
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 - német 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: 

 Wie geht es Ihnen? 

 Sind Sie mit dem Auto oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln gekommen? 

 Erzählen Sie bitte ein bisschen von sich selbst! 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 5-6 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján német 

nyelven beszélgetést kezdeményez különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett 

kérdésekre német nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Welche Unterhaltungsmöglicjkeiten würden Sie einem Ausländer bei uns 

empfehlen? 

 Wie ist ihre Meinung über die genmodifizierten Lebensmitteln? 

 Wie ist die Lage der alten Leute in der Familie heute? 

  

 
A VIZSGA NÉMET 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 német nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Welchen Einfluss hatte die Nato-Mitgliedschaft auf Ihre Einheit / auf ihren Verband?  

 Welche technischen Daten haben die militärischen Geräte, die Sie benutzen? 

 Welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es bei Ihrer Einheit / bei Ihrem Verband? 

 

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 – német 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: 
 

 Inwieweit dürfte sich die Politik in die Angelegenheiten des Militärs einmischen?  

 Ist die Zivilkontrolle bei der Streitkräftereform Ihrer Meinung nach wichtig? 

 Welche Teile der Landesverteidigung können von dem politischen System nicht 

getrennt behandelt werden? 

 Welche positiven Beispiele der  zivil-militärischen Beziehungen können Sie 

nennen? 

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

