
 

  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

A hanganyag írott változata: 

 

ARMA vizsga, ALAPFOK, 2. feladat. 

Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást és 

karikázza be a feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden 

kérdést vagy állítást egymás után kétszer fog hallani. Kérjük, hogy a 

következő 30 másodpercben olvassa át a feladatot. 

 
 

PÉLDA: 

0. Your call sign during the exercise is Victor, X-ray, India. 

  (5 másodperc szünet) 

  Your call sign during the exercise is Victor, X-ray, India. 

  (5 másodperc szünet) 

 
1. My first posting abroad was in Afghanistan. 

 (5 másodperc szünet) 

 My first posting abroad was in Afghanistan. 

 (5 másodperc szünet) 

 
2. The objective of the operation was to free the hostages. 

 (5 másodperc szünet) 

 The objective of the operation was to free the hostages. 

(5 másodperc szünet) 

 

3. The 2nd platoon will stay in the rear of the attack position. 

 (5 másodperc szünet) 

 The 2nd platoon will stay in the rear of the attack position. 

 (5 másodperc szünet) 



 

  

4. When was the building attacked by the terrorists? 

 (5 másodperc szünet) 

 When was the building attacked by the terrorists?  

 (5 másodperc szünet) 

 
5. Where is the convoy of light infantry vehicles going? 

 (5 másodperc szünet) 

 Where is the convoy of light infantry vehicles going? 

 (5 másodperc szünet) 

 
6. Medical support was provided to the casualties. 

 (5 másodperc szünet) 

 Medical support was provided to the casualties. 

 (5 másodperc szünet) 

 
7. A soldier must keep his personal weapon tidy at all times. 

 (5 másodperc szünet) 

 A soldier must keep his personal weapon tidy at all times. 

 (5 másodperc szünet) 

 
8. Today, Lieutenant Hopkins is on duty at the main gate. 

 (5 másodperc szünet) 

 Today, Lieutenant Hopkins is on duty at the main gate. 

 (5 másodperc szünet) 

 
9. Transport aircraft can move men and equipment long distances. 

 (5 másodperc szünet) 

 Transport aircraft can move men and equipment long distances. 

 (5 másodperc szünet) 

 
10. The British officer is wearing his dress uniform. 

 (5 másodperc szünet) 

 The British officer is wearing his dress uniform. 

 (5 másodperc szünet) 

 



 

  

Ez a 2. feladat vége. Az alapfokú szóbeli vizsga gépi hangértési feladata ezzel 

befejeződött. Kérjük, helyezze a feladatlapot az előzetesen kitöltött adatlap 

mellé a borítékba és adja be a vizsgafelügyelőknek.  



 

  

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 
15 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

VÁLASZLAP 

 
Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást és karikázza 

be a feladatlapon a helyes választ. Minden kérdést vagy állítást kétszer fog 

hallani. Kérjük, hogy a következő 30 másodpercben olvassa át a feladatot. 

 

PÉLDA: 

0. Your call sign during the exercise is Victor, X-ray, India. 

 A. Your call sign is WXI. 

 B. Your call sign is VXI. 

 C. Your call sign is VXY. 

 
 
1. A. I was deployed. 

 B. I was promoted. 

 C. I was commissioned. 

 

2. A. Troops were moved. 

 B. Equipment was stolen. 

 C. People were rescued. 

 

3. A. They will stay in the middle. 

 B. They will stay at the back. 

 C. They will stay at the front. 

 

4. A. Since April. 

 B. Last Sunday. 

 C. For 2 hours. 



 

  

 
5. A. From the M5. 

 B. At slow speed. 

 C. To the base. 

 

6. A. Shelter was given. 

 B. First aid was given. 

 C. Supply was given. 

 

7. A. He must clean his rifle. 

 B. He must clean his boots. 

 C. He must clean his room. 

 

8. A. The lieutenant is feeling sick. 

 B. The lieutenant is having lunch. 

 C. The lieutenant is busy working. 

 

9. A. They can be used for bombing. 

 B. They can be used for deployment. 

 C. They can be used for combat. 

 

10.  A. He is preparing for a parade. 

 B. He is preparing for an exercise. 

 C. He is preparing for a briefing. 



 

  

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

 

MEGOLDÁS 

 

1. A  (1 pont) 

 
 
2. C  (1 pont) 

 
 
3. B  (1 pont) 

 
 
4. B  (1 pont) 

 
 
5. C  (1 pont) 

 
 
6. B  (1 pont) 

 
 
7. A  (1 pont) 

 
 
8. C  (1 pont) 

 
 
9. B  (1 pont) 

 
 
10. A  (1 pont) 


