vizsgázó sorszáma:

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA



Alapfok – angol nyelv
Szóbeli
Beszédértés

dátum: 2007.április 14.

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
I. A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat egy a szövegben elhangzott
angol szóval. Mondatonként legfeljebb egy szót használhat. (3 pont)
1. Anorexia nervosa usually appears among

or young adults.

2. According to some experts

problems may be in the background.

3. Weight loss, use of ___________ or diuretics, absence of menstruation, low blood pressure,
dental problems and depression are the symptoms of anorexia .
II. A hallott szöveg alapján döntse el, hogy az alábbi állítások igazak vagy hamisak. (A
jelölés módja: I-igaz, H-hamis) (2 pont)
1. Anorexia nervosa can be fatal in 10% of cases.
2. Younger patients cannot recover fully.
III. Jelölje be az itt felsorolt komplikációk közül azokat, amelyeket hallott a szövegben.
(Jelölés módja:
igen nem) (5 pont)
serious dehydration

diarrhoea

cardiac disorders

complications of
anorexia:

−

lack of body hair

bleeding

oedema
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count
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2. szöveg
I. Karikázza be azon egyetlen állítás betűjelét, amely az Ön által hallottaknak leginkább
megfelel . (3 pont)
1. The patient has been suffering from ...
a) a severe stomachache.
b) a headache.
c) a severe chest pain.
2. The patient’s pain ...
a) occurs only during the day.
b) does not stop during the night.
c) occurs only during the night.
3. The patient has pain that comes and goes, especially ...
a) after meals .
b) before meals.
c) in the morning.
II. Jelölje be az itt felsorolt ételek és italok közül a szöveg alapján azokat, amelyek
rontják a páciens állapotát. (Jelölés módja: - igen, - nem ) (4 pont)
the patient’s pain fatty food
and acidity is
made worse by

dairy
products

spicy food

−
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tomato
sauce

orange
juice

alcoholic
drinks
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III. A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat egy a szövegben
elhangzott angol szóval. Válaszonként legfeljebb egy szót használhat. (3 pont)
1. To relieve her pain the patient sometimes takes an
2. The doctor starts by examining the patient’s

.
.

3. Because the patient has been to a tropical country, the doctor wants to examine her faeces
to see if she has
.
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