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A vizsga időtartama: kb. 10 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. 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: 

 Як ви себе почуваєте? 

 Ви приїхали машиною? 

 Розповіжте коротко про себе. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

kezdeményez – ukrán nyelven - különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett kérdésekre 

ukrán nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Яким видом спорту ви займаєтеся? 

 Де ви робите покупки? 

 Де ви відпочилали останнього разу? 

 Що робитимете на вихідних? 

  

 
A VIZSGA UKRÁN 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 - 

 témákról. A kérdésekre ukrán nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Де ви працюєте? / Де ви навчаєтеся? 

 Яку посаду займаєте? 

 Яке у вас звання? 

 Яку військову техніку використовуєте під час роботи? 

 

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 ukrán nyelven zajlik.) 

 

Vizsgáztató: Ну що ж, куди нам зайти посидіти? 

Vizsgázó: Я знаю  хороше місце /корчму, паб/ ресторан, де смачне пиво. 

Vizsgáztató: Це далеко звідси? 

Vizsgázó:  Не дуже. У них точно буде вільний столик, зможемо навіть повечеряти. 

Vizsgáztató: Угорські страви там теж подають? 

Vizsgázó: Так, звичайно. Страви дуже смачні, і місце не надто дороге. 

Vizsgáztató: Гаразд, це звучить добре. Потрібно добиратися автобусом? 

Vizsgázó: Не обов'язково, можемо піти пішки. Ходімо! 

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

