
 

BGE NYVK 

B1 
Szóbeli vizsga 

Francia idegenforgalmi nyelvvizsga 15+15 
perc 

50 
pont 

 MINTA 

1. Beszélgetés a vizsgáztatóval francia nyelven a vizsgázó mindennapi élet-
helyzeteivel kapcsolatban. 

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

Vizsgázó 

Ön Petra/Péter Kovács, egy belvárosi étterem pincére/pincérnője. M/Mme Lebrun 3 barátjával 
szeretne ebédelni az étteremben. A társaság egyik tagja vegetáriánus. 

 Kérdezze meg, az ablak melletti sarokban vagy a középső nagyobb asztalnál szeretnének 
ülni. 

 A vegetáriánus vendég számára ajánljon fel néhány vegetáriánus ételt (pl. brokkolikrém-
leves, rántott gomba). 

 Említse meg, hogy a séf mai ajánlata a bajai halászlé, amit egy külföldinek feltétlenül meg 
kell kóstolnia. 

 Ajánljon italokat is a társaságnak, amíg várnak az ételekre. 

A beszélgetést Ön kezdi. 

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

Ön Charlotte/Charles Lebrun, egy Magyarországon tartózkodó külföldi, aki 3 barátjával szeretne 
ebédelni egy belvárosi étteremben. Barátai közül az egyik vegetáriánus. 

Kérdezze meg a pincértől/pincérnőtől, hogy 

 van-e szabad asztal 4 fő részére, 
 tud-e ajánlani vegetáriánus ételeket, 
 tud-e egy olyan levest vagy főételt, amely igazi magyar specialitás. 

A beszélgetést a partnere kezdi. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

La Tour Eiffel 

 

La tour Eiffel est ouverte tous les jours de l'année !  

TOUS LES JOURS ASCENSEUR ESCALIER 

De mi-juin à début 
septembre 

9h00 à 0h45 
Dernière montée minuit  
(pour le sommet 23h00) 

9h00 à 0h45 
Dernier accès minuit* 

Le reste de l'année 
9h30 à 23h45 

Dernière montée 23h00 
(pour le sommet 22h30*) 

9h30 à 18h30 
Dernier accès 18h00* 

* Cet horaire peut être avancé selon l'affluence.IDUELS 

A partir du 1er janvier 
2015 

ADULTES 
JEUNES 
12 - 24 ans 

TARIFS REDUITS 
Enfants 4 - 11 ans 
Handicapés * 

Billet d'entrée ascenseur  
(jusqu'au 2ème étage) 

9,00€ 7,00€ 4,50€ 

Billet d'entrée ascenseur 
avec sommet 

15,50€ 13,50€ 11,00€ 

Billet d'entrée escalier  
(jusqu'au 2ème étage) 

5,00€ 4,00€ 3,50€ 

 

Les enfants de moins de 4 ans sont les invités de la tour Eiffel. Leurs accompagnateurs paient le tarif 
individuel adulte.  
* Tarif réduit pour un accompagnateur par personne handicapée. 

 
Vous pouvez gagner du temps en achetant vos billets en ligne : vous n’aurez alors plus 
besoin de passer par la billetterie située aux pieds des piliers de la tour Eiffel. 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Fel lehet-e menni éjfél után az Eiffel toronyba? 
 Vihetek-e 4 éven aluli gyermeket? 
 Hol lehet jegyet venni? 
 Mi szerint változnak a tarifák? 

http://itunes.apple.com/fr/app/tour-eiffel-guide-officiel/id484086108

