SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN
KÖZÉPFOK

A VIZSGA OLASZ NYELVEN ZAJLIK!

A vizsga időtartama: kb. 15 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. 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:

I.



Come sta?



É arrivato in macchina o con i mezzi pubblici?



Ci dica qualche parola di Lei!

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 olasz nyelven kell
válaszolni.
Példák:
 Ci descriva la Sua abitazione!
 Comes sono cambiate le abitudini culinarie della gente?
 Come festeggia il Natale?

SZAKMAI BESZÉLGETÉS

II.

(kb. 5-6 perc)

A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján
beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos kérdésekről. A kérdésekre olasz nyelven kell válaszolni.
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?
 É mai stato in missione?

III.

VÉLEMÉNYKIFEJTÉS

(kb. 3-4 perc)

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak
elolvasásra. A Vizsgázó kifejti véleményét a témáról olasz nyelven, 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:


Qual é l’opinione delle persone sull’esercito?



Come si potrebbe migliorare il prestigio della carriera militare?



Lei é d’accordo che le questioni non riguardanti la sicurezza militare possano essere
discusse apertamente coinvolgendo il pubblico? Perché?/Perché no?

