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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. 

Feladatlap 
1. szöveg 

 

1. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott angol szóval.  

(4 pont) 

1.1. Designer drugs are usually created in a secret ___________ laboratory. 

        

1.2. Designer drugs are created by changing the chemical structure of a drug originating 

from a ____________. 

        

1.3. Designer drugs have new, different effects on the brain and _____________. 
 

1.4. Their ingredients and _____________vary considerably. 
 

 

2. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát az elhangzott szöveg alapján. 

(3 pont) 

2. 1. New designer drugs have effects on …  
 

2.1.2. several areas including the cerebro- and cardiovascular systems. 

2.1.2. the cardiovascular system only. 

2.1.3. the brain and blood vessels only. 
 

2. 2. A large dose taken may impact on … 
 

2.2.1. psychomotor functions. 

2.2.2. vital functions. 

2.2.3. motor functions. 
 

2.3. An excessive dose of designer drugs may lead to… 
 

2.3.1. nausea and vomiting. 

2.3.2. decreased body temperature and sweating. 

2.3.3. contraction of blood vessels and increased heart rate. 
 

3. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján a megadott minta szerint. 

A jelölés módja: + igen, - nem                                                                             (3 pont) 

serious side 

effects of 

designer 

drugs: 

seizures loss of 

memory  

coma nausea and 

vomiting 

death 

 + +    
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FELADATLAP 

2. szöveg 
 

1. Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott angol szóval.  

(4 pont) 
 

1.1. The patient was diagnosed with ___________ in March. 
 

1.2. The patient has stopped ___________ since the previous visit. 
 

1.3. The patient has no problems with his _____________. 
 

1.4. The patient hasn’t noticed black ____________. 
 

 

2. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát az elhangzott szöveg alapján. 

(3 pont) 
 

2. 1. The patient is taking… 
 

2.1.1. an anti-hypertensive. 

2.1.2. an anti-inflammatory drug. 

2.1.3. an antacid. 
 

2. 2. The patient takes painkillers… 
 

2.2.1. only occasionally. 

2.2.2. regularly. 

2.2.3. only once a year. 

 

2.3.  The doctor wants to examine the patient’s… 
 

2.3.1. chest and stomach. 

2.3.2. vision and hearing. 

2.3.3. urine output. 

 

 

 

 

3. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz és melyik hamis.  A jelölés módja: 

    I – igaz, H – hamis.  

 (3 pont) 

 

3.1.  The doctor takes a blood sample from the patient.  

3.2.  The patient will have to come back for a check-up regularly. 

    3.3.  The doctor thinks the patient’s condition is improving. 


