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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 15 pont 

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

 
Пад хеликоптера у Чеченији 

 

 Званичници руске војске дошли су под удар великих критика након пада хеликоптера у 

Чеченији који се срушио прошлог понедељка, када је 105 воjника изгубило живот, а 33 рањено. 

Тим стручњака одмах је изашао на терен како би утврдио узроке несреће, док истовремено у 

јавности преовлађује став да је хеликоптер типа Mi-26 оборен пројектилом чеченских 

побуњеника. 

 Поједини репортери истичу да је ово можда највећи губитак руских снага током 

вишегодишњег чеченског рата. Чеченски побуњеници су преузели одговорност за обарање 

хеликоптера и саопштили «како је ово најуспешније изведена саботажа чеченских бораца у 

последње две године». Хеликоптер Mi-26 наводно је летео тешко натоварен људима, робом и 

јефтином руском вотком ка југу и многи постављају питање зашто се он уопште користи када 

представља лако рањиву мету у ваздуху. 

 Садашњи рат у Чеченији траје већ три године, али руске власти истичу да се ради о 

малим изолованим али добро наоружаним групама побуњеника које нападају федералне 

јединице.  

 Догађаји од 11-ог септембра 2011. године омогићили су практично „слободне руке“ Русији. 

Поводом тога рат у Чеченији су прогласили полигоном међународне протутерористичке борбе. 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 
 Elérhető pontszám: 15 pont 
 
Kérdések: 
 
 
1) Miért érte kritika az orosz katonai illetékeseket? (2 pont) 
 
 
 
 
2) Mi a közvélemény álláspontja a lelőtt helikopterrel kapcsolatban? (2 pont) 
 
 
 
 
3) Hogyan nyilatkoznak a csecsen felkelők? (3 pont) 
 
 
 

 

4) Mit szállított a helikopter? (3 pont) 
 
 
 
 
5) Mit emeltek ki az orosz hatóságok az esettel kapcsolatban? (5 pont) 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 

 Elérhető pontszám: 15 pont 

MINTAMEGOLDÁS 

1) Miért érte kritika az orosz katonai illetékeseket? (2 pont) 
 
 A Csecsenföldön történt (1) helikopter-katasztrófa (1) miatt. 

 
 
2) Mi a közvélemény álláspontja az esettel kapcsolatban? (2 pont) 
 
 Csecsen lázadók (1) által kilőtt lövedék (1) találta el a helikoptert. 
 
 
3) Hogyan nyilatkoztak a csecsen felkelők?? (4 pont) 
 
 Vállalták a felelősséget (1) és közölték, hogy ez az utóbbi két év (1) legsikeresebben 

 végrehajtott (1) szabotázsakciója (1) volt. 

 
 
4) Mit szállított a helikopter? (3 pont) 
 
 Embereket, (1) árut (1) és (olcsó orosz) vodkát (1). 

 
 
5) Mit emeltek ki az orosz hatóságok az esettel kapcsolatban? (5 pont) 

 A felkelők kis létszámú (1), elszigetelt (1), de jól felfegyverzett (1) csoportjáról van szó, amelyek 

 a szövetségi alakulatokat támadják (2). 


