SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN
ALAPFOK

A VIZSGA OROSZ NYELVEN ZAJLIK!

A vizsga időtartama: kb. 10 perc
A vizsga menete:

A Vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése és az adminisztráció után a
Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót – orosz 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:

I.



Как вы себя чувствуете?



Как вы сюда добрались? На машине? Общественным транспортом?



Расскажите немного о себе.

ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS

(3-4 perc)

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést
kezdeményez – orosz nyelven - különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett kérdésekre
orosz nyelven kell válaszolnia.
Példák:
 Каким видом спорта вы занимаетесь?
 Где вы обычно делаете покупки?
 Где вы отдыхали прошлым летом?
 Чем вы будете заниматься? / Что вы будете делать в выходные дни?

SZAKMAI BESZÉLGETÉS

II.

(kb. 4-5 perc)

A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján
beszélgetést kezdeményez – orosz nyelven - különböző - a Vizsgázó szakmájával
kapcsolatos - témákról.
Példák:




III.

Где вы работаете? / Где вы учитесь?
Какова ваша должность?
Каково ваше воинское звание?
Какую военную технику вы используете на работе / на службе?

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 orosz nyelven zajlik.)

Vizsgáztató: Куда ты думаешь пойти?
Vizsgázó: Я знаю хороший пивной бар, где пиво очень вкусное.
Vizsgáztató: Этот бар далеко отсюда?
Vizsgázó: Вовсе нет. Я уверен(а), там будет свободный стол и мы там
можем даже поужинать.
Vizsgáztató: А венгерские блюда там готовят?
Vizsgázó: Конечно. Еда очень вкусная и место не слишком дорогое.
Vizsgáztató: Ладно, звучит не плохо. Нам нужно ехать туда автобусом?
Vizsgázó: Да нет, мы можем пойти туда пешком. Пошли!

