
PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

Középfok – 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 az 1. szöveghez

1. Egészítse ki a táblázatot a hallott szöveg alapján németül! (1 pont)

Die Ursache des schnelleren Haarfettens: ______________

________________________________________________

2. Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján (1-1 információt említsen)! (3 pont)

2.1 Diese Krankheit ist eines der _______________________ Hautleiden.

2.2 Der Organismus braucht die richtige Einstellung der ___________________________.

2.3 Die Symptome treten vor allem an Hautregionen mit vielen ______________________

auf.

3. Egészítse ki a táblázatot a hallott szöveg alapján németül (2 információt említsen)!
(2 pont)

auslösende Faktoren von Komedonen: _______________________________,

________________________ des Ausführgangs der Talgdrüse,

auf der obersten Hautschicht: winzige _____________________________
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4. Karikázza be a megfelelő megoldás betűjelét! (2 pont)

4.1
a) Der erzeugte Talg gelangt schwer zur Hautoberfläche.

b) Die Hornlamellen haben die Aufgabe, den Talg zu sammeln.

c) Die Hornlamellen werden zusammengepresst und werden hart.

d) Die Farbe der Mitesser liegt an der Reinheit der Haut.

4.2
a) Es ist nicht möglich, dass der Ausführgang der Talgdrüse unten blockiert ist.

b) Die Mitesser sind immer an der Hautoberfläche zu beobachten.

c) Eiterpusteln entstehen aus Mitessern.

d) Der angehäufte Talg hemmt die Entzündungsreaktion.

5. Egészítse ki a táblázatot a hallott szöveg alapján magyarul! (2 példát említsen) (2 pont)

a betegség súlyosabb formájának tünetei: ___________________________

____________________________________________________________
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Feladatlap 2. szöveg

1. Milyen témákkal foglalkozik az elhangzott interjú? Karikázza be a helyes válaszokat.
(2 pont)

A. Vorbeugungsmöglichkeiten von Nierenkrankheiten
B. Behandlung von Diabetikern mit Nierenerkrankungen
C. Aufklärungsveranstaltungen über Nierenkrankheiten
D. Behandlungsmethoden bei Nierenerkrankungen

2. Egészítse ki a mondatokat a hallott szöveg alapján. (2 pont)

2. 1. Die Idee der Nierenwoche kommt aus _______________________ .

2. 2. Deutsche Ärzte und Patienten haben in Mannheim eine Deutsche

_____________________ ins Leben gerufen.

3. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás betűjelét! (2 pont)

3. 1. Die Mannheimer Organisation möchte

a. die Öffentlichkeit über Therapiekonzepte von Nierenerkrankungen informieren und

aufklären.

b. im Thema Nierenkrankheiten Forschungen durchführen.

c. den Nierenpatienten die Möglichkeit einer besseren Lebensqualität bieten.

3. 2. Die Mannheimer Organisation spricht die große Öffentlichkeit an,

a. weil sie Unterstützung braucht.

b. denn viele Menschen sterben an einer Nierenkrankheit.

c. da sie die Früherkennung und Prävention von Nierenkrankheiten für sehr wichtig hält.
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4. Egészítse ki a táblázatot német nyelven a hallott szöveg alapján egy-egy információval.
(2 pont)

Nierenwoche

Veranstaltungsorte
____________________________________________

durchgeführte Tätigkeit
____________________________________________

5. Egészítse ki a táblázatot a hallott szöveg alapján egy-egy információval magyar nyelven.
(2 pont)

vesebetegségek

legfontosabb prevenciós intézkedés
____________________________________________

diagnosztizált betegség esetén
legfontosabb intézkedés

____________________________________________


