
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Alapfok – német nyelv
Szóbeli
Beszédértés

vizsgázó sorszáma:


dátum: 2007. 04. 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.
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Feladatlap

1. Jelölje x-el a táblázatban azokat a tüneteket, amelyek a gyermek rosszullétére utalnak az
utazás során. (2 helyes - 2 pont).

Sehstörungen Unruhe stärkerer
Speichelfluss

Schüttelfrost Übelkeit

2. Döntse el, hogy igazak (I) ill. hamisak (H) a szövegre vonatkozó alábbi állítások!
Csak a betűjelet írja be a kockába! (3 pont)

2. 1. Man soll in der Nacht oder früh am Morgen fahren. 

2. 2..Vor der Abfahr darf das Kind wenig essen und viel trinken. 

2. 3. Vor allem fette Speisen soll das Kind vor der Abfahr nicht vermeiden. 

3. Írja be a hallott szöveg alapján a hiányzó szavakat! (2 pont)

Das Kind muss in stabiler ______________sitzen,

am besten in seinem ____________ mit dem Sicherheitsgurt angeschnallt.
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4. Válassza ki a hallott szöveg alapján a mondat hiányzó részét! A helyes válasz betűjelét
karikázza be! (3 pont)

4. 1. Man muss im Auto regelmässig _____________.
a. rauchen
b. Deo benutzen
c. lüften

4. 2. Das Kind soll _______________schauen.

a. zur Seite
b. nach vorne
c. nach hinten

4. 3. Wenn das Kind blass wird, müssen wir___________.

a. ihm Kekse geben
b. ihm ein Handtuch geben
c. einen kurzen Spaziergang machen
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Feladatlap 2. szöveg

1. Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján. (3 pont)

1. 1. Frau Doktor Schunkert arbeitet als Professorin für ______________________ in

Lübeck.

1. 2. Schlaganfall ist eine sehr ____________________ Todesursache.

1. 3. ______________ haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko.

2. Igazak (I) vagy hamisak (H) az alábbi állítások? Csak a megfelelő válasz betűjelét írja a
kockákba. (3 pont)

2. 1. Die Bestimmung des Schlaganfallrisikos ist sehr kompliziert. □
2. 2. Probleme mit der Blutbildung erhöhen das Schlaganfallrisiko. □
2. 3. Auch ein größerer Bauchumfang ist mit den Risikofaktoren verbunden. □

3. Karikázza be a hiányzó szó betűjelét a hallott szöveg alapján. (1 pont)

Arzt und Patient müssen entsprechende Medikamente __________________ finden.

a. allein

b. besprochen

c. zusammen

4. A betegségre utaló tünetek közül mely hármat említi a szöveg? Jelölje x-szel! (3 pont)

szédülés bénulás alvászavar látászavar beszédzavar


