PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B1 (alapfok) – angol nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:


MINTATESZT

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS
1. feladat
Írjon hivatalos levelet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson.

Kodály Z. út 4.
7624 Pécs
Hungary

Employment Services Department
Royal Victoria Infirmary
20 Queen Victoria Road
Newcastle, NE1 4LP
United Kingdom

20/11/2015
Dear Sir/Madam,
I am writing in regard to the post advertised in ‘Nursing Times’ (November issue, 2015).
I graduated as a nurse from the Faculty of Health Sciences, University of Pécs in 2010. I have
been working at the Department of Internal Medicine, University of Pécs, for three years.
The post you advertised would provide me with professional development and experience and
serve to expand my proficiency in English for medical purposes.
I will be available for interviews any time following 25 November 2015.
Please, find the reference from the Head of the Department enclosed to this letter.
I look forward to receiving your reply.
Yours faithfully,
Nagy Katalin/Nagy Károly
99 szó
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MEGOLDÓKULCS
MINTAMEGOLDÁS
2. feladat
Írjon e-mail üzenetet 80-100 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire és
térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson.

NEW LETTER
SENDER: budai@aok.pte.hu
ADDRESSEE: organisers.nursingcongress@gmail.com

subject: call for papers
Dear Sir/Madam,
I am writing in regard to the call for papers to your conference entitled ‘Interdisciplinarity and
Nursing Care’ advertised in the March issue of Journal for Nurse Practitioners, to be held in
Chester, between 12-14 September, 2016.
I work as a nurse at the Department of Internal Medicine, University of Pécs.
I would like to register for the conference where I intend to present my paper entitled
‘Aftercare Coordination in IBS in Adults’. Please find my abstract enclosed.
I would be grateful if you could inform me about inexpensive travel possibilities and
accommodation facilities.
I look forward to receiving your reply.
Yours faithfully,
Kata/Károly Budai
99 szó
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