
 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

HORVÁT 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) 
 

1. hallgatás 

 

U subotu Milan slavi svoj osamnaesti rođendan. Ovom prilikom želi prirediti rođendansko slavlje. 

Pozvao je nekoliko prijatelja i prijateljica. 

Njegova majka ima pune ruke posla. Ona želi pripremiti toplu večeru za goste. Po Milanovoj želji za 

glavno jelo će spremiti ćevapčiće sa prilogom. To svi vole. Osim toga bit će još dvije vrste salate. 

Francuska i mesna. Rođendansku tortu je naručila u slastičarni. Bit će to ogromna voćna torta sa 

šlagom. Od pića će biti raznih voćnih sokova: sok od jabuka, od naranče coca-cola i naravno bit će 

boca pjenušca. Poslije ukusne večere neki su slušali zabavnu glazbu i plesali, a neki gledali film na 

televiziji. 

 

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

megválaszolására. 

 

(30 másodperc szünet) 



 

2. hallgatás 

 

U subotu Milan slavi svoj osamnaesti rođendan. Ovom prilikom želi prirediti rođendansko slavlje. 

Pozvao je nekoliko prijatelja i prijateljica. 

Njegova majka ima pune ruke posla. Ona želi pripremiti toplu večeru za goste. Po Milanovoj želji za 

glavno jelo će spremiti ćevapčiće sa prilogom. To svi vole. Osim toga bit će još dvije vrste salate. 

Francuska i mesna. Rođendansku tortu je naručila u slastičarni. Bit će to ogromna voćna torta sa 

šlagom. Od pića će biti raznih voćnih sokova: sok od jabuka, od naranče coca-cola i naravno bit će 

boca pjenušca. Poslije ukusne večere neki su slušali zabavnu glazbu i plesali, a neki gledali film na 

televiziji. 

 

 

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 NYELVVIZSGARENDSZER 
 

HORVÁT NYELV 
ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

 

1) Hányadik születésnapját ünnepli Milán?  (1 pont) 
 
 
 
2) Mit készít az édesanya vacsorára?  (2 pont) 
 
 
 
3) Milyen lesz a születésnapi torta? (2 pont) 

 



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSAGRENDSZER 
 

HORVÁT NYELV 
ALAPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

 

1) Hányadik születésnapját ünnepli Milán? (1 pont) 
 
 Tizennyolcadik. 
 
 
2) Mit készít az édesanya vacsorára? (2 pont) 
 
 Csevápot körettel (1) és kétféle salátát (1). 
 
 
3) Milyen lesz a születésnapi torta? (2 pont) 
 
 Gyümölcstorta tejszínhabbal. 


