PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

vizsgázó sorszáma:

Felsőfok – német nyelv
Szóbeli
Beszédértés

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.

1. szöveg: Unterkieferprothese

1. Mi biztosítja protézis tartását? Töltse ki a táblázatot.

Bei der Unterkieferprothese:

(1 pont)

Bei der Oberkieferprothese:

die Muskulatur

2. Egészítse ki az alábbi mondatokat a hallott szöveg alapján!.

(2 pont)

Durch die scharfen Knochenkanten können schmerzhafte ____________________ entstehen.
Die Unterkieferprothese muss regelmäßig verändert werden, denn ______________________
___________________________________________________________________________

3. Mi a természetes és az un. pathológiás terhelése az állkapocscsontnak? Töltse ki a
táblázatot németül.

(1 pont)

természetes terhelés:

pathológiás terhelés:

Zug auf den Knochen

4. Válaszoljon az alábbi kérdésekre németül a hallott szöveg alapján!

(6 pont)

4.1.: Was ist die Folge der unnatürlichen Belastung auf das Gewebe? (1)
___________________________________________________________________________
4.2.: Nennen Sie negative Folgen, die auf eine schlechte Unterkieferprothese zurückzuführen
sind: (1)
___________________________________________________________________________
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4.3.: Wie werden die Implantate eingesetzt? Nennen Sie mindestens zwei Elemente. (2)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4.4.: Was sind die möglichen Nachwirkungen des Eingriffs? (1)
___________________________________________________________________________

4.5.: Wovon hängt die Heilungsdauer der Implantate ab? Nennen Sie mindestens einen
Faktor. (1)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Feladatlap a 2. szöveghez
1.

Egészítse ki a mondatot a hallott szöveg alapján! (1 pont)
Anhand der Statistik ist diese Krankheitsgruppe als
______________________ zu betrachten.

2.

Egészítse ki a táblázatot a hallott szöveg alapján németül (1-1 példát említsen)! (2 pont)
Unterschiede in Bezug auf den Verlauf

Gingivitis:

Parodontitis:

Entzündung, _______________________ Entzündung, ____________________________
__________________________________ _______________________________________

3.

Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján (1-1 példát említsen)! (4 pont)

3.1

Die Blutungen in diesem Körperbereich werden von vielen Betroffenen als
____________________________ eingeschätzt.

3.2

Parodontitis begünstigt z.B. _____________________________ in bedeutendem Maße.

3.3

Die Tätigkeit der von der Abwehr erzeugten Enzyme kann schließlich die Schädigung
von _________________________ bewirken.

3.4

Neben

den

Blutungen

dürfen

auch

die

weiteren

Warnsignale

________________________________ nicht außer Acht gelassen werden.
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4.

Egészítse ki a táblázatot a hallott szöveg alapján németül (1-1 példát említsen)! (2 pont)

wichtiger Faktor einer langfristig

wichtiger Faktor in der

erfolgreichen Therapie: ________________ Prävention:
______________________________________

5.

Karikázza be a megfelelő megoldás betűjelét! (1 pont)

a)

Die Anwendung einer Zahnseide ist nicht so wichtig wie die einer Zahnbürste.

b)

In der Vorbeugung spielen nur die Kontrolle und die Mundhygiene eine wichtige Rolle.

c)

Bei den Rauchern besteht ein bis 20-mal so großes Risiko zur Parodontitis.

d)

Der Tabakkonsum drosselt die Anomalien der Durchblutung.
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