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B1 
Szóbeli vizsga 

Francia üzleti 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 SZABÓ Johanna/János, a MODART nevű, ruhanagykereskedelemmel foglalkozó Kft. ügyvezető 
igazgatójának asszisztense. Új francia kolléga/kolléganő érkezett a cégükhöz, akinek segíteni 
szeretne az eligazodásban, ezért elmondja neki, hogy 

 milyen időbeosztásban szoktak dolgozni (8.00-18.00, 8 óra), 
 mikor lehet ebédelni (11.30-15.00, fél óra). 

Tanácsokat ad neki arról, hogy  

 ne használja az Internetet munkaidőben a munkáján kívül, 
 ne telefonáljon magánügyben a cég telefonjáról. 

Majd válaszoljon a kérdésekre, amelyeket feltesz Önnek. 

A beszélgetést Ön kezdi. 

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

Ön, Carole/Charles JAURES, beszerzési felelős. Ez az első napja új munkahelyén, a MODART 
Kft-nél, amely ruhanagykereskedelemmel foglalkozik. Az ügyvezető igazgató asszisztense segít 
Önnek az eligazodásban, tanácsokat ad Önnek, és válaszol kérdéseire. Köszönje meg a segítségét, 
majd kérdezze meg: 

 Hol lehet kávét inni az éttermen kívül? 
 Kihez kell fordulni számítógépes probléma esetén? 

A beszélgetést a partnere kezdi. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

Guide d'achat d'une imprimante 

Comment choisir votre imprimante? 

Votre décision dépend de la façon dont vous prévoyez d’utiliser votre imprimante: noir et blanc ou 

couleur? Multifonction ou simple imprimante? Impression de textes et/ou de photos? Impression de 

petites ou grandes quantités? Analysez les options et caractéristiques que vous êtes susceptibles 

d’utiliser ou non.  

Quels sont les types d’imprimantes? 

 Noir et blanc - Si vous n’imprimez que des textes ou tableaux en noir et blanc, elle suffit 

amplement. Cette imprimante est généralement une laser, la plupart des modèles monochrome à 

jet d'encre ayant aujourd’hui disparu du marché. 

 Multifonction noir et blanc - En plus de l’impression en noir et blanc, elle sert de scanner, 

de photocopieuse, voire de fax. C’est moins encombrant que plusieurs périphériques. Cette 

imprimante est généralement une laser. 

 Couleur - Avec un modèle couleur, vous pouvez imprimer tout ce que vous voulez: textes, 

graphiques et images, parfois en qualité photo. 

 Multifonction couleur - Une multifonction rend bien des services: imprimer, scanner, 

photocopier, voire faxer, et parfois, grâce à un lecteur de carte, imprimer des photos sans l’aide 

d’un PC. 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Kinek szól ez a dokumentum? 
 Hol olvashatunk ilyet? 
 Mi a különbség a négyféle készülék között? 
 Melyik készüléket vennénk meg, ha nem akarunk sok pénzt költeni, de fénymásolni 

szeretnénk? 
 És akkor, ha nem tudunk számítógépet csatlakoztatni a készülékhez? 
 


