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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. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a hallott szöveg alapján. 

 (3 pont) 

1.1.1. Middle East Respiratory Syndrome (MERS) was first identified in Jordan in September 

2012. 

1.1.2. Health authorities acknowledged that MERS manifested itself in Saudi Arabia in April 

2012. 

1.1.3. Most MERS cases have been identified in Jordan.  

1.1.4. All MERS cases have been identified in countries in and near the Arabian Peninsula. 

 

1.2.1. Typical symptoms of MERS are high temperature, coughing and difficulty breathing. 

1.2.2. The most typical symptoms of MERS are gastrointestinal symptoms. 

1.2.3. All patients with MERS develop pneumonia and renal failure. 

1.2.4. Every person infected with MERS virus has mild symptoms. 

 

1.3.1. Patients suffering from diabetes are more likely to develop MERS.  

1.3.2. Patients suffering from heart problems are less likely to develop MERS. 

1.3.3. Patients suffering from renal diseases are not prone to develop MERS. 

1.3.4. Patients with a strong immune system will not be infected with MERS. 

 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 

egyetlen angol szót használjon. 

 

 (4 pont) 

best preventive methods 

(1) washing hands with ……………………. and water 

(2) avoiding touching eyes, nose and mouth with ………………………………. hands 

(3) avoiding direct contact with ............................................. people 

(4) ........................................... surfaces 
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3. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget  egyetlen   odaillő angol szóval.  

(3 pont) 

No antiviral treatment has been ………………………………….……(1) for MERS infection. 

Patients with MERS should …..………………………..……(2) medical care to help relieve 

symptoms. For severe cases, care is ……..…………………..……..(3) to support vital organ 

functions.  
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FELADATLAP 

2. szöveg 

 

1. Karikázza be az egyetlen helyes megoldás számát a hallott szöveg alapján. 

 (3 pont) 

 

1.1. The patient’s stomach-ache 

1.1.1. is accompanied by heart problems. 

1.1.2. is accompanied by an acidic sensation. 

1.1.3. is torturing the patient only at night. 

1.1.4. has been torturing the patient for two weeks. 

 

1.2. The pain  

1.2.1. is constant. 

1.2.2. is intermittent. 

1.2.3. never goes. 

1.2.4. is persistent. 

 

1.3. The triggering cause 

1.3.1. may be greasy food. 

1.3.2. might not be food-related. 

1.3.3. may be starving. 

1.3.4. cannot be decided. 

 

2. Egészítse ki az alábbi táblázatot a hallott szöveg alapján. Válaszaiban kijelölt helyenként 

egyetlen angol szót használjon. 

 (4 pont) 

when changing body position the patient feels (0) worse  

the patient’s bowel movement  (1) …………………………… 

the patient's faeces  has become (2) ……........................…. in 

consistency and (3) ……….................…….. 

in colour , there was (4) ……........................ 

blood in it 
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3.  Egészítse ki az alábbi mondatokat egyetlen, a szövegben elhangzott angol szóval.  

(3 pont) 

 

After drinking orange juice the patient feels a ..........……………….(1) taste in the mouth. 

Trying to relieve the pain by taking Alkaselzer, he thinks it helps a bit. The doctor would like 

to examine the stool to check whether there are .............……………….(2) in it. The patient is 

worried about the possibility of having an …………...........……..(3) . 

 

 

 

 


