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§§ 
 

dátum: 
2008. november 22. 

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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1. Szöveg – Feladatlap 
 
 
 
I. Feladat 
 
A hallott szöveg alapján egészítse ki az alábbi mondatokat. Minden üres helynél csak egy szót 
használhat. Az első szót példaként megadtuk. 

Elérhető pontszám: 6 pont 
 
 

The number of (0) immigration cases is on the rise, which results in the increase of the (1) 

_________________ of the federal judges. It gives rise to court (2) __________________ and 

events in the courts that need both the (3) _______________ of judicial personnel and also the 

(4) _____________________ of funds. Judges are either (5) ________________________ or 

(6) _____________________ from other districts to solve the problem but more permanent 

solutions are needed. 
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II. Feladat 
 
 
Karikázza be a helyes válasz betűjelét a hallott szöveg alapján! Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 4 pont 
 

0. How many additional district judgeships have the five southwest border courts submitted 
requests for? 

a.    4 
b. 14 
c. 40 
d. 44 
 

1. Which positions require special skills and training among others? 
a. attorneys 
b. probation and pretrial services officers 
c. recruitment and retention officers 
d. respondents 

 
2. What medical condition are the employees at border locations experiencing? 

a. stress 
b. over excitement 
c. burnout 
d. depression 

 
3. What does the penal system lack in the districts along the border? 

a. courthouse and detention facilities 
b. judicial strictness 
c. experienced staff in prisons 
d. local officials 
 

4. Where are new courthouses being built? 
a. in Texas and New Mexico 
b. in San Diego 
c. in Arizona 
d. in Yuma 

 
 



PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
 
C1 (felsőfok) – angol nyelv 
Szóbeli 
Beszédértés 
 

§§ 

vizsgázó sorszáma: 

 

dátum: 
2008. november 22. 

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. 
 

3 
 

 
2. Szöveg – Feladatlap 
 
I. Feladat 
 
Kinek az álláspontját képviselik a következő állítások? A megfelelő betűjelet írja az állítások 
mellé. Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 6 pont 
 
Miller – M  Activists / interest groups – A Litigants – L 

0. Want to change the legislation for no-fault divorce. M 

1. Legislature won’t advance with the matrimonial reform.  

2. Want to include too many changes in the reform.  

3. Don’t always have the means to change anything.  

4. Is/are advised to use mediation.  

5. Very enthusiastic about the reform.  

6. Didn’t have negative experience with angry groups.  

 
 
II. Feladat 
 
A hallott szöveg alapján fejezze be a mondatokat maximum 3 szóval. 
Az elsőt példaként megoldottuk. 

Elérhető pontszám: 4 pont 
 

0. Many activists say that complaints about matrimonial judges have been increasing. 

1. According to activists, the Matrimonial Commission should have included matrimonial 
litigants to make the composition of the ______________________________________. 

2. Miller thinks that the groups they heard are happy with the _______________________ 
 ________________ . 

3. Many activists have the impression, however, that the whole law guardian system 
______________________________________. 

4. Law guardians are trained and taught to understand that they are expected to 
_____________________________________ 
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	M


