
Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

HORVÁT NYELV 

KÖZÉPFOK 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
A hanganyag írott változata: 

 
 

Čudesni napitak – kava 
 

 

Kava je drvolika biljka koja raste u obliku grma, ili zimzelenog drveta, koje može dostići visinu do pet 

metara. Kada se plodovi kave zacrvene, oni su zreli i berba može početi. Malo je poznato da se kava 

oduvijek brala pa i danas se može brati samo ručno. Tvrdi se da je pradomovina ove biljke etiopska 

pokrajina Kafa, odakle je plod kave u IX. stoljeću prenijet u arapski svijet, gdje je počelo njezino 

kultiviranje i uzgoj. 

Posredstvom venecijanskih moreplovaca postala je omiljeno piće i u Europi, a čudotvorna zrna 

polako su osvojila čitav svijet. Velike plantaže kave nalaze se u Južnoj Americi, a najveća svjetska 

velesila u proizvodnji i izvozu kave je Brazil za koji kava znači život. 

Poslije nafte kava je najcjenjenija roba na svjetskom tržištu. Kažu da više od polovice čovječanstva 

uživa u toj čudesnoj tekućini. 

  



Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 

a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

HORVÁT NYELV 

KÖZÉPFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

Karikázza be a feladatlapon a kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 
1) Milyen magasságot érhet el a kávébokor illetve kávéfa? (1 pont) 

 
A. 2 m 

B. 10 m 

C. 5 m 
 

2) Mikor számít érettnek a kávészem? (1 pont) 
 

A. ha piros a színe 

B. ha zöld a színe 

C. ha fekete a színe 

 

3) Hogyan szedhető a kávé? (1 pont) 
 

A. rázással 

B. ollóval 

C. kézzel 
 

4) Kik hozták be Európába a kávét? (1 pont) 
 

A. a törökök 

B. a spanyol felfedezők 

C. a velencei hajósok 
 

5) Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője? (1 pont) 
 

A. Törökország 

B. Brazília 

C. Egyiptom 
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GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
MEGOLDÁS 

 

1) Milyen magasságot érhet el a kávébokor illetve kávéfa? (1 pont) 
 

A. 2 m 

B. 10 m 

C. 5 m 
 

2) Mikor számít érettnek a kávészem? (1 pont) 
 

A. ha piros a színe 

B. ha zöld a színe 

C. ha fekete a színe 

 

3) Hogyan szedhető a kávé? (1 pont) 
 

A. rázással 

B. ollóval 

C. kézzel 
 

4) Kik hozták be Európába a kávét? (1 pont) 
 

A. a törökök 

B. a spanyol hódítók 

C. a velencei hajósok 
 

5) Melyik ország a világ legnagyobb kávétermelője? (1 pont) 
 

A. Törökország 

B. Brazília 

C. Egyiptom 


