PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – angol nyelv
Írásbeli
Írott szöveg értése

vizsgázó sorszáma:

§

dátum:
2008. november 22.

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.

MEGOLDÓKULCS
1. Szöveg – Feladatlap /Szavak száma: 412 szó/
I. Keresse meg a szövegben az alábbi meghatározások vagy szavak maximum 3 szavas
megfelelőjét! Elérhető pontszám: 5 pont
0. moral rules which guide behaviour

ethical principles

1. disagreements

controversies

2. sets of basic rules and principles that a
country is governed by

constitution

3. the three primary functions of the state are
exercised by distinct and independent organs

separation of powers

4. official decisions

judgements

5. cause something to be obeyed

enforce

II. Egészítse ki a mondatokat a megfelelő, szövegben szereplő kifejezésekkel! Egy helynél
maximum 3 szót használhat. Elérhető pontszám: 5 pont

The establishment of independent bodies could help the public to regain confidence in the (0)
ethics process.
In case of HPOs the (1) Conflict of Interest could best be controlled by independent and
outside experts, which will probably lead to the establishment of further external committees.
The functions and operations of these ethics committees are unclear: just some have the right
to (2) investigate (allegations) or (3) impose sanctions. There are several differences
between ethics commissions in the US and Britain, but the most important is that those in the
US control the (4) executive branch / OFFICIALS, whereas the ones in Britain check the
(5) legislative branch / OFFICIALS.
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MEGOLDÓKULCS
2. Szöveg – Feladatlap /Szavak száma: 777/
I. Karikázza be az egyedüli helyes állítás betűjelét! Az elsőt példaként megoldottuk.
Elérhető pontszám: 4 pont
0. a) Jeffries made the Albany speech.
b) The Albany speech appeared in the New York State's public school curriculum.
c) Jeffries had a one year term as department chair.
d) Jeffries spoke in favour of the Jews.
1. a) There are 14 members of the CUNY Board of Trustees.
b) All the members of the CUNY Board of Trustees voted against Jeffries.
c) The Trustees unanimously voted to remove Jeffries immediately.
d) Harleston and Reynolds abstained because they were not Trustees.
2. a) The Trustees, Harleston and Reynolds sued Jeffries for violating the First
Amendment.
b) Jeffries went to court to get his job back and be paid for the damages.
c) The court found that the Albany speech highly influenced the operation of the Black
Studies Department, the College, or the University.
d) The defendants did not think that the speech would cause a great disruption.
3. a) All the defendants took action against Jeffries because of the Albany speech.
b) None of the defendants would have taken actions against Jeffries had he not given
the speech.
c) The majority of the Trustees voted to remove Jeffries from his post immediately.
d) There was only one defendant who abstained.
4. a) One of the defendants voted to limit Jeffries term of office because he had made
negative statements about her.
b) The plaintiff died during the trial.
c) One of the defendants who voted to remove Jeffries immediately passed away
while the trial was going on.
d) Every defendant had their own individual reason for suing Jeffries.
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II. Adja meg az alábbi szavak vagy meghatározások szövegben található maximum kétszavas
szinonimáját! Az elsőt példaként megoldottuk.
Elérhető pontszám: 6 pont
0. a group of people in court who decide
whether someone is guilty or not

jury

1. illegally

unlawfully

2. lack of observance or care

(reckless) disregard

3. legal responsibility

liability

4. made a formal request to a court to change a decision

appealed

5. the place where law cases are first heard

district court

6. cancelled, nullified

vacated
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