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Pincér-vendégtéri szakember 

A2 

Mérőlap 

1. Fill in each blank with the correct word. If both words can be used, choose 

the one that sounds more natural in each situation 

 

1. Are you (prepared/ready) to order? 

2. The soup of the (day/special) is "Cream of Broccoli." 

3. Our (specials/deals) are listed on the board. 

4. I (recommend /request) the vegetarian chili. 

5. This meal consists of three courses - soup, the (main/prime) course, and dessert.  

            5/ 

 

2. Complete the sentences 

 

1. Three meals in the day: breakfast,…lunch……………  and ………dinner…………….           

2. Three things you eat with: knife,……fork…….. and……spoon…………….                     

3. Three parts in a meal: starter,…main course…and …dessert…………..                

4. Two things you find on a table: salt and…………pepper…………..  

5. Two types of mineral water: still and…………sparkling…………....... 

  

            5/ 

 

 

 

 



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig 
Képzés nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

3. Write the correct order in the dialogue between a Waiter and a Customer. 

 
1. W order / like / would / now / to / you / ? 

 

Would you like to order now? 

 

2. C sandwich / ham / please / I’d / a / like 

I’d like  a ham sandwich, please. 

 

 

3. W else / you / like / would / anything / ? 

 

Would you like anything else? 

 

4. C would / soup / I / the /of/like/ the/day 

I’d like the soup of the day 

 

5. C have / I / bill / please / can / the / ? 

Can I have the bill, please? 
 

5/  
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4. Name the machine and utensils. 

                                   

 

1.  cup   2.  mug    3. coffe machine 

 

           

                                                

4. napkin      5. plate 

            5/ 


