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GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 
 

У присуству највиших државних и војних руководилаца на полигону Војне академије данас је 

одржана показна тактичка вежба под називом «Дипломац 2008», студената завршне године. 

Циљ показне тактичке вежбе био је приказ обучености студената у обављању наменских 

задатака које их ускоро очекују у јединицама. 

Студенти завршне године Војне академије имали су прилику да стечена знања примене у 

оквиру вода, чете и батаљона. Вежба је организована према међународним стандардима 

Нато-а. 

Најважнији учесници вежбе били су студенти завршне године Војне академије, који су активно 

учествовали у извршењу гађања и тактичких радњи.“Дипломац 2008” донео је неколико новина 

у односу на сличне вежбе одржане протеклих година. Наиме, на овогодишњој вежби студенти 

завршне године Војне академије приказали су своју оспособљеност за почетне командирске 

дужности праћени дејством авијације. Такође, први пут саставни део вежбе био је приказ 

поступака људства на контролном пункту Уједињих нација у ванредним ситуација у којима се 

“плави шлемови” могу наћи. 
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I. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

 
Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon magyar nyelven a 

feladatlapon található kérdésekre. 

 
Kérdések: 
 
 
1) Milyen esemény megtartására került sor?  (1 pont) 
 
 
 
 
2) Mi volt az esemény célja? (1 pont) 
 
 
 
 
3) Milyen alakulatok szintjén kellett a végzős hallgatóknak bemutatni tudásukat? (3 pont) 
 
 
 
 
4) Milyen szabvány szerint rendezték meg a gyakorlatot? (1 pont) 
 
 
 
 
5) Mi jelentett újdonságot a korábbi gyakorlatokhoz képest? (4 pont 
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MINTAMEGOLDÁS 

1) Milyen esemény megtartására került sor? (1 pont) 

 A Katonai Akadémia végzős hallgatói bemutató gyakorlatot tartottak (1). 

 

2) Mi volt az esemény célja? (1 pont) 

 A feladatok elvégzéséhez szükséges felkészültségük bemutatása (1). 

 

3) Milyen alakulatok szintjén kellett a végzős hallgatóknak bemutatni tudásukat? (3 pont) 

 Szakasz (1), század (1), zászlóalj (1). 

 

4) Milyen szabvány szerint rendezték meg a gyakorlatot? (1 pont) 

 NATO (1) szabvány szerint. 

 

5) Mi jelentett újdonságot a korábbi gyakorlatokhoz képest? (4 pont) 

 Csapatparancsnoki feladatok ellátásához szükséges felkészültségük bizonyítása (2), valamint 

 hogyan reagáljanak rendkívüli helyzetekben a „Kék sisakosok” az ellenőrző pontokon (2). 


