arra, miért, 
miben szolgálja az adott fejlesztési cél a lakosok nagyobb csoportjának és a település 
egészének az érdekeit, miért foglalkozzon a megnevezett célokkal a település 
Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága! Ügyeljen a hivatalos levél 
szerkesztésének nyelvi normáira!  
 
A címzés adatai:  
Kovács János önkormányzati képviselő 
Polgármesteri Hivatal  
3333 Rigóvár, Fő út 11. 

 

  


