
  

PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA 
 

Felsőfok – angol nyelv 

Írásbeli 

Írott szöveg értése 

 
 

vizsgázó sorszáma: 

 

dátum: 2007. április 14. 

 

 
Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két feladatlapot. 

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. 
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MEGOLDÓKULCS 

FELADATLAP 

1. SZÖVEG 

I. Az olvasott szöveg alapján karikázza be az egyedüli helyes válasz betűjelét. (5 pont): 

 

1. B 

 

2. C  

 

3. B  

 

4. C  

 

5. A 

II. Az olvasott szöveg alapján egészítse ki az alábbi táblázatot. Válaszaiban kijelölt 

helyenként legfeljebb 5 angol szót használjon. (5 pont) 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

adults/patients with 

chickenpox/ 

wild type 

varicella/chickenpox/disease 

 

adults/patients with Oka/ 

Oka vaccination/ 

vaccinated adults 

rashes: 

 

occurrence/incidence 

 

number of lesions/lesions 

 

 

over 90% 

 

over 300 

 

 

5-10% 

 

fewer than 60 

 

transmission 

 

70-90% 

 

3 cases in 16 million  

administered doses 

 

 

mortality 

 

1 in 4000 – 10 000 

 

not reported/recorded/ 

none/nobody/zero/0/no 

recorded deaths 

  

in 40 million doses 

 

serious complications 1 in 400 1 in 10 000 
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MEGOLDÓKULCS 

FELADATLAP 

2.SZÖVEG 

 

I. Keresse ki az olvasott szövegből az alábbi meghatározások egy szavas angol 

megfelelőjét. (3 pont) 

 

made responsible for  (1) implicated 

marked   (2) profound 

of great importance  (3) imperative 

 

II. Az olvasott szöveg alapján egészítse ki az alábbi táblázatot. Válaszaiban kijelölt 

helyenként legfeljebb 2 angol szót használjon. (4 pont) 

 

cause effect 

selectin interaction with glycoprotein 

counterligands 

 

(1) neutrophil rolling 

mechanical arrest of neutrophils in narrow 

segments 

 (2) temporary retention 

of neutrophils at distinct sites 

 

increased neutrophil stiffening resulting in 

adhesion 

 

(3) excessive accumulation 

of neutrophils in lung capillaries 

selectin inhibition by administration of 

blocking antibodies 

 

(4)  protection against ALI in animals 
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III. Az olvasott szöveg alapján töltse ki az alábbi összefoglalót. Minden helyre EGY 

angol szót írhat. (3 pont) 

 

In a series of scientific experiments by Zarbock et al. platelet depletion has been 

demonstrated / shown / confirmed / proved / identified to influence the build-up of 

neutrophil response.  According to Zarbock’s team neutrophil trafficking is mediated by 

platelet derived adhesion molecules. The research team failed to find out further details about 

P-selectin interaction. 

 


