
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 120 perc 

ARMA VIZSGARENDSZER  
UKRÁN NYELV 

ALAPFOK 
 

MINTAFELADAT 
 

 
III. SZÖVEGÉRTÉS 

Elérhet ő pontszám: 15 pont 

 
Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyar ul a szöveget követ ő 
kérdésekre. 
(Szótár használható.) 

 

Служила дівчина танкістом, а буде офіцером – вихователем 

 
 Наталка поставила собі за мету стати справжнім військовослужбовим і 

вирішила пов'язати свою долю з армією. Вона вже давно вирішила, що хоче 

продовжувати навчання в одному з вищих учбових закладів Західної України. 

Цікавим є те, що Наталка Чумак є єдиною дівчиною, яка навчається на другому 

курсі Львівського військового інституту сухопутних військ ім. гетьмана Петра 

Сагайдачного Національного політехнічного університету. 

Аби перевірити себе, спочатку вона вступила на військову службу за контрактом 

у танкову частину. Всі випробування пройшла гідно, стала добрим спеціалістом. 

При вступі до Вищого військового навчального закладу Наталка обрала дещо 

інший фах – “культурно-виховна робота”. Це для неї також близьке: ще у 

середній школі дівчина організовувала і вела тематичні вечори, писала та 

виконувала пісні. Про чудові виступи Наталі пам'ятають  у її рідному містечку 

Гончарівськ, що на Чернігівщині. 

Безумовно, що роки військової служби та навчання в інституті стали надійним  

підґрунтям для здійснення мрій Наталки. Після закінчення навчання перед 

молодим фахівцем відкриються нові можливості. 

Знаючи цілеспрямованість та наполегливість цієї дівчини, можна сказати, що 

через три роки Збройні Сили нашої держави поповняться прекрасним офіцером. 
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Kérdések: 

 

1) Milyen célokat t űzött ki magának Natalka? (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
2) Milyen formában teljesített szolgálatot? (4 pont ) 
 
 
 
 
 
 
3) Hol tanul Csumák Natalka? (2 pont) 
 
 
 
 
 
 
4) Mivel foglalkozott Natalka a középiskolai évek a latt? (4 pont) 
 
 
 
 
 
 
5) Mikor végez Natalka a f őiskolán? (1 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 
 
 

1) Milyen célokat t űzött ki magának Natalka? (4 pont) 

 Hogy igazi katona váljon belőle (2), és folytathassa tanulmányait egy 

 nyugat-ukrajnai felsőfokú intézményben (2) 

 
 
2) Milyen formában teljesített szolgálatot? (4 pont ) 

 Szerződéses katonaként (2) a harckocsizó alakulatnál (2). 

 
 
3) Hol tanul Csumák Natalka? (2 pont) 

 A lembergi (Petro Szahajdacsnij Nemzeti Műszaki Egyetem) Szárazföldi 

 Haderők Katonai Főiskoláján (2). 

 
 
4) Mivel foglalkozott Natalka a középiskolai évek a latt? (4 pont) 

 Kultúrestek szervezője (1) és vezetője volt (1), dalokat szerzett (1) és 

 énekelt (1). 

 
 
5) Mikor végez Natalka a f őiskolán? (1 pont) 

 Három év múlva (1). 


