
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 - orosz 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: 

 Как вы себя чувствуете? 

 Как вы сюда добрались? На машине? Общественным транспортом? 

 Расскажите немного о себе. 

 

 

I. 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 orosz nyelven kell 

válaszolni. 

 

Példák: 

 

 Где вы живёте? Расскажите о вашем доме/о вашей квартире. 

 Как привычки людей в еде изменились в последние годы? 

 Как вы празднуете Рождество? 

  

 
A VIZSGA OROSZ NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 5-6 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos - 

 kérdésekről. A kérdésekre orosz nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Где вы работаете? Где вы учитесь? 

 Какова ваша должность? 

 Каково ваше воинское звание? 

 Какую военную технику вы используете на работе? /на службе? 

 Участвовали-ли вы в миротворческой миссии? Расскажите о вашем опыте. 

 

 

III. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgázó – orosz nyelven - kifejti véleményét a témáról, 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: 
 

 Как люди относятся к армии? 

 Как можно повысить престиж военной профессии? 

 Согласны-ли вы с тем, что вопросы, не влияющие на военную безопасность 

должны быть открыты для общественного обсуждения? Если да, то почему?/ 

Если нет, то почему? 

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

