
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

OLASZ NYELV 

KÖZÉPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 
 

CARO LIBRO 
 
 

Succede ormai ogni anno, a settembre, quando ricominciano le scuole e si deve comprare tutto il 

necessario per l'anno scolastico. Le associazioni dei consumatori e i genitori degli studenti si 

lamentano del costo dei materiali scolastici e dei libri. Ogni anno piccoli aumenti vanno ad incidere 

sempre più sulle spese complessive delle famiglie ma, non si riesce a trovare una soluzione ai 

rincari. Quest'anno pare che l'aumento dei costi dei libri sia stato superiore agli anni passati. E' 

intervenuta la Guardia di Finanza per verificare che i prezzi non fossero fuori controllo. In un domani, 

probabilmente non si stamperanno più i libri ma i testi scolastici saranno tutti  disponibili in formato 

digitale e basterà scaricare gli aggiornamenti da Internet, risparmiando sui costi e salvaguardando 

l'ambiente. 



 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

OLASZ NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 
II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 
 

Karikázza be a feladatlapon a kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 

 

1) A fogyasztói szervezetek és a szülők háborognak ____________ . (1 pont) 
 
 A) a felszerelések és a tankönyvek minősége miatt 

 B) a felszerelések és a tankönyvek ára miatt 

 C) a tankönyvek ára és a tanárok miatt 

 

2) A tankönyvek áremelkedése __________ . (1 pont) 
 
 A) kisebb, mint az előző években 

 B) nagyobb, mint az előző években 

 C) ugyanannyi, mint az előző években 

 

 

3) Mit tesz a Gazdasági Rendőrség? (1 pont) 
 
 A) Csökkenti az árakat. 

 B) Emeli az árakat. 

 C) Ellenőrzi az árakat. 

 
4) Mi a lehet a jövője a tankönyveknek? (1 pont) 
 
 A) Javul a minőségük. 

 B) Többet nyomtatnak. 

 C) Digitális formában készülnek. 

 

5) Milyen előnyei lesznek a jövő tankönyveinek? (1 pont) 

 A) Ármegtakarítás és jobb minőség. 

 B) Környezetvédelem és jobb minőség. 

 C) Ármegtakarítás és környezetvédelem. 
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II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 
 

MEGOLDÁS 
 
 

1) A fogyasztói szervezetek és a szülők háborognak ____________ . (1 pont) 
 
 A) a felszerelések és a tankönyvek minősége miatt 

 B) a felszerelések és a tankönyvek ára miatt 

 C) a tankönyvek ára és a tanárok miatt 

 

2) A tankönyvek áremelkedése __________ . (1 pont) 
 
 A) kisebb, mint az előző években 

 B) nagyobb, mint az előző években 

 C) ugyanannyi, mint az előző években 

 

3) Mit tesz a Gazdasági Rendőrség? (1 pont) 
 
 A) Csökkenti az árakat. 

 B) Emeli az árakat. 

 C) Ellenőrzi az árakat. 

 

4) Mi a lehet a jövője a tankönyveknek? (1 pont) 
 
 A) Javul a minőségük. 

 B) Többet nyomtatnak. 

 C) Digitális formában készülnek. 

 

5) Milyen előnyei lesznek a jövő tankönyveinek? (1 pont) 
 
 A) Ármegtakarítás és jobb minőség. 

 B) Környezetvédelem és jobb minőség. 

 C) Ármegtakarítás és környezetvédelem. 


