
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 210 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
OROSZ 

FELSŐFOK 
MINTAFELADAT 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 20 pont 

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

(Szótár használható.) 
Жаркое лето 

(Из опыта событий в Дагестане летом 1999 года) 

Дагестанские события летом 1999-го явились продолжением непонятной войны, называемой в 

простонародье «второй чеченской». 

Очевидность того, что так называемые «Хасавьюртовские мирные соглашения» члены 

незаконных бандформирований использовали как трёхлетнюю передышку, не вызывает 

никакого сомнения. Все эти годы шла активная закупка вооружений, вербовка наёмников, 

строительство оборонительных сооружений, обучение и подготовка боеспособной армии. К 

концу лета 1999-го  боевики решили, что пробил час воплощения их стратегического замысла 

– установления своей власти на Северном Кавказе. 

В результате 7 августа полуторатысячная группировка террориста Ш. Басаева вторглась на 

территорию Республики Дагестан, захватив ряд сёл в Ботлихском и Цумадинском районах. 

Российских военных гарнизонов там не было, местная милиция не смогла оказать достойного 

сопротивления. Боевики сразу начали укрепляться на захваченной территории, намереваясь 

использовать её в качестве плацдарма для дальнейшего наступления. Их очередной целью 

было соединение со своими союзниками – вооружёнными отрядами радикальных группировок, 

сосредоточенными в районе сел Карамахи и Чабанмахи. 

Необходимо отметить, что российское военное командование в ответ на происшедшее в 

Дагестане отгреагировало достаточно чётко и оперативно. В район прорыва были выдвинуты 

мотострелковые подразделения, подтянута бригада внутренних войск, отряды дагестанской 

милиции, формирования народного ополчения. На следующий день в бой вступили 

Российские Военно Воздушные Силы (ВВС). Самолёты Ан-30 и Су-24 вели разведку, а 

штурмовики Су-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М «обрабатывали» укреплённые 

позиции боевиков. В результате нескольких бомбо-штурмовых ударов террористы понесли 

ощутимые потери в живой силе и технике. 

К сожалению, на первом этапе этого вооружённого конфликта в деятельности федеральных 

войск имели место случаи неразберихи, несогласованности, недооценки сил противника. Так, 

в результате недостаточного охранного обеспечения ботлихского аэродрома боевикам 

удалось скрытно приблизиться к лëтному полю и управляемыми ракетами «Фагот» уничтожить 



 

 

два вертолёта Ми-8. Однако в целом армейская авиация продемонстрировала высокую 

эффективность. 
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II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 210 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
III. SZÖVEGÉRTÉS 

 
 Elérhető pontszám: 20 pont 

 
KÉRDÉSEK: 
 
1) Milyen szárazföldi erőket vetett be az orosz katonai parancsnokság válaszul a 
 Dagesztánba betört harcosok ellen? (4 pont) 
 
 
 
 
 
2) Milyen tevékenységeket folytattak a harcosok a betörést megelőző három évben?  
  (4 pont) 
 
 
 
 
3) Milyen feladatokat hajtott végre az orosz légierő a műveletben? (2 pont) 
 
 
 
 
 
4) Mi könnyítette meg Baszajev csoportjának Dagesztán területére történő betörését? 
  (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
5) Mi nehezítette a föderáció csapatainak feladat-végrehajtását a konfliktus első 
 szakaszában? (3 pont) 
 
 
 
 
 
6) Mit tervezett Baszajev az elfoglalt terület megerősítése után? (3 pont) 
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II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 210 perc 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
OROSZ NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 
III. SZÖVEGÉRTÉS 

 
 Elérhető pontszám: 20 pont 

 
1) Milyen szárazföldi erőket vetett be az orosz katonai parancsnokság válaszul a 
 Dagesztánba betört harcosok ellen? (4 pont) 
 
 Gépesített lövész alegységeket (1), a belügyi csapatok egy dandárját (1), a Dagesztáni 
 rendőrség őrseit (1) és a népi milícia alakulatait is (1). 
 
 
2) Milyen tevékenységeket folytattak a harcosok a betörést megelőző három évben?  
  (4 pont) 
 
 Fegyvervásárlás (1), zsoldosok verbuválása (1), védelmi létesítmények építése (1), egy 
 harcképes sereg kiképzése és felkészítése (1). 
 
 
3) Milyen feladatokat hajtott végre az orosz légierő a műveletben? (2 pont) 
 
 Légi-felderítést folytattak (1), a megerősített körzetekre/körletekre légicsapást mértek (1). 
 
 
4) Mi könnyítette meg Baszajev csoportjának Dagesztán területére történő betörését? 
  (4 pont) 
 Az elfoglalt területeken nem voltak orosz katonai helyőrségek (2), a helyi rendőrség 
 képtelen volt megfelelő ellenállást tanúsítani (2). 
 
 
5) Mi nehezítette a föderáció csapatainak feladat-végrehajtását a konfliktus első 
 szakaszában? (3 pont) 
 
 Először esetenként zűrzavar volt (1), nem volt összehangoltság (1) és az ellenséges erőket 
 nem megfelelően értékelték (lenézték) (1). 
 
6) Mit tervezett Baszajev az elfoglalt terület megerősítése után? (3 pont) 
 
 Felvonulási területként történő felhasználását a további támadások indítására (2), egyesülni a 
 velük szövetséges –szélsőséges –fegyveres csoportokkal (1). 


