
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B2 (középfok) – angol nyelv 

Írásban teljesítendő 

Íráskészség 

 
 

vizsgázó sorszáma: 

 

MINTATESZT 

 

1 

 

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. 

 

1. feladat 
Írjon hivatalos levelet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos levél formai követelményeire és 

térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy a levél egységes szöveget alkosson. 

 

 

Ön Juhász Márton/Márta a PTE-ÁOK Gyermekgyógyászati Klinika munkatársa (címe: 7623 

Pécs, József Attila út 7.). Írjon levelet a Great Ormond Street Gyermekklinika általános 

gyermekgyógyászati osztályára (Department of General Pediatrics, Great Ormond Street 

Hospital for Children, Great Ormond Street, London,WC1N 3JH), ahol általános 

gyermekgyógyászt keresnek márciusi belépéssel. Jelentkezzen az állásra. 

 

Levelében térjen ki a következőkre: 

 

• előzmények ismertetése: hirdetés olvasása (a National Health Service honlapján), 

 érdeklődés az általános gyermekgyógyászi állás iránt 

• bemutatkozás: diploma (PTE-ÁOK: 2005), 9 év gyermekgyógyászati tapasztalat a 

 Gyermekgyógyászati Klinikán, PhD: 2013, kutatási terület: betegségek genetikai okai 

• érdem: számos cikk publikálása több, magas impakt faktorral rendelkező nemzetközi 

 folyóiratban, folyékony angol és francia nyelvtudás  

• segítség a döntéshez: mellékelt önéletrajz, illetve publikációs lista



PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

B2 (középfok) – angol nyelv 

Írásban teljesítendő 

Íráskészség 

 
 

vizsgázó sorszáma: 

 

MINTATESZT 

 

2 

 

 

2. feladat 
Írjon e-mail üzenetet 100-120 szó terjedelemben. Ügyeljen a hivatalos e-mail formai követelményeire és 

térjen ki minden megadott szempontra úgy, hogy az e-mail egységes szöveget alkosson. 

 

Ön Dr. Johanna/John Wilson, háziorvos (jwilson@gmail.com). További vizsgálatok 

elvégzése céljából írjon e-mailben beutaló levelet páciense, Susan Wilson részére 

ideggyógyász kollégájának, Dr. Martha Morrisonnak (mmorrison@gmail.com). Az e-mail 

tárgya: beutaló. 

 

Az e-mailben térjen ki a következőkre: 

 

 kórtörténet: a betege neve Susan Wilson, 30 éves, krónikus betegsége nincs, 

gyógyszert nem szed, vérnyomása normális, nem dohányzik, nem iszik 

 tünetek: első jelentkezés ez év nyarán, zsibbad a jobb kézfeje és a jobb alkarja 

 gyógyszerelés: a tünetek enyhítése céljából Ön 2x1 Millgamma neuro-t írt fel, ezt a 

beteg egy hónapja szedi, javulás nem történt 

 feltételezett diagnózis: carpalis alagút szindróma; kérje a pontos diagnózist és terápiás 

javaslatokat 

 


