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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 

FELADATLAP 

 

1. szöveg 

 

1. A szövegrészek tartalmát összefoglaló kifejezéseket (A-F) rendelje hozzá a megfelelő 

bekezdésekhez úgy, hogy a bekezdéseket jelölő számot a táblázat megfelelő helyére írja. Figyelem, 

2 kifejezés nem rendelhető egyik bekezdéshez sem. 

(4 pont) 

 

A Behandlung von Arterienverkalkung - 
B Pathophysiologie und Folgen einer gefährlichen Krankheit 1 
C Positive Wirkungen auf den Lipidstoffwechsel 3 
D Förderung der körperlichen Leistungsfähigkeit - 
E Positive physiologische Prozesse durch Sport 2 
F Förderung des Herz-Kreislauf-Systems 4 

 

 

 

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

szót használjon. 

(6 pont) 

 

Durch physische Aktivität sinken (1)  die Lipidwerte und das „schlechte“ Cholesterin. So kann 

man  gefährliche (2) Ablagerungen in den Gefäßen vermeiden, und der Herausbildung eines 

Schlaganfalls (3) und Herzinfarkts (4) vorbeugen. Herz, Hirn und Blutdruck werden von Sport 

positiv beeinflusst. Eine regelmäßige (5) körperliche Betätigung vermindert den Blutdruck 

durch die Entspannung der Gefäße (6) und durch die Abnahme des Widerstands im Kreislauf. 
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MEGOLDÓKULCS 
FELADATLAP 

2. szöveg 

 

 

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

(4 pont) 

 

1.1. In Deutschland … 

1.1.3. entschied der Bundestag im Januar 2002 für ein Screeningsprogramm im 

ganzen Land. 

 

1.2. Das deutsche Mammographie-Screening-Programm ... 

1.2.4. finanzieren bundesweit die Krankenkassen. 

 

1.3. Das Screening ... 

1.3.2. wird den Frauen schriftlich angeboten. 

 

1.4. Die Untersuchung ... 

1.4.4. können die betroffenen Frauen bundesweit erreichen. 

 

 

 

2. Egészítse ki az alábbi összefoglaló szöveget egyetlen odaillő német szóval.  

(6 pont) 

 

Auf dem Lande unterstützen sogenannte Mamma-Mobile (1) die Tätigkeit der Screening-

Einheiten in Nordrhein (2). Das Präventionsprogramm ist eine zusätzliche (3)  Möglichkeit zur 

Krebsfrüherkennung (4)  und ersetzt nicht die ärztliche Krebsfrüherkennung-Untersuchung. 

Bitte nutzen (5) Sie diese Chancen, weil Sie damit Ihre Gesundheit (6)  bewahren können. 

 


