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F O G A L M A Z Á S I  F E L A D A T  

 

Írjon fogalmazást a következő szempontok alapján: 

 

cím: My Home Village 

műfaj: leíró fogalmazás / esszé 

szavak száma: 500 (körül-belül) 

 

bevezetés: egy-két szó a faluról (pl. szép, kedves, bár unalmas, kissé elhanyagolt) 

tárgyalás: 

(bekezdésekben taglalva) 

1 hol helyezkedik el, milyen nagyobb város van hozzá közel 

hegyek, tavak, patakok, stb. vannak-e 

van-e természeti nevezetessége (pl. meleg vizű forrás) 

2 milyen a falu központja 

milyen középületek találhatók benne (pl. orvosi rendelő, önkormányzat, stb.) 

hány templom van, milyenek 

van-e a falunak ’új’ része, ha igen, milyen 

milyen az utak minősége 

hány bolt van, hogy vannak ellátva, kapható-e minden a faluba 

hová járnak az emberek bevásárolni 

milyen a közlekedés 

3 hány ember lakik a faluban 

milyenek a munkalehetőségek 

hány gyerek tanul a helyi iskolában, és milyen a helyi iskola 

vannak-e a falunka nevezetes személyiségei a múltból, vagy a jelenben; mit tudunk róluk 

4 őriz-e a falu valamilyen jellegzetes hagyományt 

5 van-e szép/kellemetlen emléke falujáról, esetleg álmodik-e falujával 

6 összegezze az Ön faluja, illetve a falusi élet jó és rossz oldalait 

emelje ki azokat a dolgokat, melyeket érdemes megőrizni hagyományként, és melyek 

fölött már eljárt az idő 

befejezés: írjon egy frappáns befejezést (pl. miért szereti/nem szereti a faluját, miért maradt/nem maradt 

ott felnőtt korában, és ha elhagyta, vágyik-e vissza vagy sem) 

 

A fogalmazás megírásához használjon szótárat. 

Bármit beleírhat a fogalmazásba, amit még szeretne, de feltétlenül a megadott szempontok alapján írjon. 

 

A fogalmazást a fogalmazásírás szabályainak megfelelően írja meg. Amennyiben ezekkel nincsen tisztában, könyvtárunkban 

megvásárolhatja a ’Fogalmazásírás szabályai’ című anyagunkat. Ezt az anyagot később is használhatja, más típusú fogalmazások 

írásánál is. 

 

Amennyiben az elkészült fogalmazást nem az ’Ingyenes mintaanyagok’ menüpont alól töltötte le, hanem megvásárolta 

Könyvtárunkban a ’Csemegék’ menüpont alatt, küldje el az organetjavitas@gmail.com email címre, word dokumentum formában, 

mi néhány napon belül kijavítva visszaküldjük Önnek. 
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