A szövegek felépítése, egységei szerkesztési
szabályai
Javasolt feldolgozási idő: 20 perc
1. Egy érvelő szöveghez készítettél vázlatot. A szöveged elkészült, már csak el
kell rendezned!
Írd le a vázlat alapján a bevezetés lehetséges fókuszmondatát, a tárgyalást és a
befejezést!
Érv: Manapság nagyon fontos nyelveket beszélni:
A, Egy idegen nyelv tanulását segíti az is, ha az adott nyelven megtanulunk egy
dalt, megnézünk egy filmet, vagy elolvasunk egy könyvet.
B, Minél több időt és energiát fordítunk a nyelvtanulásra, annál nagyobb
sikereket érhetünk el a nyelvhasználat területén.
C, Az iskolai nyelvórák és a nyelviskolás órák segítenek abban, hogy jobban
megtanuljunk egy idegen nyelvet.
D, Persze az autentikus közeg a legjobb, de nem mindenki számára van
lehetőség külföldre utazni, és ott a nyelvet gyakorolni.
E, Összegezve az elmondottakat, azt hiszem, mindenki beláthatja, mennyire
fontos a nyelvtanulás.
F, Nagyon jó nyelveket tanulni, hiszen, ahogy a mondás is tartja: „Annyi ember
vagy, ahány nyelvet beszélsz!”
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2. Olvasd el az alábbi cikket! Szerkeszd meg az újságcikket úgy, hogy a szöveg
szerkezetének egységei betöltsék funkciójukat! Keresd meg a címet, a bevezetés
fókuszmondatát, a tárgyalás és a befejezés kezdőmondatát!
A cikket a következő linken is elérheted: www.origo.hu
Kitüntették Egerszegi Krisztinát Lámfalussy Sándor és Egerszegi Krisztina is
megkapta a Magyar Szent István Rend kitüntetést Áder Jánostól. Áder János
köztársasági elnök a legmagasabb állami kitüntetést, a Magyar Szent István
Rendet adta át Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok úszónak és
Lámfalussy Sándor közgazdásznak az államalapítás ünnepe alkalmából
kedden Budapesten, a Sándor-palotában. A Magyar Szent István Rend a
Magyarország érdekében tett legkiemelkedőbb különleges érdemek, kimagasló
életművek, nemzetközi téren szerzett jelentős értékek elismerésére szolgál. A
Mária Terézia királynő által 1764. május 5-én alapított Szent István Rend
megújításaként 2011-ben alkotott törvényt az Országgyűlés a Magyar Szent
István Rendről, amelyet a miniszterelnök előterjesztésére a köztársasági elnök
adományoz. Egerszegi Krisztina ötszörös olimpiai bajnok, többszörös Európaés világbajnok 14 évesen nyerte első olimpiai aranyérmét és három egymást
követő olimpián győzött. Korábban a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztjével tüntették ki. Lámfalussy Sándor közgazdász, nemzetközi
pénzügyi szakember, magyar származású belga állampolgár 1949-ben, a
kommunista hatalomátvétel idején, 20 évesen hagyta el hazáját. A Magyar
Tudományos Akadémia külső tagja, a közös európai pénz, az euró atyjának is
tekintik, korábban megkapta a Corvin-láncot és a Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét a Csillaggal.
Áder János köztársasági elnök az átadó ünnepségen kiemelte: a két kitüntetett
személyes példájának, teljesítményének üzenete, hogy egy nemzet nagysága
polgárainak kiválóságában rejlik, amit csakis a becsülettel elvégzett munka
nyújthat. Az államfő elmondta: Egerszegi Krisztina magyarok millióinak
szerzett örömet és büszkeséget, a huszadik század egyik legnagyobb magyar
sportolója, örökös bajnoka. A maga területén Lámfalussy Sándor is megannyi
csúcsot hódított meg - folytatta Áder János. Kifejtette: feladatot és
felelősséget vállalt a modern kor egyik legizgalmasabb, legnagyszerűbb,
legbátrabb és legösszetettebb kezdeményezésében, az Európai Unió közös
pénzének megteremtésében, amely új távlatot nyitott a világ
gazdaságtörténetében. Áder János köszöntőjében felidézte a csaknem 250 éve
alapított rend jelmondatát, miszerint az a köz szolgálatában szerzett érdemek
jutalma, és hozzáfűzte: "ez a legmagasabb állami kitüntetés, amelyet magyar
ember kaphat". A kitüntetés átadásán jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök,
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Kövér László házelnök, a kormány több tagja, Darák Péter, a Kúria elnöke, Polt
Péter legfőbb ügyész, továbbá Pálinkás József, a Magyar Tudományos
Akadémia elnöke, Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek és
Alberto Bottari De Casttello pápai nuncius, a diplomáciai kar doyenje.
Cím

A bevezetés fókuszmondata

A tárgyalás kezdőmondata

A befejezés kezdőmondata
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