
 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 

 
 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 

HORVÁT NYELV 

FELSŐFOK 

 
MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 
 
II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 

A hanganyag írott változata: 

 
 
U drugoj polovici iduće godine u Zagrebu se planira izgradnja drugog trgovačkog centra slovenskog 

trgovačkog diva, Mercatora, koji će navodno biti golem i to u europskim razmjerama. 

Mercator zasad ima 19 trgovačkih centara, od kojih je četrnaest u Sloveniji, tri u Hrvatskoj, jedan u 

Sarajevu, a jedan se upravo gradi u Srbiji. 

Mercator centar Split otvoren je prije mjesec i pol dana i najveći je trgovački centar u srednjoj 

Dalmaciji. Nalazi se na samom ulazu u Split. Gradnja je trajala šest mjeseci, a kako je uloženo 40 

milijuna eura, računi o isplativosti svodit će se tek za deset godina. Za Splitsko-dalmatinsku županiju, 

koja u Hrvatskoj prednjači brojem nezaposlenih, nije nevažno što je taj centar zaposlio 350 ljudi. 

Kroz splitski Mercator svakodnevno prođu deseci tisuća građana. Kupci su fascinirani  izborom 

proizvoda. 

Uspoređujući cijene s ostalim trgovačkim centrima na ovom području, Mercator zadovoljava uvjete 

konkurentnosti. Svakog mjeseca organizira se akcija  uglavnom prehrambenih artikala. 

Najveći adut Mercatora je hipermarket, na 5000 metara kvadratnih, sa 26 naplatnih mjesta. 

Hipermarket posjeduje vlastitu pekaru, ribarnicu i mesnicu. 



 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 

 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 15 

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 

HORVÁT NYELV 

FELSŐFOK 
 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
Hallgassa meg kétszer a következő idegen nyelvű szöveget és karikázza be a feladatlapon a 

kérdésekhez/állításokhoz tartozó helyes választ. 

 
1. Mi épül Zágrábban a jövő év második felében? (1 pont) 
 
 A. Iskolaépület. 

 B. Sportcsarnok. 

 C. Bevásárlóközpont. 

 
2. Melyik Jugoszláv utódállamban épül jelenleg ugyanennek a cégnek egy objektuma? 
  (1 pont) 
 
 A. Bosznia-Hercegovinában. 

 B. Szlovéniában. 

 C. Szerbiában. 

 
3. Miért fontos, hogy az objektum Split-Dalmácia megye területén épült fel? (1 pont) 
 
 A. Ott sok a turista. 

 B. Nagy a munkanélküliség. 

 C. Fejleszteni kell a vidék infrastruktúráját. 

 
4. Mi hat a meglepetés erejével a vásárlók körében? (1 pont) 
 
 A. Az objektum méretei. 

 B. Az áruválaszték. 

 C. Az üzletek sokasága. 

 
5. Milyen árukból szerveznek akciókat minden hónapban? (1 pont) 
 
 A. Élelmiszerek. 

 B. Műszaki cikkek. 

 C. Ruházati cikkek.
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II. FELADAT Elérhető pontszám: 5 pont 

 
MEGOLDÁS 

 
1. Mi épül Zágrábban a jövő év második felében? (1 pont) 
 
 A. Iskolaépület. 

 B. Sportcsarnok. 

 C. Bevásárlóközpont. 

 

2. Melyik Jugoszláv utódállamban épül jelenleg ugyanennek a cégnek egy objektuma? 
  (1 pont) 
 
 A. Bosznia-Hercegovinában. 

 B. Szlovéniában. 

 C. Szerbiában. 
 

3. Miért fontos, hogy az objektum Split-Dalmácia megye területén épült fel? (1 pont) 
 
 A. Népszerű a turisták körében. 

 B. Nagy a munkanélküliség. 

 C. Fejleszteni kell a vidék infrastruktúráját. 

 

4. Mi hat a meglepetés erejével a vásárlók körében? (1 pont) 
 
 A. Az objektum méretei. 

 B. Az áruválaszték. 

 C. Az üzletek sokasága. 

 
5. Milyen árukból szerveznek akciókat minden hónapban? (1 pont) 
 
 A. Élelmiszerek. 

 B. Műszaki cikkek. 

 C. Ruházati cikkek. 


