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B1 (alapfok) – angol nyelv 
Írásbeli 
Írott szöveg értése 
 

§§ 

vizsgázó sorszáma: 

dátum: 
2008. november 22.

 
Olvassa el a szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a 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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Jury Service 
1. 
You may be one of many people who have been chosen for jury service. 
As a juror, you have a chance to play a vital part in the legal system. This is to inform you 
what happens at court and about your role as a juror. 

2. 
Jurors usually try the more serious criminal cases such as murder, rape, assault, burglary or 
fraud. These trials take place in the Crown Court. 
Sometimes jurors are needed in a civil case such as libel. This does not happen often. When it 
does, the trial will take place in the High Court or a county court. 
A juror in a civil case has a similar role to a juror in a criminal case but there are some 
important differences. These will be explained to you if you become a juror in a civil trial. 

3. 
For most people, jury service is interesting and something they will do only once or twice in 
their lifetime. However, the extra travelling, or the responsibility, may be a strain. Remember 
that you will not be on your own and if you have any difficulty you may talk to a court 
official. 

4. 
It is possible that you may be summoned to attend the Crown Court for a period of jury 
service. Jurors have an important role in the criminal justice system, and must decide, based 
on the facts, whether a defendant is guilty or not guilty.  

5. 
As a juror you would normally be asked to serve a period of ten working days and during that 
time could sit on more than one case. Of course, if a trial takes longer, the jury would be 
expected to sit for its duration, but you would be entitled to receive expenses during the 
course of the trial.  

6. 
More information about you and your jury service can be obtained from the Crown Court 
where you have been asked to attend. Staff there will be able to provide you with information 
about court facilities and also about claiming travel and other expenses.  
In addition, a member of the Court Service staff will be available to answer any queries you 
may have and will also show you a video, which can be watched or listened to, about jury 
service before your service commences. 
 
Forrás: Internet, www.hmcourts-service.gov.uk 

http://www.hmcourts-service.gov.uk/
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Feladatlap 
 
I. Olvassa el az alábbi rövid címeket! Mely szövegrész tartalmát foglalják össze? Írja a címek 

mellé a megfelelő szövegrész számát! Egy címet nem kell felhasználnia. 
Egy címet és egy szövegrészt példaként összepárosítottunk. 

Elérhető pontszám: 5 pont 
 
a) The juror’s role in criminal trials      4___ 

b) What cases do jurors try?        ____ 

c) Where to get information and help                              ____ 

d) Anybody may become a juror       ____ 

e) Advantages and difficulties       ____ 

f) The length of the service period       ____ 

g) Special training for jurors        ____ 

 
 

II. Egészítse ki a táblázatot a megfelelő, szövegben szereplő adatokkal! Milyen bíróságon, 
milyen típusú ügyeket tárgyalnak az esküdtek? Néhány adatot példaként előre beírtunk.  

Elérhető pontszám: 7 pont 
 
 

Name of the court Type of case Example 

murder 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4.___________________ 

Crown Court 1.___________________ 

5.___________________ 

6.___________________ 

County Court 

civil case 7.___________________ 
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III. Keresse meg a szövegben az alábbi meghatározások vagy szavak egyszavas angol 

megfelelőjét! 

Elérhető pontszám: 8 pont 

 

 
0.  officially order someone to come to a court of law   summon 

1. the basic details of a real situation or event    _________ 

2. the person charged with committing a crime    _________ 

3. rooms, equipment, services provided for a particular purpose  _________ 

4. officially demand money       _________ 

5. money that you spend while you are doing your job on things 
    such as travel and which your employer then pays to you  _________ 

6. workers, the people who work for the court    _________ 

7. be there for someone to ask      _________ 

8. start          _________ 
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