
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA VIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 15 pont 

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

Сирийская Армия строит укрепления вокруг Дамаска 
 

 
Командование Сирийской Aрмии в последние дни активизировало работу по 

укреплению обороны на главных направлениях под Дамаском. Инженерные 

войска и гражданские специалисты строят бетонные заграждения и роют 

противотанковые рвы в районе международного аэропорта и к югу от военного 

аэродрома Меззе. 

Полковник Сирийской Арабской Армии Али ас-Сафи сообщает: "Прорывы 

противника возможны в первую очередь со стороны дорог, идущих от 

ливанской, иорданской и иракской границ". По его словам, все действия армии 

нацелены на создание вокруг Дамаска "зоны безопасности на максимальном 

удалении от центра города". В настоящий момент все силы брошены на 

ликвидацию оставшихся очагов сопротивления в Модамии и по линии Джобар - 

Эрбин - Хараста. 

Боевики оппозиционной "Сирийской Свободной Армии" все же надеются 

использовать американские удары по Сирии, чтобы организовать наступление 

по периметру Дамаска. Представитель боевиков Луи Мекдад заявил, что 

рассчитывает на то, что "ракетные удары США вызовут волну дезертирства в 

рядах правительственных войск, что облегчит осуществление планов по 

захвату Дамаска". 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 15 pont 

Kérdések: 

1) Hol végzik a feladataikat a műszaki csapatok és a civil szakemberek? 
  (4 pont) 

 

 

 

 

2) A szíriai ezredes szerint honnan várható az ellenfél támadása? (2 pont) 

 

 

 

 

3) Mire összpontosítanak a katonai haderők Damaszkusz körzetében? 
  (4 pont) 

 

 

 

 

4) Mire számít Luis Mekdad? (5 pont) 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhető pontszám: 15 pont 

MINTAMEGOLDÁS 

 

Сирийская Армия строит укрепления вокруг Дамаска 

 

1) Hol végzik a feladataikat a műszaki csapatok és a civil szakemberek? 
  (4 pont) 

 Damaszkusz mellett (1), a nemzetközi repülőtér környékén (1) délre a Mezze 
 katonai repülőtértől (2). 

 

2) A szíriai ezredes szerint honnan várható az ellenfél támadása? (2 pont) 

 A líbiai, jordániai és az iraki határtól induló (1) utak felől (1). 

 

3) Mire összpontosítanak a katonai haderők Damaszkusz körzetében? 
  (4 pont) 

 Biztonsági zóna (1) létrehozására (1) a városközponttól (1) maximális 
 távolságra (1). 

 

4) Mire számít Luis Mekdad? (5 pont) 

 Hogy az amerikai rakétatámadások (1) a kormányerők soraiban (2) dezertálási 
 hullámot indítanak el (2). 


