
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 - ukrán 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: 

 Як ви себе почуваєте? 

 Ви приїхали машиною чи громадським транспортом? 

 Розповіжте коротко про 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 ukrán nyelven kell 

válaszolni. 

 

Példák: 

 

 Опишіть своє місце проживання.  

  Як змінилися звички харчування людей за останні роки? 

 Як ви святкуєте Різдво? 

  

 
A VIZSGA UKRÁN 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 ukrán nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Де ви працюєте? / Де навчаєтесь? 

 Яку посаду займаєте? 

 Яке у вас звання? 

 Яку військову техніку використовуєте під час роботи? 

 Чи бували ви коли-небудь у зарубіжній миротворчій місії? 

 

III. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgázó 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: 
 

 Як люди ставляться до військової служби? 

 Як можна було б підвищити престиж військової служби? 

 Чи ви згідні з тим, що питання, які не стосуються сфери воєнної безпеки 

держави, повинні перед суспільством розглядатися відкрито? Чому так? / Чому 

ні? 

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

