
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

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

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

SZLOVÁK NYELV 
ALAPFOK 

 
MINTAFELADAT 

 

III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 15 pont 

 

Olvassa el az alábbi szöveget, és válaszoljon magyarul a feltett kérdésekre. 

(Szótár használható) 

 

NAJLEPŠÍ PRIATEĽ ARMÁDY:HRDINAMI SVETOVÝCH VOJEN BOLI PSÍ BOJOVNÍCI 

 

Počas prvej svetovej vojny bojovalo na fronte až 20 tisíc psov.  

O nehynúcej vernosti psov človeku sa málokedy polemizuje. Ale azda nikdy nebolo puto medzi 

človekom a psom testované viac ako počas prvej svetovej vojny. 

V službe britským vojakom sa objavilo až 20 tisíc chlpáčov, ktorí sa pre mužov v zákopoch stali 

neospevovanými hrdinami. 

Využitie psov na fronte bolo široké. Nosili pomoc raneným, ťahali náklad so zbrojnou technikou, boli 

členmi hliadok na odhaľovanie nepriateľa. Štvornohí pomocníci plnili aj úlohu poslov. Behali 

so správami od vojakov v prvej línii k veliteľom, ktorí boli vzadu. 

Chlpáči boli trénovaní aj na to, aby dokázali bez pohnutia ležať v zákope vedľa svojho pána, prípadne 

identifikovať nepriateľa, ak sa priblíži k zákopu a tíško to svojmu pánovi oznámiť. 

O psích vojakoch informovala aj dobová tlač, v roku 1916 priniesla opis temperamentu, ktorým musí 

disponovať dobre vycvičený vojenský pes: „Nikdy nešteká, nanajvýš ticho vrčí, aby poukázal 

na prítomnosť nepriateľských síl, alebo ich priblíženie. Lepšie však je, ak v týchto situáciách vzprieči 

uši, aby svojho pána udržal v strehu.“ 

„Beda osobe, ktorá by sa pokúšala zaútočiť na spiaceho človeka. Pes totiž nepotrebuje spať. V noci je 

čulý a temperamentný. Armáda ho okrem toho môže použiť na veľa iných činností, nesmie však tieto 

činnosti medzi sebou kombinovať,“ napísal v roku 1915 Chelterham Looker. 

Podplukovník Richardson poverený založením školy na tréning psov zasa pre večerník v roku 1918 

povedal: „Zručnosť, odvaha a vytrvalosť týchto zvierat je úžasná. Ich užitočnosť sa ukázala najmä 

v situáciách, keď bolo treba doručiť správu. Psí posli často dokázali sprostredkovať životne dôležité 

informácie.“ 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 
 

 Elérhető pontszám: 15 pont 
 

Kérdések: 
 

1) Hol szállították a kutyák a híreket? (4 pont) 
 
 
 
 
 

2) Mennyi kutya harcolt az első világháborúban? (1 pont) 

 

 

 

3) Kit bíztak meg a kutyakiképző megalapításával? (1 pont) 

 

 

 

4) Mire használták a kutyákat a fronton? (6 pont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5) Hogyan hívja fel a figyelmet az ellenség jelenlétére a jól kiképzett „katonakutya”?  

 (3 pont) 
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III. SZÖVEGÉRTÉS 

 Elérhető pontszám: 15 pont 

MINTAMEGOLDÁS 
 

 

1) Hol szállították a kutyák a híreket? (4 pont) 
 
 Az első vonalbeli (1) katonák (1) és a hátul lévő (1) vezetőség között (1). 
 
 

2) Mennyi kutya harcolt az első világháborúban? (1 pont) 

 (Körülbelül) húszezer (1). 

 

3) Kit bíztak meg a kutyakiképző megalapításával? (1 pont) 

 Richardson alezredest. 

 

4) Mire használták a kutyákat a fronton? (6 pont) 

 Sebesülteknek (1) vittek segítséget (1); cipelték (1) a fegyvereket (1); részt vettek (1) 

 (az ellenség) felderítésében (1). 

 
 

5) Hogyan hívja fel a figyelmet az ellenség jelenlétére a jól kiképzett „katonakutya”?  

 (3 pont) 

 Nem ugat (1), halkan (1) morog (1). 
 
 
 


