PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA
B2 (középfok) – angol nyelv
Írásbeli
Olvasáskészség

vizsgázó sorszáma:

§


MINTATESZT

Olvassa el a két szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a két 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.

MEGOLDÓKULCS
1. szöveg (460 szó)
I. Karikázza be az egyedüli helyes állítás betűjelét a szöveg alapján! Elérhető pontszám: 4 pont
1/ A. Negligence has nothing to do with reputation.
B. The case of Spring v Guardian sets an example that reputation can be negligently
damaged.
C. Strict liability is connected to negligence under the law of tort.
D. Spring v Guardian is a case concerned with strict liability.
2/ A. Spring did not get the job because he was dishonest.
B. Spring new about the reference and that is why he was not given the job.
C. Guardian was dishonest in providing the reference.
D The reference about Spring was not a proper one.
3/ A. The Court of Appeal and the House of Lords had different opinion on the case.
B. The House of Lords reversed the defences of Spring.
C. The Court of appeal did not agree with the decision of the House of Lords.
D. The reversed decision was based on defamation.
4/ A. In this case nobody but Davidson was liable.
B. The store detective acted in compliance with the law.
C. The police detention was based on reasonable grounds.
D. The police had no proper grounds to detain Davidson.
II. Egészítse ki az alábbi mondatokat a szöveg alapján egyetlen odaillő szóval! Elérhető
pontszám: 6 pont
Even if otherwise thought, negligence has a role with regard to _____reputation____ (1). The
case concerns Spring, about whom ______reference_________ (2) was given by Guardian. As a
consequence of this, Spring was not employed by the insurance firm, that is why Spring
____sued_________ (3) his previous employer. The court ___found___ (4) that Guardian had
______negligently_______ (5) stated that he had been dishonest, nevertheless by the defence of
qualified privilege it did not commit _______defamation_____ (6).
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2. szöveg (736 szó)
I. Írja a fenti szövegből vett bekezdések mellé a megfelelő bekezdéscím betűjelét! Két
bekezdéscímet nem kell felhasználnia! Elérhető pontszám: 4 pont
1) Article I ____C____
2) Article II ____E___
3) Article VI ___B___
4) Article VIII __A____

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Cancellation of Agreement
Assignment
Purpose
Changes or Modifications
Responsibilities of the PROSPECTIVE SPONSOR
Time for Performance

II. Egészítse ki az alábbi mondatokat a szöveg alapján legfeljebb három szóval!
Elérhető pontszám: 6 pont
The Preliminary Agreement reflects the _tentative understanding ______ (1) of the parties and
was entered into by the PROSPECTIVE SPONSOR and the DEVELOPER. Iit is merely the
expression of ____intent__ (2) and not a detailed agreement. The PROSPECTIVE SPONSOR
and the DEVELOPER will approve of the _terms and provisions_____ (3) of the contract. The
parties are ___not bound__ (4) until the execution and the delivery of the contract. Before
signing the contract, the parties pursue ____negotiations___ (5) on establishing a
____community school__ (6)
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