
SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

ALAPFOK 

 
 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 10 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. 3-4 perc 

2) Szakmai társalgás: kb. 4-5 perc 

3) Szituáció: kb. 1-2 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a szituációs kártyát és adja át neki. 

 

A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul. 

Példák: 

 Kako se osjećate? 

 Autom ste došli? 

 Recite nekoliko riječi o sebi! 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

kezdeményez – horvát nyelven - különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett kérdésekre 

horvát nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Kojim se sportom bavite ? 

 Kamo idete kupovati? 

 Gdje ste zadnji put proveli godišnji odmor ? 

 Što ćete raditi vikendom? 

 
A VIZSGA HORVÁT NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


 
II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 4-5 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez – horvát nyelven - különböző - a Vizsgázó szakmájával 

 kapcsolatos - témákról. 

Példák: 

 

 Gdje radite / Gdje učite? 

 Što je vaš položaj na radnom mjestu? 

 Što je vaš vojni čin? 

 Koja vojna sredstva koristite tijekom rada? 

 

III. SZITUÁCIÓ (kb. 2 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott szituációs kártyát átadja a Vizsgázónak elolvasásra. 

A Vizsgáztató kezdeményezi a párbeszédet és a megadott szempontok alapján eljátsszák 

a helyzetgyakorlatot. 

 

A vizsgázó szituációs kártyája: 
(a leírás magyarul olvasható) 

 

Külföldi barátjával (a Vizsgáztatóval) szeretnének leülni valahol beszélgetni. 

Javasoljon egy helyet, ahol biztosan lesz szabad asztal. Mondja el, hogy az Ön 

által javasolt sörözőben vacsorázni is lehet, remekül főznek, és nem túl drágák 

az ételek. 

 

 Egy lehetséges párbeszéd: 
 (A párbeszéd horvát nyelven zajlik.) 

 

Vizsgáztató: Kamo ići? 

Vizsgázó: Znam jedno mjesto /krčmu /restoran, gdje je izvrsno pivo. 

Vizsgáztató: Dalako li je otuda? 

Vizsgázó: Uistinu nije. Sigurno će biti slobodnog stola, čak ćemo moći i večerati. 

Vizsgáztató: Poslužuju li mađarska jela? 

Vizsgázó: Da, naravno. Jela su izvrsna, a nije ni suviše skupo . 

Vizsgáztató: Uredu. Dobro zvuči. Trebamо li autobusom ići? 

Vizsgázó: Nije potrebno. Možemo ići pješice. Idimo! 

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

