
ЗРАЗКИ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

 

Choose the right answer 

1. I was shocked when I crashed the car, but at least I wasn’t ________ . 

a) injured b) broken c) damaged d) recovered. 

2. Some drugs produce bad side _______ on patients. 

a) products  b) effects c) consequences d) results 

3. A pharmacist will not supply you with any medicines without a ____.  

a) recipe b) receipt c) prescription  d) diagnosis 

4. The doctor has told him that he must not go back to work so soon after such a long ____.  

a) ailment b) illness c) failing d) weakness 

5. My feet are __________ . I guess my new shoes are a bit tight.  

a)  swollen b) hurt  c) pain  d) ache 

6. He is a man of _____ health. He is often on sick leave.  

a) ill  b) robust c) fit  d) poor 

7. Going on a sugar-free diet for a week or two will not do you any _______ . 

a) damage b) bad  c) harm  d) pain 

8. The doctor advised him to cut _____ smoking or to give up cigarettes entirely. 

 a) down on b) out  c) away  d) off 

9. Sore throat, cough, fever and fatigue – all these are the ________ of the flu to watch out for.  

a) symptoms  b) proofs c) syndromes d) evidences 

10.  Oscar is in bed with a ______attack of the flu. 

a)great  b)hard  c)heavy   d)severe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Translate the following sentences into English 

1. Для британців він – культова фігура. Він переміг на виборах з великим відривом і створив 

державу загального добробуту. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

2. Лікарні у Великій Британії зазвичай поділяються на стаціонарні та амбулаторні відділення. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3. Зараз я послухаю ваші легені та зміряю тиск. Дихайте глибше. Вам треба ретельно 

обстежитись. Я випишу необхідні направлення на аналізи, рентген та УЗД. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4. Я весь час чхаю та кашляю, у мене болить горло, тече з носа. – Якщо у вас немає 

температури, запишіться на прийом до свого дільничного лікаря. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

5. Присяжні взяли до уваги письмові покази під присягою лікаря відділення швидкої і 

невідкладної допомоги. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6. Діагноз лікаря здивував інтернів – це було мало схоже на запалення легенів. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

7. Операція пройшла успішно. Хірурги зробили все можливе. Тепер вона одужає, і ви можете 

відвідати її. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

8. Ці ліки мені зовсім не допомогли. Дайте мені що-небудь від болю в шлунку. 

_______________________________________________________________________________________ 

9. Декілька колишніх курців подали позов на тютюнову компанію, коли в них виявили рак 

легенів. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

10. Ірина погано почувалася під час подорожі морем, - вона з дитинства страждала на морську 

хворобу. 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 


