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Pincér-vendégtéri szakember 

B1 szint 

 

1. Read the following text and answer the questions. 

Water 

More than two thirds of the Earth and our body is water and it is vital for all known forms of 

life. Safe drinking water is essential for humans. Besides drinking we need it for our everday 

cooking and washing as well. Industry also uses plenty of water. 

The question is: what shall we drink? There are many discussions what is the best. Here is the 

list of the available variations. 

Bottled water is drinking water which is packaged in bottles. It can be still or sparkling. 

Sometimes it is healthier then tap water because it has less chlorine or pollution. On the other 

hand bottled water is less enviromental-friendly. 

Purified water is distilled or demineralised water. It is mainly used in industry. 

Sparkling water in bottled water with added carbon dioxide. It is usually called soda water,  

Spring water is natural water coming from the underground  

Mineral water contains several minerals like magnesium,calcium, sodium and zinc. It 

sometimes comes from wells or spas. 

 

1. Name some types of water.__________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

2. What is purified water?____________________________________________________ 

3. Soda water is sparkling water. True or false?____________________________________ 

4. What is the difference between sparkling and mineral water?_______________________ 

5. Named what water is used for________________________________________________ 
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2. Write the name of things under the picture 

 

                                         

 

1.____________             2._____________        3._______________      4._____________ 

 

                                            

 

5.____________      6.____________              7._____________         8.____________ 

 

                                         

 

9.____________      10._____________     11.______________       12.________________ 
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3. Pictionary/ Name of the food 

 

                 

 

1.___________ 2.______________ 3.______________ 4.______________  5._____________ 

 

          

 

6._____________ 7._______________  8.________________  9.__________________ 

 

           

 

10_____________  11.________________ 12._______________ 13._______________ 
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CURRICULUM   VITAE 

1. Surname  ...................................................................................... 

2. First names  ...................................................................................... 

3. Address  ...................................................................................... 

4. Tel. N°.  ...................................................................................... 

5. Mobile N°. ...................................................................................... 

6. Email   ...................................................................................... 

7. Date of birth ...................................................................................... 

Education             -     

-    

8. Qualifications   - 

- 

9. Work Experience   –  

  - 

10. Personal qualities ……………………………………………………… 

 

References:   
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5. Do the the following online exercises! 

 

https://wordwall.net/hu/resource/17972562/writing-a-biography-organization 

https://wordwall.net/hu/resource/1423592/biography-writing 

 

6. Read the following cover letter and fill the gap with the given words. 

 

       

Akiko Tanaka 

52 Orchard Street 

London 

W2 3BT 

Mobile: 07960 999999 

E-mail: akiko9999@hotmail.com 

 

Fortnum & Mason's  

181 Piccadilly   

London   

W1A 1ER   

           3 August 2021 

My name’s Don Driver.  I live in Paris at 226 Avenue de la Mer.  I’m 20 years old.  My 

date of birth is 22 March 1990.  My email address is ddriver@orange.fr and my 

mobile phone number is 33 7456322114.  I attended high school in Paris until I passed 

my exams in 2008.  I’ve just finished a two-year training course in business 

management and now I have a diploma in management.  My IT skills are excellent and 

I speak and write English well.  I did a summer job at Techno Diagnostics in Cannes 

working with the sales manager, Mr. Daniel Blanc.  I’m hard-working and get on easily 

with people.  I’m not afraid of responsibility or challenges. 

 

 

 

 

 

https://wordwall.net/hu/resource/17972562/writing-a-biography-organization
https://wordwall.net/hu/resource/1423592/biography-writing
mailto:akiko9999@hotmail.com
mailto:ddriver@orange.fr


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 

Re: Job as a part-time sales assistant (reference: JBK 2015) 

 

Dear Sir/Madam, 

 

I would like to (1)_____________ for the job of part-time sales assistant in the food section of 

Fortnum & Mason's in Piccadilly, as (2)_____________ in “Recruit Now” on 2 August. Please 

find (3)________________ a copy of my CV. 

My previous jobs include two years as a sales (4)_________________ in an organic food shop 

in Japan. This has given me (5) _______________ of dealing with customers, as well as cashier 

skills and a basic (6) _____________ of food retailing.  

I have been living in London (7) ____________ last September, and am currently studying 

English at a (8) ____________ school. I have good English communication skills (recently I 

passed the Cambridge First Certificate in English exam). My fluency in Japanese may be useful 

when (9) _______________ with your Japanese customers. I am an enthusiastic worker, and 

enjoy (10) ___________ in a team. My student visa (11) ____________ me to work up to 20 

hours per week (or longer during my school holidays), and I could (12) ______ work 

immediately. 

I would welcome the opportunity to (13) _____________the job vacancy with you on the 

telephone or at an (14) _______________.  I can be contacted most easily on my (15) 

___________ telephone or by e-mail (see details at the top of this letter).  

Yours faithfully, 

  

Akiko Tanaka 

 

After you do the exercises write a similiar cover letter about yourself. 

 

 

7. Watch the following video and do the exercises during the scene. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/ordering-meal 

https://en.islcollective.com/video-lessons/ordering-meal
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Video quiz questions  

 

1. Put the words in order: and boss restaurant. to enter Jenny the her 

2. Put the words in order: Good do a evening, have reservation? you 

3. Put the words in order: is name my table O'Connor. two, for Daniel A 

4. Put the words in order: you ready to order? Are 

5. Put the words in order: ravioli, soup please. The the mushroom and 

6. Put the words in order: like the I'd chicken, please. mozarella the salad and 

7. Put the words in order: What drink? you would to like 

8. Put the words in order: Still sparkling? or 

9. They ordered still water. 

a. true 

b. false 

 

 

8. In the following video you will see a job interview. Watch and answer the 

questions 

https://www.youtube.com/watch?v=Lps4J5RF-r0 

 

A. Who is applying for the job? 

Anna    Krisztina  Orsolya 

B. What position is she applying for? 

shop assistant    waitress                cashier 

C. Where did she heard about the job? 

from a friend   internet    newspaper 

D. How does she describe herself? 

She is_____________, diligence , ____________ and__________________. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lps4J5RF-r0
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9. Watch this video and then answer the following questions 

https://www.youtube.com/watch?v=6XUfzRVfauk 

1. List at least 5 utensils you see in the video. 

__________________________________________________________________ 

2. List 3 things you can do at the table 

____________________________________________________________________ 

3. List 3 things you don’t do at the table 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Do the following online exercise about signs in a restaurant 

https://learningapps.org/view20996686 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6XUfzRVfauk
https://learningapps.org/view20996686
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Word list 

B1 

1. cheese     - sajt 

2. bread     - kenyér 

3. roll     - zsemle 

4. milk     - tej 

5. bacon     - szalonna 

6. butter     - vaj 

7. oil     -olaj 

8. salt     - só 

9. pepper     - bors 

10. potato     - burgonya 

11. tomato     - paradicsom 

12. meat     - hús 

13. chicken    - csirke 

14. fruit     - gyümölcs 

15. vegetables    - zöldség 

16. milk     - tej 

17. dairy products    - tejtermék 

18. yoghurt    - joghurt 

19. knife     - kés 

20. spoon     - kanál 

21. fork     - villa 

22. coffee maker    - kávéfőző 

23. cutting board    - vágódeszka 

24. napkin     - szalvéta 

25. tray     - tálca 

26. table cloth    - asztalterítő 

27. restaurant    - étterem 
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28. waiter     - pincér 

29. waitress    - pincérnő 

30. whisk     - habverő 

31. ashtray     - hamuzó 

32. meal     - étkezés 

33. mineral water    - ásványvíz 

34. still     - szénsavmentes 

35. sparkling    - szénsavas 

36. mineral    - ásvány 

37. soda water    - szódavíz 

38. spring water    - forrásvíz 

39. bottled water     - üveges víz 

40. industry    - gyár 

41. Are you ready to order?  - Mit szeretnének rendelni? 

42. curriculum vitae   - önéletrajz 

43. resumé     - önéletrajz 

44. cover letter    - motivációs levél 

45. summary    - összegzés 

46. personal data    - személyes adatok 

47. skill     - készség 

48. work experience   - munkatapasztalat 

49. education    - oktatás/tanulmányok 

50. qualification    - képzettség 

51. manager    - vezető/igazgató 

52. apply for    - jelentkezni … 

53. position    - pozíció 

54. job     - állás 

55. to start a career   - pályakezdő/most kezd dolgozni 

56. ambitious    - ambiciózus, törekvő 
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57. diligence    - szorgalmas 

58. reliable    - megbízható 

59. demanding    - igényes 

60. utensil     - eszköz 

61. machine    - gép 

62. cutlery     - evőeszköz 

63. silverware    - ezüstáru/evőeszköz 

64. glassware    - üvegáru 

65. flatware    - tányérkészlet 

66. handling    - kezelési költség 

67. service tray    -szerviz(kiegészitő) tálca 

68. sweetener    - édesítőszer 

69. spice     - fűszer 

70. fats and oils    - zsírok és olajok 

71. poultry     - szárnyas 

72. beef     - marhahús 

73. game     - vadhús 

74. meat dishes    - húsételek 

75. ice cube    - jégkocka 

76. coffee     - kávé 

77. cappucino    - kapucsínó 

78. coffee with milk   - kávé tejjel 

79. cream     - tejszín 

80. wine     - bor 

81. champagne    - pezsgő 

82. coctail     - koktél 

83. spirit     - töményebb alkohol 

84. appetizer    - étvágygerjesztő 

85. drink list    - itallap 
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86. menu     - étlap 

87. starter     - előétel 

88. cold starter    - hideg előétel 

89. soup     - leves 

90. hot starter    - meleg előétel 

91. main course    - főétel 

92. dessert     - desszert 

93. bill     - számla 

94. tip     - borravaló 

95. Can I bring the menu?  - Hozhatom az étlapot? 

96. What would you like to drink? - Mit szeretne inni? 

97. Can I recommend the dish of the Chef? - Ajánlhatom a főszakács napi ajánlatát? 

98. Did you enjoy the dinner?  - Élvezték a vacsorát? 

99. Are you satisfied with the service? - Elégedett a kiszolgálással? 

100. Would you pay cash or credit card?- Készpénzzel vagy kártyával szeretne fizetni. 

 

 

 



Források – B1 

1. feladat 

Czirle Klára-Tóth Gábor: Vendéglátó szakmai idegen nyelv 

5. feladat 

 https://wordwall.net/hu/resource/17972562/writing-a-biography-organization 

https://wordwall.net/hu/resource/1423592/biography-writing 

6. feladat 

https://en.islcollective.com 

7. feladat 

https://en.islcollective.com/video-lessons/ordering-meal (2021. 08. 14) 

8.feladat  

https://www.youtube.com/watch?v=Lps4J5RF-r0 (2021.08.13.) 

9. feladat 

https://www.youtube.com/watch?v=6XUfzRVfauk 

 

https://wordwall.net/hu/resource/17972562/writing-a-biography-organization
https://wordwall.net/hu/resource/1423592/biography-writing
https://en.islcollective.com/
https://en.islcollective.com/video-lessons/ordering-meal
https://www.youtube.com/watch?v=Lps4J5RF-r0
https://www.youtube.com/watch?v=6XUfzRVfauk

