
SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

FELSŐFOK 

 
 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 20 perc 

 
A vizsga menete: A Vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése és az adminisztráció után a 

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót - francia nyelven - a vizsga menetéről. A 

 vizsga három feladatból áll: 

1) Általános társalgás: kb. 5-6 perc 

2) Szakmai társalgás: kb. 8-10 perc 

3) Véleménykifejtés: kb. 4-5 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a véleménykifejtés kártyát és adja át 

neki. 

A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul. 

Példák: 
 

 Comment ça va ? Ça va bien ? 

 Comment êtes-vous venu ici, en voiture où en transport commun ? 

 Présentez-vous en quelques mots, s’il vous plaît. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 5-6 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján francia 

nyelven beszélgetést kezdeményez különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett 

kérdésekre francia nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Quels types de loisirs ou distractions pourriez-vous recommender à un touriste 

étranger? 

 Quelle est votre opinions des produits alimentaires génétiquement modifiés? 

 Comment est la situation des personnes âgées dans les familles modernes? 

  

 
A VIZSGA FRANCIA NYELVEN ZAJLIK! 

 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/nyelvvizsgaztatas/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/altalanos-nyelvi-temakorok


 
II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 8-10 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával és a hadsereggel 

 kapcsolatos - kérdésekről. A feltett kérdésekre francia nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Est-ce que notre adhésion à l’OTAN a modifié en quelque sorte votre armée? 

 Quelles sont les caractéristiques techniques des équipements militaires que vous 

utilisez? 

 Quelles possibilités de formation continue ou de perfectionnement sont assurées dans 

votre armée? 

 

 

III. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 4-5 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgázó kifejti a véleményét a témáról – francia nyelven - amelyet a 

Vizsgáztató kérdésekkel bővíthet/segíthet. 

 

A vizsgázó szituációs kártyája: 
(a leírás magyarul olvasható) 

 

Mit gondol a politika, a honvédelem és a honvédség kapcsolatáról? 

 

 A Vizsgáztató által feltett lehetséges kérdések: 
 

 En quelle mesure la politique peut-elle intervenir dans les questions touchant les 

armées? 

 A votre opinion, est-ce qu’il est important d’avoir un contrôle civil au cours de la 

réforme des armées? 

 Quels sont les éléments de la défense nationale qui dépendent du système 

politique d’un pays? 

 Quels exemples pouvez-vous citer d’une relation civilo-militaire fructueuse, 

fonctionnant bien entre civils et militaires? 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/nyelvvizsgaztatas/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/katonai-szaknyelvi-temakorok

