SZÓBELI MODELLFELADATOK A NATO STANAG 6001 NYELVVIZSGÁN
1 SZINT

A vizsga időtartama: kb. 10-12 perc
(A vizsga elején a vizsgáztató tájékoztatja a vizsgázót a vizsga menetéről. A vizsgázó két
szakmai témájú képet és egy általános szituációs kártyát húz, majd a két kép közül
kiválaszt egyet, melyről beszélni kíván és a szituációs kártyával együtt átadja a
vizsgáztatónak.)

A warm-up

(max. 1 minute)

 How are you today?
 Do you like the weather today?
 Which is your favourite season? Why?

PART I.

GENERAL CONVERSATION

(2-3 minutes)

(vizsgáztató kezdeményezi)
The main topic of the conversation: Clothing
A vizsgáztató számára javasolt kérdések:
 What are you wearing now?
 What do you wear when you go to work?
 How important are fashionable clothes for you?
 What do you wear when you go to the theatre?
 How is clothing different in summer and winter?
 Where do you buy your clothes for yourself and your family?

PART II.

MILITARY CONVERSATION

(2-3 minutes)

(a vizsgáztató kezdeményezi)
The main topic of the conversation: Military career
A vizsgáztató számára javasolt kérdések:
 What is your present assignment?
 What are your responsibilities?
 What do you normally do at work?
 What sort of people do you work with?
 What assignment would you like to get next?
 How do you see your future in the military?

PART III.

PICTURE DESCRIPTION

(2-3 minutes)

A vizsgázó először monológ formájában leírja az általa a vizsga elején kiválasztott, a
katonai élet valamilyen aspektusát ábrázoló képet (pl. katonai bázis, katonai gyakorlat,
csapatélet, stb.). Ezt követően a vizsgáztató 3-4 egyszerű kérdést tesz fel a képpel
kapcsolatban.

A vizsgáztató lehetséges kérdései:
 What uniform are the soldiers wearing?
 What are the men talking about?
 What do you think the soldiers are doing in the area?
 How can peacekeeping soldiers help civilians?

PART IV.

ROLE PLAY

(1-2 minutes)

A vizsgázó szituációs kártyája:

You are taking a course in London. Your friend asked you to buy a dictionary of
American English. Ask a shop assistant (the examiner) for help.

A vizsgáztató számára nyújtott támpontok:
 Ask the candidate what sort of dictionary he/she wants.
 Ask if he/she knows the title.
 Tell him/her that you do not have such dictionaries at the moment.
 Express your regrets.
 Suggest ordering the dictionary for the candidate. Tell him/her when he can expect
the dictionary to arrive. Ask how long he/she is staying in London.
 Recommend some other bookshops.

