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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 

 

Az alábbiakban ‘Uterine Fibroids’ címmel hall egy szöveget. A felvétel alapján oldja meg a 

feladatokat. A szöveget kétszer hallgathatja meg.  

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.  

(3 pont) 

1.1. The lifetime prevalence of fibroids 

 

1.1.1. is under 80% among black and just under 70% among white women. 

1.1.2. is over 80% among black and over 70% among white women. 

1.1.3. is over 80% among black and just under 70% among white women. 

1.1.4. is under 80% among black and over 70% among white women. 

 

 

1.2. Bleeding 

 

1.2.1. is not likely to cause anemia. 

1.2.2. is rare in postmenopausal women. 

1.2.3. has to be assessed in postmenopausal women to rule out other etiologies. 

1.2.4. cannotbe caused by endometrial hyperplasia. 

 

 

 

1.3. Large fibroids can also produce 

 

1.3.1. disordered defecation. 

1.3.2. disordered micturition. 

1.3.3. a bulging abdomen. 

1.3.4. all of the above. 
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként egyetlen 

angol szót használjon. 

 (4 pont) 

 

Risk factors for fibroids 

 

Increased risk 

 

Decreased risk 

- INCREASING (0) age (up to menopause) 

 

- black .................... (1) 

 

- early ...........................(2) 

 

- oral contraceptives before the age of 16 

 

- high BMI 

 

- genetic mutations 

- increasing parity 

 

- injected, progestin-only 

........................................... (3) 

 

- consumption of fruit, vegetables and 

................................. (4) dairy products 

 

 

 

3. Egészítse ki a zalábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő angol szóval. 

 (3 pont) 

 

To confirm the presence of intracavitary fibroids, the uterus can be filled with …………… (1) and 

then examined with ultrasound. Women with heavy menstrual bleeding should be screened for 

thyroid dysfunction, ………………….. (2) disorders and endometrial …………………….. (3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

C1(felsőfok) – angol nyelv 

Írásban teljesítendő 

Beszédértés 

 
 

vizsgázó sorszáma: 

 

MINTATESZT 

 

 3 

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 

 

2. szöveg 

 

 

Az alábbiakban ‘Cochlear Implants: Hope After Hearing Aids’címmel hall egy beszélgetést. A 

felvétel alapján oldja meg a feladatokat. A szöveget kétszer hallgathatja meg.  

 

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a szöveg alapján.  

(3 pont) 

1.1.  

 

1.1.1. Cochlear implants are similar to hearing aids. 

1.1.2. Hearing aids are mostly used in deafness of nerve origin. 

1.1.3. Hair cells in the cochlea generate electrical signals. 

1.1.4. Cochlear implants generate sound vibrations. 

 

 

1.2.  

 

1.2.1. Hearing impairment does not tend to run in families. 

1.2.2. Hearing impairment is mostly caused by infections. 

1.2.3. The cause of hearing impairment is clear in all cases. 

1.2.4. The fewer hair cells you have, the worse your hearing is going to be. 

 

 

1.3.  

 

1.3.1. Hearing aids can filter out distorted noises. 

1.3.2. The implanted electrode plays the role of the damaged hair cells. 

1.3.3. The implanted electrode stimulates the damaged hair cells. 

1.3.4. Hearing aids can increase the amount that patients understand. 
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2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 

egyetlen angol szót használjon. 

 (4 pont) 

 

The history of cochlear implants and previous 

 models 

Current models 

- 1950s: the original idea was DISCOVERED (0) 

 

- 1980s: single-channel devices 

 

- 1990s: ........................... (1) devices 

improvements in the field of: 

 

- design of electrodes 

 

- design of the inserted ......................(2) 

 

- contact .............................(3) 

 

- speech ............................(4) 

 

 

 

 

3. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott angol szóval. 

 (3 pont) 

 

With cochlear implants, patients have to wear an external .................................. (1), which has a 

built-in microphone. This device ................................ (2) the signal through the skin into the 

internal piece. The connection between the two pieces is ensured with the help of two 

...................................... (3). 

 

 


