
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B1(alapfok) – német nyelv 

Szóbeli 

Beszédértés  
 

vizsgázó sorszáma: 

 

dátum: MINTATESZT 

 

1 

 

Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont  

Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.  

Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el. 

Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza érvénytelen. 

 

FELADATLAP 

1. szöveg 

 

1. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott német szóval. (4 pont) 

 

1.1. Das Thema des Vortrags ist, wie kann man _______________________  einschlafen. 

1.2. Man soll einen Übergang zwischen Alltagsstress und __________________  und schaffen. 

1.3. Es ist auch empfohlen, Körpertraining oder einen kleinen  ____________________ zu 

machen. 

1.4. Es ist nicht empfohlen, mit ____________________  oder mit nüchternem Magen zu Bett 

zu gehen. 

2. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát az elhangzott szöveg alapján.  (3 pont) 

 

2.1. Circa 3 Stunden vor dem Zubettgehen sollte man …... Kost essen. 

2.1.1. eiweißarme 

2.1.2. leichte 

2.1.3. nährstoffreiche 

 

2.2. Zum Trinken ist ein Tee …… geeignet.  

2.2.1. aus einer Heilpflanze 

2.2.2. aus Heilpflanzen  

2.2.3. ohne Süßung 

 

2.3. Ein Saunabesuch … 

2.3.1. verbessert am Anfang den Kreislauf.  

2.3.2. führt zum Schwitzen zwei Stunden lang. 

2.3.3. soll zwei Stunden lang dauern.  

3. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján a megadott minta szerint. A jelölés 

módja: + igen, - nem    (3 pont) 

 

Weitere Informationen im Text 
Rolle des 

Vollbades und 

sein Zeitpunkt 

Temperatur des 

Wassers mit Zeit-

dauer des Badens 

Wirkung des 

verwendeten 

Bademittels 

Entfernung 

zwischen Bett und 

Strahlenquellen  

konkrete 

Strahlenquellen 

+  -   
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Oldja meg a két feladatlapot a hallott szöveg alapján! Elérhető pontszám: 20 pont 
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FELADATLAP 

2. szöveg 

 

1. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott német szóval. (4 pont) 

 

1.1. Gestern hat sich die Frau ___________________________________ . 

1.2. Der Hals und der ___________________________________ tun ihr weh. 

1.3. Nur gestern Abend hat sie ___________________________________ gemessen. 

1.4. Die Diagnose der Frau lautet: ___________________________________ . 

 

2. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát az elhangzott szöveg alapján. (3 pont) 

 

2.1. Bei der körperlichen Untersuchung waren …… normal. 

2.1.1. die Lungen und das Herz 

2.1.2. die Lungen und das Herz nicht 

2.1.3. nur die Lungen 

 

2.2. Die Frau soll …… 

2.2.1. sich schnell ins Bett legen. 

2.2.2. einen Facharzt nach Hause holen. 

2.2.3. einen Facharzt aufsuchen. 

 

2.3. Die Frau hat diese Krankheit …… 

2.3.1. jedes Jahr zur Winterzeit. 

2.3.2. beinahe jeden Winter. 

2.3.3. im Winter selten. 

 

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis. A jelölés módja: 

    I – igaz, H – hamis.  (3 pont) 

 

3.1. Die Frau bekommt  Tabletten zum Gurgeln.    …. 

3.2. Sie muss eine Woche lang nicht arbeiten.     …. 

3.3. Nach dem Krankenurlaub soll sich die Kranke röntgen lassen.  …. 

 


