Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyelvvizsgaközpont

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER
OLASZ NYELV
KÖZÉPFOK

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15

MINTAFELADAT

GÉPI HANG ÉRTÉSE
Elérhető pontszám: 10 pont

I. FELADAT
A hanganyag írott változata:

Arrivano i rinforzi: militari in pattuglia anche in provincia

Il Consiglio dei ministri ha votato il provvedimento che permette di aumentare il contingente dei
militari impiegati nelle città con compiti di ordine pubblico insieme alle forze di polizia. Il ministro della
Difesa ha subito annunciato che le nuove forze potranno essere schierate anche nei Comuni
dell’hinterland, dove il Pdl nelle settimane scorse aveva raccolto migliaia di firme proprio per chiedere
l’estensione oltre Milano dell’operazione “Strade sicure”.
“Aumenteranno i militari – ha detto il ministro – perché i risultati sono stati ottimi.”
Soddisfatto il vicesindaco di Milano che aveva chiesto al ministro di rafforzare il contingente milanese
di “Strade sicure”. Ha ringraziato al ministro della Difesa parlando di “uno sforzo importante che ci
auguriamo abbia anche Milano come destinazione della dislocazione dei militari. Il nuovo contingente
permetterebbe di coprire altre aree a rischio.”
“La presenza dei militari è stato un segnale importante per le periferie. Nelle aree in cui è stato
attivato il servizio i reati sono calati del 40 per cento. Ma di questi risultati ha beneficiato anche il
centro. Basti dire che in Centrale non ci sono più violenze sessuali e i 5 tentativi di aggressione sono
stati tutti sventati grazie al pattugliamento.”
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Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon magyar nyelven a
feladatlapon található kérdésekre.
Kérdések:

1)

Milyen intézkedést szavazott meg a Minisztertanács?

(2 pont)

2)

Mit kért a több ezer aláíró?

(2 pont)

3)

Miért elégedett a polgármester-helyettes?

(2 pont)

4)

Milyen hatást váltott ki a katonák jelenléte a külvárosokban?

(2 pont)

5)

Milyen hatással volt a járőrözés a belvárosban?

(2 pont)
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1)

Milyen intézkedést szavazott meg a Minisztertanács?

(2 pont)

Amely lehetővé teszi a városokban bevetett katonai kontingen létszámának az emelését
(2).

2)

Mit kért a több ezer aláíró?

(2 pont)

Terjesszék ki a „ Biztonságos utak „ nevű műveletet a Milánón túli területekre is (2).

3)

Miért elégedett a polgármester-helyettes?

(2 pont)

Azért, mert az új kontingens lehetővé teszi (1) más veszélyeztetett övezetek védelmét (1).

4)

Milyen hatást váltott ki a katonák jelenléte a külvárosokban?

(2 pont)

A bűncselekmények száma 40%-kal csökkent (2).

5)

Milyen hatással volt a járőrözés a belvárosban?
Pozitív hatása volt - megszűnt a szexuális erőszak, és öt támadási kísérletet sikerült
meghiúsítani (2).

(2 pont)

