Érvelő szöveg – Text argumentativ

Ha nem tudok semmit románul, hogyan írjak jó fogalmazást a
második tételnél?
Kezdjük azzal, hogy olyan nincs, hogy semmit nem tudsz románul, hiszen ezt
tanítják tizenkét éve (legalább). A gond az, hogy passzív a szókincsed. Vagyis, több
dolgot is megértesz, az is lehet, hogy sokat, de nem tudsz beszélni. Éles helyzetben
nem jönnek a szavak. Mivel már nagyon közeledik a vizsga időpontja, felajánlok
neked egy köztes megoldást.
Figyelem! Ez nem helyettesíti a tanulást, a rendszeres készülést! DE ha úgy
érzed, hogy a többi tantárgy mellet neked elég ha a második tételből kihozol egy
8-10 pontot, akkor itt egy megoldási javaslat.
Figyeld meg, hogy mit kér a felhívó szöveg. Két eset lehetséges:
• a te személyes véleményedet kérik - Scrie opinia ta personală în 150 – 300 de
cuvinte despre importanța participării tinerilor la evenimente culturale.
• általánosan kell írj a megadott témáról - Scrie un text de tip argumentativ de
150 – 300 de cuvinte despre importanța participării tinerilor la evenimente
culturale.
Ha a személyes véleményedet kérik akkor, és csakis akkor (!), használd az „În
opinia mea / După opinia mea / Cred că” kezdést. A másik esetben pedig indíts egy
általános mondattal: „(a megadott téma: környezetvédelem, olvasás, törvények, sport,
kommunikáció, stb.) este o problemă actuală / importantă (választhatsz, vagy
vesszővel írhatod mindkettőt) în viața cotidiană (mindennapi).
Az első bekezdéshez írd le mit gondolsz az adott témáról. Az első mondatod
legyen egy átfogó gondolat, a következő mondatokban pedig fejtsd ki, támaszd alá
érvekkel. Ha arról kell írj, miért fontos, a szülő-gyerek kapcsolat, első
főgondolatként írhatsz a boldog családi légkörről. Alátámasztásként (érvek) pedig
hozz erre példákat: a jó kapcsolatban nem gond a rossz jegy, mert a szülők jobban
figyelnek az adott tantárgyra, segítenek; ha hülyeséget csinál, a szülők alapos
fejmosás után megoldást keresnek közösen a gyermekkel a problémára; a
pályaválasztásban lehet tanácsot kérni, és nem a saját elképzeléseiket erőltetik a
fiatalra, stb.
Ha végképp nem érzed magad képesnek erre, mert olyan témát kaptál, ami nehéznek
tűnik, akkor itt egy újabb mankó: „În primul rând noțiunea de (a témád) reprezintă
un aspect important în viața fiecărei persoane.” Ez a nyitó gondolat, és két
mondatban mondd el, hogy szerinted miért fontos ez a dolog, probléma, gondolat a
mindennapi ember életében. Ha nagyon nem jut eszedbe más, írj példát tanult
irodalmi művekből, vagy a saját életedből.
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A második bekezdés legyen az „ellentábor megszólaltatása”. Ha az elsőben
pozitív dolgokra tértél ki, itt szerepeljenek a negatívumok: nagyon hasznos az
internet, de ha egész nap a telefonon lógsz, és nem tanulsz, rossz jegyeket kapsz; jók
a számítógépes játékok (főleg a stratégiaiak), de ha csak az érdekel, elszakadsz a
valóságtól, meg is betegedhetsz (pszichikusan).
Ha az első bekezdésben negatívumokról írtál, akkor itt térj ki a pozitívumokra: a Föld
kizsákmányolása mindenkire rossz hatással van, de ha óvjuk bolygónkat, akkor még
sokáig egészségesek maradhatunk; rossz a tunyaság, és a folyton iskola-számítógép
előtt ülés, de ha sportolni mész, szép és egészséges lehetsz.
Ha pedig ezzel sem boldogulsz: „În al doilea rând (a témád) are un alt aspect,
pozitiv / negativ (csak egyiket írd).” És itt kifejted, hogy mire gondolsz. Ide is
említhetsz saját, vagy irodalmi példát, ha más nem jut eszedbe.
Zárásként össze kell foglalnod a fent írtakat. A két fő gondolatot írd le picit más
szavakkal. És végül térj ki egy lehetséges jövőbeli előrevetítésre: milyen lesz az
élet, ha így folytatjuk a Föld pusztítását; hogyan hat a jó gyermek-szülő viszony a
fiatal további életére; mi a diszkrimináció következménye.
Még egy jó tanács így a végére: ne akarj tökéletesen fogalmazni. Inkább legyen
egy picit gügye és egyszerű, mint hogy belebonyolódj a hosszú körmondatokba.
Próbálj minél egyszerűbben, közérthetőbben fogalmazni. Azt a módot válaszd, ahogy
könnyebben meg tudod fogalmazni, azt ahogy eszedbe jutnak a szavak. Magyarul
szépen ki tudjuk fejezni magunkat, de románul már bajosan megy ugyanez.
Egyszerűen és nagyszerűen. :)
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