PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
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.

MEGOLDÓKULCS (382 szó)
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?

2

c) Where to get information and help

6

d) Anybody may become a juror

1

e) Advantages and difficulties

3

f) The length of the service period

5

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
Crown Court

Type of case
1. criminal case

Example
murder
2. rape
3. assault
4. burglary
5. fraud

6. High Court

7. libel

civil case

County Court
1
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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

fact

2. the person charged with committing a crime

defendant

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

facilities

4. officially demand money

claim

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

expenses

6. workers, the people who work for the court

staff

7. be there for someone to ask

available

8. start

commence

2

