
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc 

ARMA NYELVVISZGARENDSZER 

SZERB NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
 

II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 
 
(Szótár használható.) 

 
Жене у војсци 

 

О жени војнику постоје различита мишљења, аргументи за и против, чак и у САД, где су 

жене у униформи најбројније. Они који су «за» износе да се у свим сферама и нивоима 

људских делатности улога жена повећава, па зашто не би и у војсци, док се противници 

позивају на традиције, физичке и друге особине нежнијег пола. Гледиште првих, у већини 

земаља НАТО-а, постепено добија на тежини. 

Војска и рат нису «привилегија» само мушкараца. У неким земљама (Велика Британија), 

санитетска служба, на пример, сматра се «традиционалном» војном службом за жене. 

«Традиционалне» у том погледу постале су још неке војне службе (веза, административна и 

др.). Из оквира тих «традиционалних» војних служби за жене, међутим, однедавно се излази и 

у неким земљама НАТО-а. Женама се поверавају извршне и командне дужности готово у свим 

видовима и родовима војске. Најдаље се отишло у САД, Великој Британији, Француској и 

Норвешкој. У Норвешкој ратној морнарици, на пример, отворена је могућност да жена буде 

командант не само површинског ратног брода него и подморнице. У Копненој војсци САД 

женама у униформи омогућено је да обављају послове у већини војних специјалности, једнако 

тако у Ратној морнарици и у Ратном ваздухопловству . Жене су, уз остало, пилоти борбених 

авиона и хеликоптера у сва три вида оружаних снага, укључујући и стратегијских бомбардера. 

У јединицама, командама и установама оружаних снага САД запослено је близу милион 

цивила, од тога више од 300.000 су жене. 
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VONALKÓD 
 
 

MINTAFELADAT 
 

 
II. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 
 
Kérdések: 

 
1) Milyen lehetőségeik vannak a nőknek az Egyesült Államok hadseregének különböző 
 haderőnemeinél? (6 pont) 
 
 
 
 
 
2) Mivel érvelnek azok, akik hasznosnak tartják a nők jelenlétét a hadseregben, és mivel 
 érvelnek azok, ellenkező véleményen vannak? (4 pont) 
 
 
 
 
 
3) Melyek azok az országok, ahol a nők szinte valamennyi haderő- és fegyvernemnél 
 teljesíthetnek szolgálatot? (4pont) 
 
 
 
 
 
4) Melyek azok a katonai szakszolgálatok, amelyeket «hagyományosan» nők látnak el? 
  (3 pont) 
 
 
 
 
5) Mit jelent ez Norvégia esetében? (3 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 
 Elérhető pontszám: 20 pont 

 
1) Milyen lehetőségeik vannak a nőknek az Egyesült Államok hadseregének különböző 
 haderőnemeinél? (6 pont) 
 
 Az egyenruhás nők az Egyesült Államokban a szárazföldi haderő (1) a haditengerészet (1) és a 

 légierő (1) szakterületeinél nagy arányban teljesíthetenek szolgálatot. Többek között lehetnek 

 harci repülőgépek (1) és helikopterek pilótái (1), ideértve a légierő stratégiai bombázóit (1) is. 

 

2) Mivel érvelnek azok, akik hasznosnak tartják a nők jelenlétét a hadseregben, és mivel 
 azok, akik ellenkező véleményen vannak? (4 pont) 
 
 A humán foglalkoztatottság szinte minden területén (1) és szintjén (1) növekszik a nők szerepe. 

 Az ellenvéleményen lévők szerint a nők fizikai (1) és más (1) tulajdonságaiból adódóan nem 

 alkalmasak erre a posztra. 

 

3) Melyek azok az országok, ahol a nők szinte valamennyi haderő- és 
 fegyvernemnél teljesíthetnek szolgálatot? (4 pont) 
 
 Az egyes NATO-országokban így pl. az Egyesült Államokban,(1) Nagy – Britanniában, (1) 

 Franciaországban (1) és Norvégiában is (1). 

 

4) Melyek azok a katonai szakszolgálatok, amelyeket «hagyományosan» nők látnak el? 
  (3 pont) 
 
 Az egészségügyi (1) szolgálatot, híradó (1) és adminisztratív (1) tevékenységek végzésében is 

 részt vesznek. 

 

5) Mit jelent ez Norvégia esetében? (3 pont) 
 
 A norvég haditengerészetnél adott a lehetőség arra, hogy nő töltsön be parancsnoki posztot (1) 

 nem csak hadihajón (1), de akár tengeralattjárón (1) is. 


