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Szóbeli vizsga 

Angol idegenforgalmi 
nyelvvizsga 15+15 

perc 

50 
pont 

 MINTA 

1. Beszélgetés a vizsgáztatóval angol nyelven a vizsgázó mindennapi 
élethelyzeteivel kapcsolatban. 

2. Az alábbiak figyelembe vételével folytasson párbeszédet angol nyelven a 
vizsgáztatóval. 

Vizsgázó 

Ön Kovács Andrea/András, egy étterem pincérnője/pincére. Egy Magyarországon tartózkodó 
külföldi vendég, Mr/Ms White az Ön segítségét kéri, mert külföldi barátait szeretné megvendégelni 
magyaros specialitásokkal. 

 Javasolja a hölgynek/úrnak hogy állítsanak össze közösen egy mini étlapot, ami 
tartalmazna 3 különböző levest vagy előételt, 3 főételt, 3 édességet. (Tegyen konkrét 
javaslatokat az ételekre vonatkozóan.) 

 Magyarázza el, hogy így mindenki választhat és az étterem is biztosítani tudja, hogy 
elegendő mennyiség legyen ezekből az ételekből. 

 Intézze el az asztalfoglalást, kérdezze meg, mikor jönnek a vendégek és hány főből áll 
majd a társaság. 

Ön kezdi a beszélgetést. 

Vizsgáztató 

(A vizsgáztatói szituáció leírása csak a vizsgáztató példányán szerepel.) 

Ön Mr/Ms White, egy Magyarországon tartózkodó angol, aki külföldi barátait szeretné 
megvendégelni magyaros specialitásokkal, ehhez kéri Kovács Andrea/András, egy étterem 
pincérnőjének/pincérének a segítségét. 

Szombaton 8 órára szeretne asztalt foglalni egy 4 fős társaság részére. 

A beszélgetést partnere kezdi. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

LONDON HOUSE 

SCHOOL 

OF ENGLISH 

Accommodation 

— a good family is as 

important as a good 

school 

Accommodation is arranged with carefully selected 
host families within easy reach of the school. 

Guaranteed single-room (unless otherwise requested). 
Only guest in family, if requested. 

We take great care in selecting a family that will suit 
your age and interests, and where you will be happy. 
Host families are visited regularly to ensure that 

everything is satisfactory. Your opinion of your host 
family is extremely important – as only those 

recommended by previous students remain on the 
school register. 

Students are encouraged to participate in English 

daily life and, more importantly, to continue learning 
and practising the language outside school hours. Many 

students remain life-long friends with their English 
families. 

To great surprise of many students – our host 
families are good cooks and spend much time planning 
and preparing a good table. 

The arrangement with host families is: bed, 
breakfast and main evening meal with the family during 

the weekdays, and all meals at the weekends. 

Hotel accommodation can be arranged, if required. 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Milyen szálláslehetőséget kínál az iroda? 

 Mi alapján választja ki a nyelviskola a szállást nyújtó családokat? 
 Mi alapján dönti el az iskola, hogy a szállást nyújtó család továbbra is fogadhat ott lakni kívánó 

nyelvtanulókat? 
 Milyen lehetőségei vannak annak, aki családnál lakik? 

 Milyen étkezést kap a családnál megszálló nyelvtanuló? 


