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A vizsga időtartama: kb. 20 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. 5-6 perc 

2) Szakmai társalgás: kb. 8-10 perc 

3) Véleménykifejtés: kb. 4-5 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a véleménykifejtés kártyát és adja át 

neki. 

A vizsga rövid bemelegítő társalgással indul. 

Példák: 

 Як ви себе почуваєте? 

 Чим ви приїхали машиною чи громадським транспортом? 

 Розповіжте коротко про себе. 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 5-6 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján idegen 

nyelven beszélgetést kezdeményez különböző témákról. A Vizsgázónak a feltett 

kérdésekre ukrán nyelven kell válaszolnia. 

 

Példák: 

 

 Які форми розваг ви б запропонували приїжджим із-за кордону? 

 Якої ви думки про генетично модифіковані продукти харчування? 

 Яка ваша думка стосовно положення людей похилого віку в сучасних сім'ях? 

  

 
A VIZSGA UKRÁN NYELVEN ZAJLIK! 

 

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


 
II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 8-10 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával és a hadsereggel 

 kapcsolatos - kérdésekről. A feltett kérdésekre ukrán nyelven kell válaszolni. 

Példák: 

 

 Як вплинуло членство в НАТО на вашу військову частину? 

 Які технічні особливості має військова техніка, якою ви користуєтеся? 

 Які додаткові можливості для підвищення кваліфікації ви маєте у своєї 

військовій частині?  

 

III. VÉLEMÉNYKIFEJTÉS (kb. 4-5 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott véleménykifejtés kártyát átadja a Vizsgázónak 

elolvasásra. A Vizsgázó kifejti a véleményét a témáról – ukrán nyelven - , amelyet a 

Vizsgáztató kérdésekkel bővíthet/segíthet. 

 

A vizsgázó szituációs kártyája: 
(a leírás magyarul olvasható) 

 

Mit gondol a politika, a honvédelem és a honvédség kapcsolatáról? 

 

 A Vizsgáztató által feltett lehetséges kérdések: 
 

 Наскільки повинна втручатися політика у «справи військових»? 

 Чи вважаєте ви важливим цивільний контроль над військовими реформами? 

 Які саме елементи оборони не можна відокремити від політичної системи? 

 Що ви чули про західну модель відносин між цивільними та військовими? 

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

