
SZÓBELI MODELLFELADATOK AZ ARMA NYELVVIZSGÁN 
 

ALAPFOK 

 
 

 

 

 

A vizsga időtartama: kb. 10-11 perc 

 
A vizsga menete:  A Vizsgázó személyazonosságának ellenőrzése és az adminisztráció után a 

 Vizsgáztató tájékoztatja a Vizsgázót - idegen nyelven - a vizsga menetéről. A 

 vizsga három feladatból áll: 

1) Általános társalgás: 3-4 perc 

2) Szakmai társalgás: 4-5 perc 

3) Szituáció: kb. 2 perc 

Ezt követően a Vizsgáztató megkéri a Vizsgázót, hogy húzza ki a szituációs kártyát és adja át neki. 

 

Rövid bemelegítés: 

Példák: 

 How are you today? 

 How did you come here? 

 Say a few words about yourself! 

 

 

I. ÁLTALÁNOS TÁRSAGÁS (kb. 3-4 perc) 

 

A Vizsgáztató a honlapon közzétett általános nyelvi témakörök listája alapján beszélgetést 

kezdeményez különböző témákról, amire a Vizsgázónak angol nyelven kell válaszolni. 

 

Példák: 

 

 What kind of sports do you do? 

 How often do you exercise? 

 Where do you go shopping? 

 What do you usually buy? 

 How do you spend your weekend? 

 How did you spend your last summer/winter holiday? 

 How do you celebrate Christmas? 

  

 
A VIZSGA ANGOL NYELVEN ZAJLIK! 

 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/nyelvvizsgaztatas/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/altalanos-nyelvi-temakorok


 
II. SZAKMAI BESZÉLGETÉS (kb. 4-5 perc) 

 A Vizsgáztató a honlapon közzétett katonai szaknyelvi témakörök listája alapján 

 beszélgetést kezdeményez különböző - a Vizsgázó szakmájával kapcsolatos - 

 kérdésekről. 

Példák: 

 

 Where do you work? / Where do you study? 

 What is your current position? 

 What is your rank? 

 What kind of military equipment do you use in your job? 

 Have you been on a mission? 

 

III. SZITUÁCIÓ (kb. 2 perc) 

 

A Vizsgáztató a vizsga elején kihúzott szituációs kártyát átadja a Vizsgázónak elolvasásra. 

A Vizsgáztató kezdeményezi a párbeszédet és a megadott szempontok alapján eljátsszák 

a helyzetgyakorlatot. 

 

A vizsgázó szituációs kártyája: 
(a leírás magyarul olvasható) 

 

Külföldi barátjával (a Vizsgáztatóval) szeretnének leülni valahol beszélgetni. 

Javasoljon egy helyet, ahol biztosan lesz szabad asztal. Mondja el, hogy az Ön 

által javasolt sörözőben vacsorázni is lehet, remekül főznek, és nem túl drágák 

az ételek. 

 

 Egy lehetséges párbeszéd: 
 

Vizsgáztató: So, where shall we go for a drink? 

Vizsgázó: I know a pub/restaurant where they have nice beer. 

Vizsgáztató: Is it far from here? 

Vizsgázó: No, not really. I am sure we can get a (free) table and we can also have dinner. 

Vizsgáztató: Do they serve Hungarian food? 

Vizsgázó: Yes, sure. The dishes are really tasty and not very expensive. 

Vizsgáztató: Sounds good. Shall we take the bus? 

Vizsgázó: No, we can walk. Let’s go! 

https://www.uni-nke.hu/szolgaltatasok/nyelvvizsgaztatas/arma-katonai-szaknyelvi-nyelvvizsga/katonai-szaknyelvi-temakorok

