
SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

ALAPFOK 

 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 10-11 perc 

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

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót - francia nyelven - a vizsga menetéről. 

 A vizsga három feladatból áll: 

1) Általános társalgás: 3-4 perc 

2) Szakmai társalgás: 4-5 perc 

3) Szituáció: kb. 2 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a szituációs kártyát és adja át neki. 

A vizsga rövid bemelegítéssel indul. 

Példák: 

 Comment allez-vous? Ça va? 

 Comment êtes-vous venu ici? 

 Dites quelques mots de vous, de votre famille. 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

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

válaszolnia. 

 

Példák: 

 Pratiquez-vous quelque sport? Lequel? 

 Le pratiquez-vous régulièrement? Combien de fois par semaine? 

 Où faites-vous vos achats en général? 

 Qu’est-ce que vous achetez le plus souvent? 

 Où passez-vous vos fins de semaine en général? 

 Où avez-vous passé vos dernières vacances d’été ou d’hiver? 

 Comment fêtez-vous Noël? 

  

 
A VIZSGA FRANCIA NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 4-5 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos - 

 kérdésekről. A Vizsgázónak francia nyelven kell válaszolnia. 

Példák: 

 

 Où travaillez-vous?  (Où faites-vous vos études?) 

 Quel poste occupez-vous? (En quelle année êtes-vous?) 

 Quel est votre grade? 

 Quel équipement militaire utilisez-vous dans votre travail? 

 Avez-vous déjà été en mission extérieure? 

 

III. 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: 
 

 Vizsgáztató: On pourrait s’asseoir quelque part pour parler un peu? 

 Vizsgázó: Oui, je connais une brasserie où la bière est très bonne. 

 Vizsgáztató: C’est loin d’ici? 

 Vizsgázó: Non, c’est tout près d’ici, et il y a toujours des tables libres. En plus, si  

  vous avez faim, on peut manger aussi. 

 Vizsgáztató: Peut-être quelque spécialité hongroise aussi? 

 Vizsgázó: Oui, biensûr. La cuisine y est très bonne et les plats ne coûtent pas trop 

  cher. 

 Vizsgáztató: D’accord. Comment on y va? On prend l’autobus ? 

 Vizsgázó: Non, on peut y aller à pied. Allons-y! 

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

