
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Alapfok – német nyelv
Írásbeli
Írott szöveg értése

vizsgázó sorszáma:


dátum: 2007.04.14.

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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MEGOLDÓKULCS

1. Melyik bekezdésben kaphatunk választ a következő kérdésekre? (6 pont)

1.1. Wie wird die Krankheit übertragen?
1.2. Welche Symptome treten bei der Krankheit auf?
1.3. Was ist das Dreitagefieber?
1.4. Wie wird das Dreitagefieber behandelt?
1.5. Was für prophylaktische Massnahmen gibt es gegen die Krankheit?
1.6. Wie unterscheidet sich das Dreitagefieber von anderen Kinderkrankheiten?

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6

B C A E F D

2. Döntse el az olvasott szöveg alapján, hogy az állítások igazak vagy hamisak. Tegyen jelet
a megfelelő oszlopba! (3 pont)

Igaz Hamis
Durch Sprechen kann man sich nicht anstecken. X
Die Krankheit verursachen tierische Viren. X
Die Inkubationszeit beträgt 5-15 Tage. X

3. Egészítse ki a mondatokat! Karikázza be a helyes megoldás betűjelét! (4 pont)

3.1. Die Temperaturerhöhung erfolgt ……………… .
a. schneller
b. langsam
c. allmählig
d. rasch
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3.2. Die Temperatur …………. nach drei Tagen.
a. steigt
b. erhöht sich
c. sinkt
d. stagniert

3.3. Lichtempfindlichkeit ist ein typisches Symptom von …………. .
a. Dreitagefieber
b. Masern
c. Röten
d. Windpocken

3.4. Das Dreitagefieber ist keine …………….. Krankheit.
a. gutartige
b. schwere
c. leichte
d. harmlose

4. Adjon rövid magyar választ az alábbi kérdésekre! (2 pont)

4.1. Milyen betegségmegelőző módszerek léteznek?

Nem ismertek betegségmegelőző módszerek./ nincsenek

4.2. Miért nem szükséges a gyermekek beoltása a betegség ellen?

A betegség jóindulatú /enyhe lefolyása miatt./ A betegség lezajlása életre szóló

immunitást eredményez.

5. Egészítse ki az összefoglaló lyukas szöveget! (5 pont)

Das Dreitagefieber verursachen Viren. Das Virus wird durch

Tröpfcheninfektion übertragen. Die Symptone sind vor allem hohes Fieber und rote
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(Haut)ausschläge. Gegen Dreitagefieber gibt es keinen

Impfstoff/Impfung/Schutz.


