
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 - horvát 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: 

 Kako se osjećate? 

 Došli ste autom, ili javnim prometom? 

 Recite nekoliko riječi o sebi! 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 5-6 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján idegen 

nyelven beszélgetést kezdeményez különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett 

kérdésekre horvát nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Kakve oblike razonode predlažete stranim posjetiteljima? 

 Što je vaše mišljenje o genetski manipuliranim namirnicama? 

 Kakav je položaj starih osoba u današnjoj obitelji? 

 
A VIZSGA HORVÁT 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 horvát nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Kako utječe NATO-članstvo na vaš rod vojske? 

 Koja su tehnička svojstva vojnih sredstava koja vi koristite? 

 Koje mogućnosti dalnjeg usavršavanja postoje kod vašeg roda vojske? 

 

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 – idegen 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: 
 

 Koliko može utjecati politika na vojna pitanja? 

 Važna li je po vašem mišljenju građanska kontrola oružanih snaga? 

 Koji elementi vojne obrane se ne mogu  odvojiti od političkog uređenja? 

 Znate li nešto o zapadnom modelu odnosa između građanstva i vojske? 

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

