
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 - olasz 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: 

 Come sta? 

 É arrivato in macchina? 

 Ci dica qualche parola di Lei! 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

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

olasz nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Che tipo di sport pratica? 

 Dove va a fare la spesa? 

 Dov’é stato in vacanza l’ultima volta? 

 Cosa fará nel fine settimana? 

  

 
A VIZSGA OLASZ 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 különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos - 

 témákról. A beszélgetés olasz nyelven zajlik. 

Példák: 

 

 Dove lavora? / Che scuola frequenta? 

 Qual é il Suo ruolo attuale? 

 Qual é il Suo grado? 

 Quali attrezzi militari usa durante il Suo lavoro? 

 

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 – olasz 

nyelven - 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 olasz nyelven zajlik.) 

 

Vizsgáztató: Allora, quale locale scegliamo? 

Vizsgázó: Conosco una birreria dove la birra é ottima. 

Vizsgáztató: É lontana da qui? 

Vizsgázó: Non molto. Avranno sicuramente un tavolo libero e ci possiamo anche cenare. 

Vizsgáztató: Servono anche piatti ungheresi? 

Vizsgázó: Si, certo. La cucina é ottima ed é un posto non troppo costoso. 

Vizsgáztató: D’accordo, suona bene. Dobbiamo prendere l’autobus? 

Vizsgázó: Non é necessario. Possiamo andarci a piedi. 

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

