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II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő 210 perc 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 20 pont 

Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre. 
 

(Szótár használható.) 
 

Інтенсивне злагодження по-гвардійськи 
 
Військовослужбовцям 1-ї ротної тактичної групи 28-ї окремої гвардійської механізованої 

бригади не позаздриш. З початком нового року події, що відбувалися у Чечні у 1994  - 1996 

роках призвели до потреби сформування нових зведених військових угрупувань. 

Військовослужбовці розпочали новий стиль життя. Наприклад, із військовими збройних 

підрозділів вчаться взаємодіяти танкісти, снайпери та військовики матеріально-технічного 

забезпечення і медики. 

Ця ротна тактична група складається з механізованої роти, танкового взводу, відділення 

снайперів та взводу забезпечення. Цей підрозділ — не штатний, а зведений. З тактичного 

погляду — мобільний, сконцентрований на виконанні навчально-бойових, а не адміністративно-

господарських завдань. 

У військовій термінології саме поняття «ртг» не є новим. Подібні ротні й батальйонні тактичні 

групи використовуються і в Україні, і в інших арміях світу вже давно. Вони ж призначені для 

виконання так званих раптово виниклих бойових завдань.  

В цьому сенсі варто згадати ту ж першу «чеченську кампанію» 1994–1996 років, коли в бій 

кидали поспіхом сформовані та належним чином не навчені зведені загони піхоти, танкістів і 

артилерії. До чого це призвело? До великих втрат у об’єднаному угрупованні російських військ. 

Тож на помилках вчаться. Досвід ведення локальних воєн і збройних конфліктів підштовхує 

нині до децентралізації управління саме на користь тактичних груп — автономних ротних 

підрозділів, яким притаманна висока маневреність, швидкоплинність та динамічність у бою. Що 

стосується 1-ї ротної тактичної групи 28-ї механізованої бригади, то вона діє з січня поточного 

року. За цей час її воїни виконали чимало роботи. Завершилася індивідуальна підготовка, 

повним ходом триває злагодження відділень і взводів групи, а командир групи капітан Дмитро 

Завадський вже повною мірою усвідомив, що тепер він відповідає не лише за боєготовність 

військовослужбовців, які служать у підпорядкованій йому 1-й механізованій роті, а й за 

танкістів, снайперів, технарів, тиловиків і медиків. Всі вони разом відтепер є одним цілим — 

тактичною групою, яка щоденно упродовж шести годин навчального часу відшліфовує свої  

теоретичні та практичні знання у ході проведення занять за різноманітними армійськими 

дисциплінами. 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 
 

Elérhető pontszám: 20 pont 

 

1. Mely katonai egységnél változott a katonák életstílusa? (2 pont) 
 

 

 

2. Milyen tanulsággal szolgált a csecsen kampány? (3 pont) 
 

 

 

3. Milyen fegyvernemi - és szakcsapatokból áll a szövegben szereplő katonai egység?  
  (4 pont) 
 

 

 

4. Milyen feladatokat gyakorolnak az egység katonái? (3 pont) 
 

 

 

5. A fegyveres egységeken kívül, kik tanulják még az együttműködést? (3 pont) 

 

 

 
6. Mi jellemzi a taktikai csoportokat a harctéren? (3 pont) 
 

 

 

7. Milyen esetben kerülnek bevetésre a szövegben említett katonai egységek? (2 pont) 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 20 pont 
 

MINTAMEGOLDÁS 
 
 

1. Mely katonai egységnél változott a katonák életstílusa? (2 pont) 

 A 28-as gárda gépesített dandárkülönítmény (1) 1. taktikai csoportjánál (1) (századnál). 

 
2. Milyen tanulsággal szolgál a csecsen kampány? (3 pont) 

 Életre hívja (1) az összevont csapatok (1) szükségességét (1). 

 
3.  Milyen fegyvernemi - és szakcsapatokból áll a szövegben szereplő katonai egység? 

  (4 pont) 

 Gépesített századból (1), harckocsizó szakaszból (1), mester lövészalosztályból (1), és az 

ellátást biztosító szakaszból (1). 

 
4. Milyen feladatokat gyakorolnak az egység katonái? (3 pont) 

 (Különböző) katonai diszciplínák során (1) csiszolják (1) az elméleti és a  gyakorlati tudásukat 

 (1). 

 
5.  A fegyveres egységeken kívül, kik tanulják még az együttműködést? (3 pont) 

 Az anyagi (1) – technikai (1) és az egészségügyi ellátást biztosító katonák (1). 

 
6. Mi jellemzi a taktikai csoportokat a harctéren? (3 pont) 
 

Magas fokú manőverezés (1), gyorsaság (1), dinamikusság (1). 
 
 
7.  Milyen esetben kerülnek bevetésre a szövegben említett katonai egységek? (2pont) 

 A váratlanul felmerülő (1) katonai feladatok teljesítésénél (1). 


