Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont
Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv
Hallás utáni szövegértés teszt
Alapfok (B1)

20 p./

kód

Értékelő:

A rendelkezésre álló idő 30 perc.
Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont nemzetközi kapcsolatok szaknyelv alapfokú (B1) auditív
vizsgája.
A vizsgalap minden elhangzó részhez kérdéseket, feladatokat tartalmaz.
A felvétel minden szövegegységét háromszor hallgathatja meg.
A vizsga alatt elegendő ideje lesz arra, hogy először a kérdéseket figyelmesen elolvassa, majd a
meghallgatások közben, illetve után pontosan kitöltse a feladatlapot, és a vizsga végén ellenőrizze
válaszait.
Minden szünetegység után ugyanezt a hangot fogja hallani (“gong”).
A feladatlapon minden javítást egyértelműen végezzen el, mert csak egy megoldás értékelhető.

EREDMÉNY:

ÉRTÉKELŐ:
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Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont
Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv
Hallás utáni szövegértés teszt
Alapfok (B1)

1. szöveg

I.

Az elhangzott szöveg alapján adjon rövid választ az alábbi kérdésekre!

1.

Why were national elections in Kuwait special this year?

(5x2) 10 p.

………………………………………………………………………………………….………….
2.

Why were national elections in Kuwait special in 2006?
……………………………………………………………………………………………………..

3.

Why did women get more responsibility after the war with Iraq?
……………………………………………………………………………………………………..

4.

Which party do the elected women belong to?
……………………………………………………………………………………………………..

5.

What is one journalist’s opinion of these events?
……………………………………………………………………………………………………..

2. szöveg

II. Egészítse ki a mondatokat a szövegben elhangzott szóval, vagy információval!
1.

(5x2) 10 p.

The …………………………….. government has published photographs of an isolated
community of indigenous people living in the Amazon rainforest.

2.

Brazil’s National Indian Foundation (NIF) put the photos on its …………………………. on
May 29th.

3.

The foundation is a government …………………………… that looks after the interests of the
country’s disappearing tribes.

4.

He is …………………………….. that the tribes-people will catch diseases they have never
experienced before, such as influenza.

5.

The only information released so far is that the tribe lives in a …………………………. part of
the rainforest near the Brazil-Peru border.
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Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont
Nemzetközi Kapcsolatok Szaknyelv
Hallás utáni szövegértés teszt
Alapfok (B1)

MEGOLDÓKULCS
Összpontszám: 20 p.

I.

Az elhangzott szöveg alapján adjon rövid választ az alábbi kérdésekre!

1.

Four women were elected

2.

Women voted for the first time

3.

To help the country recover from the war

4.

None

5.

It is a huge step towards democracy

II. Egészítse ki a mondatokat a szövegben elhangzott szóval, vagy információval!
1.

(5x2) 10 p.

(5x2) 10 p.

The Brazilian government has published photographs of an isolated community of indigenous
people living in the Amazon rainforest.

2.

Brazil’s National Indian Foundation (NIF) put the photos on its web site on May 29th.

3.

The foundation is a government agency that looks after the interests of the country’s
disappearing tribes.

4.

He is worried that the tribes-people will catch diseases they have never experienced before,
such as influenza.

5.

The only information released so far is that the tribe lives in a remote part of the rainforest near
the Brazil-Peru border.
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Az elhangzott szöveg írott formában
1. szöveg

Four Kuwaiti women have made history by winning national elections. Kuwaitis voted on May 16
and for the first time in the history of the oil-rich Arab nation, they elected female leaders. The four
women were all educated in the United States and have PhDs. Times are changing quickly for
women in Kuwait. They got the vote in 2005 and voted for the first time in 2006. Women make up
nearly 55 per cent of all voters but female candidates failed to get elected in two previous
campaigns. In this contest, 16 women and 194 men stood for election. Women started getting more
rights after Iraq attacked Kuwait in 1990. They took on many important responsibilities to help the
country recover from the war.
One of the winners, Massouma al-Mubarak, said: “Frustration with the past two parliaments pushed
voters to seek change. And here it comes in the form of this sweeping victory for women.” A
newspaper columnist says: “They made it without organized political parties supporting
them….This is a huge leap forward for Kuwait's democracy.”
www.breakingenglishnews.com, May 19, 2009
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2. szöveg

The Brazilian government has published photographs of an isolated community of indigenous
people living in the Amazon rainforest. It is the first time the world has seen this tribe and the first
time for the tribe to see the outside world. Brazil’s National Indian Foundation (NIF) put the photos
on its web site on May 29th. The foundation is a government agency that looks after the interests of
the country’s disappearing tribes. José Carlos dos Reis Meirelles, an NIF official, said the
photographs were taken over several weeks in April and May. He explained: “We did the flights to
show their houses, to show they are there, to show they exist.” He is worried that the tribes-people
will catch diseases they have never experienced before, such as influenza.
The name of the tribe and its exact location are being kept a secret. The only information released
so far is that the tribe lives in a remote part of the rainforest near the Brazil-Peru border.

www.breakingnewsenglish.com, June 2, 2008
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SZÓBELI VIZSGA - B1 szint
a vizsga ideje: 15 perc
elérhető maximális pontszám: 60 pont
A három részből álló szóbeli vizsga előtt összesen 15 perc felkészülési idő áll rendelkezésére (2.
feladat).
Kérjük, hogy jegyzeteket kizárólag erre a papírra készítsen.
1. rész
Irányított interjú (beszélgetés a vizsgáztatóval a vizsgázó mindennapi élethelyzeteivel,
munkakörével, tervezett munkahelyi tevékenységével kapcsolatban).
2. rész
Témakörhöz kapcsolódó kép alapján beszélgetés - felkészülési idővel.
3. rész
A vizsgabizottság előtt húzott szituációt szerepjáték formájában játssza el a bizottság egyik tagjával.

5

B1/1.
1. rész
Vizsgáztatói példány
Irányított interjú:
1. Could you say a few words about yourself, please?
2. What kind of company/organisation would you like to work for? Why?
3. What languages did you study? Which one can you speak the best?
4. Do you plan to learn other languages? Why?

2. rész
Vizsgázói példány
Témakörhöz kapcsolódó kép alapján beszélgetés.

Vizsgáztatói példány
Témakörhöz kapcsolódó kép alapján beszélgetés.
1. Who can you see in the picture?
2. Why do you think Mr Obama got elected?
3. What do you think people expect him to do?
4. And in terms of foreign policy what do you expect from him?
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B1/1
3. rész
Vizsgázói példány

Vizsgázó:

Ön egy konferencián vett részt Brüsszelben, és éppen távozni készül a szállodából. A
recepciós el van foglalva. Hívja fel figyelmét, majd
• kérje a számlát, s kérdezze meg, hogy elfogadják-e a Mastercard-ot;
• sorolja fel mini-bar fogyasztását;
• érdeklődjön a recepcióstól, hogy hogyan juthat ki a repülőtérre és mennyi idő
alatt lehet kiérni a repülőtérre; kérje meg, hogy rendeljen taxit az Ön számára;
• ha a recepciós érdeklődik a véleménye iránt, mondja el, hogy elégedett volt, de jó
lenne, ha a szobában is lenne internet hozzáférés
• köszönje meg a segítséget

Vizsgáztatói példány
Vizsgázó:

Ön egy konferencián vett részt Brüsszelben, és éppen távozni készül a szállodából. A
recepciós el van foglalva. Hívja fel figyelmét majd
• kérje a számlát, s kérdezze meg, hogy elfogadják-e a Mastercard-ot;
• sorolja fel mini-bar fogyasztását;
• érdeklődjön a recepcióstól, hogy hogyan juthat ki a repülőtérre és mennyi idő
alatt lehet kiérni a repülőtérre; kérje meg, hogy rendeljen taxit az Ön számára;
• ha a recepciós érdeklődik a véleménye iránt, mondja el, hogy elégedett volt, de jó
lenne, ha a szobában is lenne internet hozzáférés
• köszönje meg a segítséget

Vizsgáztató: Ön egy nemzetközi szállodalánc brüsszeli szállodájának recepciósa. Külföldi vendége
éppen távozni készül.
• Kérdezze meg, hogy miben segíthet neki,
• fogadja el a Mastercard-ot, és érdeklődjön, hogy volt-e a vendégnek mini-bar
fogyasztása
• tájékoztassa vendégét, hogy milyen járművekkel lehet kijutni a repülőtérre,
• érdeklődjön, hogy hogyan érezte magát a vendég, mi a véleménye a szállodáról,
fejezze ki reményét, hogy máskor is szállodájukat választja a vendég.
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