
SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

KÖZÉPFOK 

 
 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 15 perc 

 
A vizsga menete:  A Vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése és az adminisztráció után a 

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót – angol nyelven - a vizsga menetéről. A 

 vizsga három feladatból áll: 

1) Általános társalgás: kb. 5 perc 

2) Szakmai társalgás: kb. 6 perc 

3) Véleménykifejtés (katonai témáról): kb. 4 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a véleménykifejtés kártyát és adja át 

neki. 

A vizsga rövid bemelegítéssel indul. 

Példák: 

 How are you? 

 How did you get here? 

 It’s a nice day, isn’t it? 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 5 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

kezdeményez különböző témákról. A feltett kérdésekre a Vizsgázónak angol nyelven kell 

válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Could you describe the place where you live? 

 What are your shopping habits? 

 Could you compare living in a big city to living in a small town? 

  

 
A VIZSGA ANGOL NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


 
II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 6 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos - 

 kérdésekről. A Vizsgázónak a feltett kérdésekre angol nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Could you describe your uniform? 

 What kind of special training have you taken part in? 

 What are the tasks of a peacekeeper? 

 

III. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS KATONAI TÉMÁRÓL (kb. 4 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgáztató a téma elolvasása után – angol nyelven - kifejti véleményét a 

témáról. A Vizsgáztató kérdésekkel bővítheti/segítheti a beszélgetést. 

 

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 vizsgáztató által feltett lehetséges kérdések: 

 How could the prestige of the military be improved? 

 Do you agree that non-security military issues should be openly discussed in the press? 

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

