
SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

KÖZÉPFOK 

 
 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 15 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. 4-5 perc 

2) Szakmai társalgás: kb. 5-6 perc 

3) Véleménykifejtés: kb. 3-4 perc 

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

neki. 

A vizsga rövid bemelegítő beszélgetéssel 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. 4-5 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

kezdeményez különböző témákról. A feltett kérdésekre a Vizsgázónak francia nyelven kell 

válaszolni. 

 

Példák: 

 

 Où habitez-vous? Comment est le quartier où vous habitez? 

 Trouvez-vous que nos habitudes culinaires ont changé ces derniers temps? Si oui, en 

quel sens? 

 Est-ce que vous fêtez Noël? Comment le fêtez-vous? 

 
A VIZSGA FRANCIA NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 5-6 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos - 

 kérdésekről. A kérdésekre francia nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Où travaillez-vous (Où faites-vous vos études?) 

 Quel poste occupez-vous actuellement? (En quelle année êtes-vous?) 

 Quel est votre grade? 

 Quels équipements militaires utilisez-vous dans votre travail? 

 Avez-vous déjà été en mission extérieure? 

 

 

II. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgázó kifejti véleményét a témáról, amelyet a Vizsgáztató kérdésekkel 

bővíthet/segíthet. 

 

A vizsgázó véleménykifejtés kártyája: 
(a leírás magyarul olvasható) 

 

Fejtse ki véleményét arról a gondolatról, hogy a „zárt katonaéletet nyitottá kell 

tenni a társadalom előtt”.  

 

 A Vizsgáztató által feltett lehetséges kérdések: 
 

 Qu’est-ce que les gens pensent de l’armée en général? 

 Comment pourrait-on augmenter le prestige de la carrière militaire? 

 Êtes-vous d’accord avec l’idée qu’on devrait traîter les questions concernant les forces 

armées (excepté celles qui touchent la sécurité militaire)  avec plus de transparence 

devant la société? Pourquoi oui, ou bien pourquoi pas? 

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

