
 

BGF NYTK 

B1 
Szóbeli vizsga 

Olasz idegenforgalmi 
nyelvvizsga 15+15 

perc 

50 
pont 

 MINTA 

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

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

Vizsgázó 

Ön Balogh Katalin/Kálmán, titkár/nőként dolgozik a Bellamoda nevű cégnél. A múlt héten két 
darab egyágyas szobát rendelt (március 26-tól 28-ig, két éjszaka) a milánói Park Hotel Hyatt-ban a 
cég igazgatója, Szabó Péter úr és az értékesítési menedzser (Kiss Róbert) részére. Hívja fel a 
szállodát és módosítsa a foglalást. 

 A főnöke és Kiss úr egy nappal tovább szeretnének Milánóban maradni. Ha lehetséges, a 
szobákat még 28-án éjszaka is igénybe vennék. 

 Kérdezze meg, meddig van nyitva a szálloda étterme este, mivel még nem tudja, melyik 
géppel utaznak. 

 Erősítse meg, hogy a számlát a cég fogja fizetni banki átutalással. 

A beszélgetést partnere kezdi. 

Vizsgáztató 

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

Ön Maria/Mario Rossi, recepciós a milánói Park Hotel Hyatt-ben. A Bellamoda nevű magyar cég 
titkárnője/titkára, Balogh Katalin/Kálmán felhívja Önt, hogy módosítsa a cég főnökének és 
értékesítési menedzserének nevére (Szabó Péter és Kiss Róbert) a múlt héten történt foglalását 
(két darab egyágyas szoba, március 26-tól 28-ig, két éjszaka). Elmondja, hogy a két úr egy nappal 
tovább szeretne Milánóban maradni, így a szobákat még 28-án éjszaka is igénybe vennék. 

 Tájékoztassa, hogy a kérésének nincs akadálya. 
 Kérésére adja meg, hogy a szálloda étterme este 11 óráig van nyitva. 
 Kérdezze meg tőle, a számlát hogyan fogják fizetni. 

Ön kezdi a beszélgetést. 



3. Ismertesse az alábbi dokumentumot magyar nyelven. 

IL BIOPARK DI ROMA 

Acquisto biglietti 

Da oggi potrai acquistare i biglietti del Bioparco on line e nei Punti Lis di tutta Italia senza alcun 
diritto di prevendita! 

  

Tipologie di biglietti acquistabili: 

INTERO € 10,00 
RIDOTTO (bimbi 3-12 anni e over 60 ) € 8,00 
0- 3 anni ingresso gratuito (senza emissione di biglietto)  

 

• I biglietti acquistati ON LINE o presso PUNTI LIS saranno OPEN, cioè validi per 60 gg 
dalla data della visita programmata. In questo modo potrai decidere anche all’ultimo 
momento se posticipare la visita al Bioparco e il tuo biglietto sarà ancora valido; 

• non dovrai fare la coda alla biglietteria ma potrai presentarti direttamente al varco 
d’accesso del Bioparco; 

• non sono validi gli sconti previsti dalle convenzioni attualmente in essere con associazioni, 
enti pubblici e privati (es. Metrebus card). 

Clicca qui per acquistare i biglietti on line:  
 

(A kérdések csak a vizsgáztató példányán szerepelnek.) 

 Hogyan lehet jegyet váltani a római Bioparkba? 
 Mennyi ideig érvényes a megváltott jegy? 

 Hogyan lehet bejutni a parkba? 


