
Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER  
FRANCIA NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT  

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhet ő pontszám: 10 pont 

 
 

A hanganyag írott változata: 
 
 

ARMA nyelvvizsga, ALAPFOK, 1. feladat. 

Hallgassa meg kétszer a következ ő idegen nyelv ű szöveget és válaszoljon magyar 

nyelven a feladatlapon található kérdésekre. 

Kérjük, hogy a következ ő 15 másodpercben olvassa el a feladatlapon találhat ó 

kérdéseket. 

 
 

1. hallgatás 

 
 

A cause du téléphone on écrit de moins en moins de lettres. Il y a quand même des 

jours où il faut prendre son papier à lettre et vous pouvez commencer à écrire. Si vous 

avez passé quelques jours chez des amis, vous pouvez écrire à la maîtresse de la 

maison qui vous a reçu pour la remercier. C’est un geste de politesse. Au moment du 

premier janvier, envoyez des cartes ou une petite lettre à vos amis et vos proches pour 

leur souhaiter une bonne nouvelle année. Aujourd’hui on préfère écrire des lettres 

électroniques. A l’époque des ordinateurs c’est plus rapide et confortable. De plus on 

peut tout de suite avoir la réponse aussi. 

 

Ez az első hallgatás vége. Most Önnek fél perc áll rendelkezé sére a kérdések 

megválaszolására. 

 

(30 másodperc szünet) 



 

2. hallgatás: 

 

A cause du téléphone on écrit de moins en moins de lettres. Il y a quand même des 

jours où il faut prendre son papier à lettre et vous pouvez commencer à écrire. Si vous 

avez passé quelques jours chez des amis, vous pouvez écrire à la maîtresse de la 

maison qui vous a reçu pour la remercier. C’est un geste de politesse. Au moment du 

premier janvier, envoyez des cartes ou une petite lettre à vos amis et vos proches pour 

leur souhaiter une bonne nouvelle année. Aujourd’hui on préfère écrire des lettres 

électroniques. A l’époque des ordinateurs c’est plus rapide et confortable. De plus on 

peut tout de suite avoir la réponse aussi. 

 

Ez a második hallgatás vége. Mostantól Önnek tovább i fél perc áll rendelkezésére, 

a kérdések megválaszolására. 

 
(30 másodperc szünet) 



 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem  
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER  
FRANCIA NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT  

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

I. FELADAT Elérhet ő pontszám: 5 pont 

 

Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 
 
Kérdések: 
 
1. Milyen udvariassági gesztust tehetünk néhány nap os vendégeskedés után?

 (2 pont) 
 
 
 
 
2. Milyen baráti üdvözletr ől történik említés? (1 pont) 
 
 
 
 
 
3. A kényelmen kívül az elektronikus levelezés mely  előnyeit emeli ki a szöveg?

 (2 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 

2. Milyen udvariassági gesztust tehetünk néhány nap os vendégeskedés után?
 (2 pont) 

 
 Köszönő levelet írhatunk (1) a ház asszonyának (1). 

 
 

2. Milyen baráti üdvözletr ől történik említés? (1 pont) 
 
 Újévi jókívánságokról (1). 

 
 
4. A kényelmen kívül az elektronikus levelezés mely  előnyeit emeli ki a szöveg?

 (2 pont) 
 

A gyorsaságot (1) és azt, hogy azonnal választ is kaphatunk (1). 


