PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B1 (alapfok) – angol nyelv
Írásban teljesítendő
Íráskészség

vizsgázó sorszáma:

§



MINTATESZT

Elérhető pontszám: 15 pont.
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Az irányítási szempontoknak nem megfelelő vizsgafeladatok értékelése: 0 pont.
A titkosítás érdekében saját neve helyett a megadott nevet használja.

MINTAMEGOLDÁS
1. feladat

European Parliament
General Secretariat
Plateau du Kirchberg B.P. 1601
L-2929
Luxembourg

6 Kossuth Lajos Street
Budapest
H-1212
Hungary

1 March 2017
Dear Sir/Madam,
I am writing to you to apply for the competition for the trainee post 2017.
I have just graduated from the Faculty of Law, University of Pécs. My career ambition is to
work for the European Parliament. I personally feel that I have the necessary skills and
qualities to do this job, and I would like to gain experience in working abroad.
My command of French is excellent, and I can also speak English fairly well.
Please find attached my C.V., a certified English language copy of my Law Degree and a
reference from my professor of Constitutional Law.
Yours faithfully,
Zsolt Kovács
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2. feladat

NEW MESSAGE

TO: bah@fakemail.com
SUBJECT: inquiry

Dear Sir or Madam,
I am writing to request your assistance because my mother and I are Hungarian-Americans
and we would like to move to Hungary.
We are not sure about the official way to settle in your country. My mother and I would like
to get Hungarian citizenship and I would like to find a job there. I am a 25-year-old teacher.
Could you be as kind as to tell me what documents I must fill in, or, would it be possible for
you to send us the necessary forms?
I look forward to your reply.

Yours faithfully,
Michael/Mary Zucker
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