
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 - horvát 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: 

 Kako se osjećate? 

 Došli ste autom, ili javnim prometom? 

 Recite nekoliko riječi o sebi! 

 

 

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 horvát nyelven kell 

válaszolni. 

 

Példák: 

 

 Predstavite vaše mjesto boravka! 

 Kako su se u zadnje vrijeme mijenjale prehrambane navike ljudi? 

 Kako slavite Božić? 

 
A VIZSGA HORVÁT NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


 

II. 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 horvát nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Gdje radite / Gdje učite? 

 Što je vaš položaj na radnom mjestu? 

 Što je vaš vojni čin? 

 Koja vojna sredstva koristite tijekom rada? 

 Je li ste već ikada bili u misiji u inozemstvu? 

 

III. 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 Vizsgázó által feltett lehetséges kérdések: 
 

 Što je mišljenje ljudi o vojnoj službi? 

 Kako bi se mogao povećati ugled vojnog poziva? 

 Slažete li se da pitanja koja nisu vojno-sigurnosnog karaktera trebala bi se 

otvoreno raspravljati unutar društva? Zašto?/Zašto ne? 

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

