
 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 

ARMA nyelvvizsga, ALAPFOK, 1. feladat. 

Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon 

magyar nyelven, a feladatlapon található kérdésekre. 

Kérjük, hogy a következő 15 másodpercben olvassa el a feladatlapon található 

kérdéseket. 

 
(15 másodperc szünet) 
 

1. hallgatás 

 

Один молодой человек очень поздно просыпался по утрам и всегда опаздывал 

на работу. Он обратился к врачу за помощью. Врач дал ему лекарство и сказал, 

что оно поможет ему без труда вставать по утрам. 

Молодой человек принял лекарство в тот же вечер и лёг спать. Когда он 

проснулся, то увидел, что будильник ещё не звонил. Он был очень доволен, что 

наконец-то пришёл вовремя на работу. 

Он рассказал товарищу, что принял чудесное лекарство, спал, как убитый, 

проснулся без будильника и пришёл на работу раньше всех. «Поздравляю! – 

ответил товарищ. – Но я хотел бы знать, где ты был целый день вчера?» 

 

Ez az első hallgatás vége. Most Önnek fél perc áll rendelkezésére a kérdések 

megválaszolására. 

 



 

 

(30 másodperc szünet) 

 

2. hallgatás 

 

Один молодой человек очень поздно просыпался по утрам и всегда опаздывал 

на работу. Он обратился к врачу за помощью. Врач дал ему лекарство и сказал, 

что оно поможет ему без труда вставать по утрам. 

Молодой человек принял лекарство в тот же вечер и лёг спать. Когда он 

проснулся, то увидел, что будильник ещё не звонил. Он был очень доволен, что 

наконец-то пришёл вовремя на работу. 

Он рассказал товарищу, что принял чудесное лекарство, спал, как убитый, 

проснулся без будильника и пришёл на работу раньше всех. «Поздравляю! – 

ответил товарищ. – Но я хотел бы знать, где ты был целый день вчера?» 

 

Ez a második hallgatás vége. Mostantól Önnek további fél perc áll 

rendelkezésére a kérdések megválaszolására. 

 
(30 másodperc szünet) 



 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

 

 

1) Miért fordult orvoshoz a fiatalember? (2 pont) 
 

 

 

 

2) Miért volt nagyon elégedett a fiatalember? (2 pont) 
 

 

 

 

3) Mit akart megtudni a fiatalember munkatársa? (1 pont) 



 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 pont 

ARMA VIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

MINTAMEGOLDÁS 

 

1) Miért fordult orvoshoz a fiatalember? (2 pont) 
 
 Mert mindig elaludt (1), és (mindig) elkésett a munkából (1). 
 
 
2) Miért volt nagyon elégedett a fiatalember? (2 pont) 
 
 Mert végre időben beért a munkahelyére (2). 
 
 
3) Mit akart megtudni a fiatalember munkatársa? (1 pont) 
 
 Hogy hol töltötte az előző napot (1). 


