
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 - olasz 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: 

 Come sta? 

 É arrivato in macchina o con i mezzi pubblici? 

 Ci dica qualche parola di Lei! 

 

 

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 olasz nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Quali forme di divertimento consiglierebbe ad uno starniero in visita da noi? 

 Qual é la Sua opinione sui cibi OGM? 

 Qual é la situazione degli anziani nella famiglia odierna? 

  

 
A VIZSGA OLASZ 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 olasz nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 In che modo ha influenzato il Suo reparto delle forze armate l’adesione alla Nato? 

 Quali sono le proprietá tecniche degli attrezzi militari da Lei usati? 

 Quali sono le possibilitá di aggiornamenti professionali al Suo reparto delle forze 

armate? 

 

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 – olasz 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: 
 

 Quanto puó influenzare la politica le questioni militari? 

 Secondo Lei é importante il controllo civile sulle riforme dell’esercito? 

 Quali sono i particolari della diffesa che non possono essere svincolati dal sistema 

politico? 

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

