
 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 

ARMA nyelvvizsga, ALAPFOK, 1. feladat. 

Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és válaszoljon 

magyar nyelven a feladatlapon található kérdésekre. 

Kérjük, hogy a következő 15 másodpercben olvassa el a feladatlapon található 

kérdéseket. 

 
(15 másodperc szünet) 
 

Első hallgatás 

 

Peter and Carol have been busy recently with plans for a new home. 

First they looked for a flat in town and found a 3-bedroom flat. Peter liked it very 

much as it wasn’t far from his office. The children were also happy because their 

friends lived next door. But Carol didn’t like it because it was on the eighth floor of a 

block of flats on a busy main road. 

Last week they saw an advertisement in the newspaper for a cheap house in the 

country. They visited the place and they liked it at once. It’s a hundred years old, with 

three large bedrooms and a living room. The children loved it because it has a 

garden to play in and there is a farm nearby with all kinds of animals. They have to 

renovate it, but some friends will help them. 

 

Ez az első hallgatás vége. Most Önnek fél perc áll rendelkezésére a kérdések 

megválaszolására. 



 

 

 

(30 másodperc szünet) 

 

Második hallgatás 

 

Peter and Carol have been busy recently with plans for a new home. 

First they looked for a flat in town and found a 3-bedroom flat. Peter liked it very 

much as it wasn’t far from his office. The children were also happy because their 

friends lived next door. But Carol didn’t like it because it was on the eighth floor of a 

block of flats on a busy main road. 

Last week they saw an advertisement in the newspaper for a cheap house in the 

country. They visited the place and they liked it at once. It’s a hundred years old, with 

three large bedrooms and a living room. The children loved it because it has a 

garden to play in and there is a farm nearby with all kinds of animals. They have to 

renovate it, but some friends will help them. 

 

Ez a második hallgatás vége. Mostantól Önnek további fél perc áll 

rendelkezésére a kérdések megválaszolására. 

 
(30 másodperc szünet) 

 



 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

 

1.  Miért tetszett Péternek a városi lakás? (1 pont) 

 

 

 

 

2. Mi volt Carol kifogása a városi lakás ellen? (2 pont) 

 

 

 

 

3. Miért tetszett a gyerekeknek a vidéki ház? (2 pont) 



 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA VIZSGARENDSZER 
ANGOL NYELV 

ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

1.  Miért tetszett Péternek a városi lakás? (1 pont) 
 

Mert nem volt messze (az irodájától). / Közel volt (az irodájához) (1). 

 

 

2. Mi volt Carol kifogása a városi lakás ellen? (2 pont) 
 

 Forgalmas út mellett (1) egy tömbház nyolcadik emeletén volt. (1). 

 

 

3. Miért tetszett a gyerekeknek a vidéki ház? (2 pont 
 

Mert van kertje (1), közelben van egy farm (1). 


