
  
 

SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

ALAPFOK 

 
 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 10 perc 

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

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót - szerb 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: 

 Како се осећaте? 

 Колима сте дошли? 

 Реците неколико речи о себи! 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

kezdeményez – szerb nyelven  ̶ különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett kérdésekre 

szerb nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Којим спортом се бавите? 

 Куда идете у куповину? 

 Где сте последњи пут провели годишњи одмор? 

 Шта ћете да радите крајем седмице? 

 
A VIZSGA SZERB 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 – szerb nyelven ̶ különböző  ̶ a Vizsgázó szakmájával 

 kapcsolatos - témákról. 

Példák: 

 

 Где радите? / Где учите? 

 Шта је ваш положај на радном месту? 

 Шта је ваш војни чин? 

 Која војна средства користите током рада? 

 

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: 
 (A párbeszéd szerb nyelven zajlik.) 

 

Vizsgáztató: Куда да идемо? 

Vizsgázó: Знам једно место / бирцуз/ ресторан где је фино пиво. 

Vizsgáztató: Далеко ли је одавде? 

Vizsgázó: Није баш. Сигурно ће да имају слободан стол, чак можемо и да   

  вечерамо. 

Vizsgáztató: Послужују ли и мађарска јела? 

Vizsgázó: Да, наравно. Јела су фина, а није ни прескупо. 

Vizsgáztató: Уреду. Добра идеја. Аутобусом требамо да идемо? 

Vizsgázó: Није потребно. Можемо да идемо пешке. Идимо! 

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

