
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 

HORVÁT NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
 

IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 

 
 

Írjon egy 8–10 mondatos fogalmazást az alábbi két téma EGYIKÉRŐL a megadott szempontok 

alapján. 

(Szótár használható.) 
 
 
 

1) Külföldi katonatársa Magyarországra érkezik hivatalos látogatásra. Szabadnapján 

szeretné meglátogatni Önt szolgálati helyén. Írjon levelet az alábbi szempontok alapján: 

 

 fejezze ki örömét, hogy újra találkozhatnak; 

 írja le, mit fog megmutatni neki az egységénél; 

 részletezze napi szakmai feladatait; 

 hívja meg egy közös esti programra. 

 

 

 

 

2) Ön nemrég tért haza egy külföldi katonai bázison tartott szakmai továbbképzésről. Írjon 

levelet külföldi katonatársának a megadott szempontok alapján: 

 

 hol és milyen tanfolyamon vett részt; 

 mutassa be a katonai bázist; 

 írjon a tanfolyamon elsajátított szakmai ismeretekről és gyakorlati képzésről; 

 részletezze, milyen szabadidős programokon vett részt. 
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1-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

Dragi Damire! 

 

Drago mi je što sljedećeg tjedna dolaziš u Budimpeštu. Prigodom toga želio bih te upoznati sa mojom 

jedinicom. Ja radim ovdje kao zapovjednik odreda. Pokazat ću ti kantinu i teren za mimohod, gdje 

vježbamo borbene zadaće. U jutarnjim satima redovito sudjelujem na podnošenju raporta, nakon 

toga izvješćujem svoje podređene. Poslije slijedi vježbanje stupanja. Budući je danas petak moram 

podnijeti tjedno izvješće svojem zapovjedniku. U subotu navečer, ako i ti želiš možemo izići u grad, u 

restoran da probaš neki fini mađarski specialitet. Očekujem tvoj posjet. 

 

 Prijateljski pozdrav: 

 Sándor 

  



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 

HORVÁT NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

 
IV. IRÁNYÍTOTT FOGALMAZÁS 

 
Elérhető pontszám: 20 pont 

 

2-es feladat MINTAMEGOLDÁSA 

 

 

Bog Ivane! 

Nedavno sam se vratio iz Amerike, pa bih te želio izvijestiti svezi ovoga putovanja. Tri mjeseca sam 

boravio zajedno s američkim vojnicima na pješadijskoj vježbi. Sudjelovao sam na mnogim teoretskim 

i praktičnim zanimanjima: pružanju prve pomoći ranjenicima, proučavanju slučajeva eksplozivne 

opasnosti. Osim toga bili smo na vojnoj vježbi u ratnim uvjetima, kada smo letjeli Black-Hawk 

helikopterima.  

Vojno uporište gdje smo prebivali toliko je veliko da se može izgubiti u njemu. Unutar njega se nalazi 

sve što je potrebno za život i obuku: časnički dom, školsko obrazovno središre, streljana, stadion, 

garnizonska prodavaonica. 

Krajem tjedna općenito smo boravili na sportskom središtu, gdje smo plivali i trenirali. Završetkom 

tečaja ponekad smo išli na izlet, nosili su nas i u Washington, gdje smo pogledali Bijelu kuću i 

Kapitolijum. Sve je bilo vrlo zanimljivo. 

Što je novo kod tebe? Piši mi! 

 Pozdrav 

 Janoš 


