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Reading Comprehension Text 1 

Amazon celebrates 25th birthday in 2019 

 

Amazon, the largest internet company in the world, is celebrating its 25th birthday in 2019. It 

was founded by Jeff Bezos on June 5, 1994 in a garage in Seattle. At the beginning Amazon 

was an online bookstore. In the past 2 years it has become the largest retail company 

in the world and dominated the world of online commerce. 

Amazon has changed the way people shop. It expanded, from selling only books to offering 

 CDs, software and a wide range of household appliances and smart devices. There are few 

things you can't buy on Amazon. It has also become a marketplace where other companies 

can sell their products. 

In 2018 Amazon became the largest online sales company in the world, selling over 500 

billion dollars' worth of products worldwide. It has 600,000 employees and is worth almost 

1 trillion dollars, second only to Apple. CEO Jeff Bezos is known to be the richest person on 

earth. 

Amazon has experienced a period of strong growth whenever the company came out with 

new innovative products. In 2005, it launched Amazon Prime, which offered 

quicker delivery and special offers to loyal customers. Today more than a hundred million 

people are subscribed to Prime's video and music service. 

In 2007, Amazon revolutionized the world of reading with the company's first electronic 

reader. Since then, the Kindle has accounted for 60% of all e-readers globally. 

  

A few years ago, the company introduced Alexa, a voice-controlled personal assistant, 

which people can communicate with. In 2016 Amazon opened its first food store, which 

allows customers to pay without going through a checkout desk. 

One of the reasons for Amazon's huge success is the way it handles deliveries. In many cases 

products are brought to a customer's home within one or two days.  

https://www.english-online.at/economy/amazon/amazon-worlds-largest-internet-company.htm
https://www.english-online.at/news-articles/business-economy/amazon-go-first-automated-store.htm
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Amazon's gigantic warehouses are largely automated. A few years ago, the company started 

experimenting with delivering items through drones. 

Even though Amazon is a unique story of success it has also undergone criticism. 

Employees complain about not being treated fairly and having to work 

under enormous pressure.  The company has also been accused of offering low pay and poor 

working conditions to its employees.  In Europe they have found ways to pay less tax. 

 

Task 1: Match the words in column A (highlighted from the text) with their definitions 

in column B. 

 

Column A: 

words 

 Column B: definitions 

1. account (for) _____ A.) to control, lead, to be the best 

2. accuse of _____ B.) to start a company 

3. automated _____ C.) to deal with 

4. CEO _____ D.) to be part of something 

5. commerce _____ E.) new 

6. delivery _____ F.) money that you pay to the government when you sell something in 

a country 

7. dominate _____ G.) to start a project, campaign or company 

8. expand _____ H.) to say that someone is guilty of doing something wrong 

9. found _____ I.) Chief Executive Officer = the boss of a company  

10. handle _____ J.) a company that buys and sells products to customers 

11. innovative _____ K.) trade; buying and selling of products 

12. launch _____ L.) when machines and computers do things instead of people 

13. personal 

assistant 

_____ M.) a building where many products are kept before they are delivered 

to shops or customers  

14. retail 

company 

_____ N.) to pay money regularly in order to get something or use a service  
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15. smart devices _____ O.) bring products to a customer  

16. subscribe _____ P.) to become bigger 

17. tax _____ Q.) a person who helps a specific person (manager, CEO) with their 

daily business 

18. undergo _____ R.) many kinds of (products) 

19. warehouse _____ S.) to experience, happen 

20. wide range _____ T.) a small machine that connects you to other objects and the internet 

 

Task 2: Read the text again and answer the following questions. 

 

1. What was Amazon originally? 

2. What range of products does Amazon sell today? 

3. How many people does Amazon employ? 

4. What helps Amazon grow? 

5. What is Amazon Prime? 

6. How did Amazon revolutionize reading? 

7. Who is Alexa? 

8. What are Amazon warehouses like? 

9. What criticisms are mentioned concerning Amazon? 

 

 

 

 

Reading Comprehension Text 2  

Task 3: Write the words given in the box to their correct places in the text. 
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battery-driven, competition, engines, In addition, popular, pressure, production, rapidly, 

revealed, sales 

 

Ford to invest $11 billion in electric cars 

 

The Ford Motor Company has 1)………………… plans to invest over $11 billion dollars in 

the development and 2)………………………… of electric cars by 2022. 

The announcement 

was made public at the Detroit Motor Show. 

The American carmaker plans to produce 16 fully 3)………………….. vehicles and 

24 hybrid cars by 2022. At the moment the Focus is the only Ford car that can be driven by 

batteries alone. 

Apart from producing electric-driven cars for the North American market, Ford also aims at 

increasing 4)……………………….. to China, the largest growing car market in the 

world. 5)……………………., it wants to become the world's leader in fuel-efficient 

 trucks. The car producer also plans to bring a battery-driven SUV on the market by 2020. 

Instead of creating completely new electric vehicles from scratch, Ford wants 

to electrify cars that are already 6)……………… because people will know what they get 

and buy more easily. 

Automobile manufacturers around the world are under 7)………………. to develop 

electric cars because many large countries, including China, India, France and the U.K. have 

said they would phase out vehicles powered by internal combustion 8)………………..  

within the next two decades. They also face fierce 9)……………………. from companies 

like Tesla, a car-maker that specialises in innovative technologies. 

 As battery costs are going down 10)……………….., carmakers may find it easier to produce 

https://www.english-online.at/travel/cars/cars-and-how-they-work.htm
https://www.english-online.at/geography/india/india-introduction.htm
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electric cars with higher mileage and at cheaper prices. 

 

Task 4: Look at the pictograms (on the other side) giving advice on how to lift heavy 

boxes and answer the following questions.  

 

1. How should you lift and move bulky loads? 

 

 

2. What is the correct position to lift a box from the floor? 

 

 

3. What should you use to safely lift heavy or hazardous loads? 

 

Search the Internet to either find the meaning or the definition of the below tools used to 

lift boxes. 

4. dolly: ………………………………………………………………………………… 

5. hand truck:………………………………………………………………………….. 

6. forklift:………………………………………………………………………………. 
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CV sample in English 

 

 

Personal data      

Name:                Anita Minta 

Date of birth:      10.07.1984.   

Telephone:          06 20 111 2222 

E-mail:                anita.minta@gmail.com 

Address:                 1119 Budapest 

LinkedIn:             hu.linkedin.com/in/mintaanita 

 

Objective: I would like to work at a trusted company where I could use my 

previous experience, and where I can achieve the goals with my colleagues together. 

 

Work experience 

2006-2009   Bon Voyage Travel Agency, Tourism Assistant 

    Main tasks: 

• Communication with partners both English and Hungarian 

• Creating bid offers and coordination 

• Billing tasks in XY software 

• Updating the website 

• Encourage customers to use new services (newsletters, travel trends, 

communicating the news) 

Professional success: During the last two years I completely got an insight into the travel agency’s 

operation, and I was involved in acquiring new clients and has managed to increase revenue by 15%.

  

2004.01-07.   Continental Hotel, Event Management Trainee 

    Tasks: 

• Receiving guests 

• Participating in event organization 

• Billing tasks in XY software 

• Planning, organizing and executing programs for the guests 

• Administrative tasks 

Professional success: As a fresh graduate I got an insight into a hotel all-day operation, and I built a 

good relationship with the management and the guests too. 

 

mailto:anita.minta@gmail.com
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Education 

2006-2008 Szent István University Faculty of Economics and Sciences, Business 

Administration and Management, specialize in Marketing 

2002-2006 Budapest Business School, Faculty of Commerce, Catering and 

Tourism Tourism and Hotel Management 

 

Language skills 

English Active, „C” language exam, 2006. TELC (I use on a daily basis at my 

work) 

German Passive, basic knowledge (I can make myself understood with others in 

a basic level) 

Other skills 

• MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook), XY billing software 

• Driving license „B” category, 2004. 

• Communication training, 2006., XY trainer company 

• Customer service training, 2007., XY  company 

Hobby I do sports regularly, and happily walk in the nature with my friends. 
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Cover letter sample in English 

 

Minta Emília < hirdeto@profession.hu> 

 

Subject: AB-1234 International Marketing Manager 

 

Dear Ms. Minta, 

I am a born marketer. Marketing is my hobby, my job and my life. In the past five years I have had the 

opportunity to prove myself at such well known companies as Zsiger and the Jól Ismert Vállalat. I think 

that my achievements to date prove that I will be successful as an International Marketing Manager.  

For example, I am proud that the “Well known brand” with my help became again an important 

player not only on the Hungarian market, but also in the neighbouring countries. What can show the 

effectiveness of the marketing department, led by me, more than receiving the internationally 

recognized Effie Silver Advertisement Efficiency Award? 

I have coordinated countless campaigns and promotions. I have an exact and up-to-date picture of the 

trends and activities in the marketplace and I know the players personally (both client and 

agency/media side). You can read more about my credo, my work, my results and my ideas at my 

professional blog (http://marketingidea.blog.hu ), which attracts lots of visitors and contributors. 

Please find attached my Hungarian and English resume where you can find more details about my 

professional career.  

If you see a fit between my professional experience and the position at hand, please do not hesitate to 
call me! 

Best Regards, 

Zénó Kreatív  

+36 30 111 2222 

 

Task 5: Read both the sample CV and sample cover letter thoroughly and based on the 

information contained in them, try to draft your own CV based on your education, 

studies and experiences so far.  

http://marketingidea.blog.hu/
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Task 6: Based on the job advertisement, write your CV and a cover letter applying for 

the position advertised.  

 

OBI: Project Manager - Sales 

Job description:  

 Project work management, leading and coordinating of several on-going projects in 

parallel for the sales department 

 Preparation of project plans, precise definition of project goals, planning of project 

tasks (time, budget and capacity plan) 

 Monitoring the performance of tasks and the project progress 

 Keeping contact with the owner of the project and the departments involved in the 

project 

 Informing the Managing Director Sales about the status of the projects 

 Decision making to move on 

Ideal profile:  

 BSc/MSc degree in related field 

 At least 3-5 years of project- and people management experience, preferably in a 

consulting business or in another multinational company 

 Fluent Hungarian and German, and at least intermediate English language skills 

 Advanced MS Office skills, especially Excel and PowerPoint 
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 Excellent interpersonal and communication skills 

 Team player, flexible and result-oriented attitude 

 Structured mindset with an ability to understand business needs 

 Ability to prioritize, organize and commit to meet deadlines 

 Good analytical, optimizer and problem-solving skills 

 Multitasking, able to concentrate on several parallel projects 

 Willingness for travelling within Hungary for special projects 

Advantage to fill the position:  

 Knowledge of Microsoft Project or similar project management application 

What we offer:  

 Diverse and exciting tasks in the matrix organization of a dynamically developing 

European company 

 Competitive salary with benefits (cafeteria, employee customer discount) 

 Unlimited private use of corporate car, laptop and iPhone 

  Practical headquarter office at Lurdy House 

  Youthful and cohesive team 

 Continuous development opportunities 

How to apply/ contact information:  

Please attach your CV in English and German to your application! 

Apply via "Jelentkezem" button underneath! 
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Small Talk 

A.) Job interview 

Task 7: Some of the questions have been removed from the following job interview. Your 

task is to write the Questions (A-F) to their correct places.  

A.) What type of qualifications do you require? 

B.) Why should I hire you? 

C.) Can you handle pressure? 

D.) Do you still have any questions for me? 

E.) How was the traffic coming over here? 

F.) You do not mind working long hours, do you? 

G.) Anything else? 

H.) What are you looking for in a job? 

 

Job interview conversation 
Lintel is a computer chip manufacturing company that currently has a job opening in its 

Finance department. John Miller is the first applicant to be interviewed this morning by 

Lintel’s Finance Manager Mike Gates. 

Mike: Good Morning, John. I am Mike. 

John: Good Morning. 

Mike: How are you doing? 

John: I am doing fine. Thank you. 

Mike: 1.) ……………………. 

John: I am so glad that the traffic was light this morning. No traffic jam and no accidents. 

Mike: That is good. John, let’s start the interview. Are you ready? 

John: Yes, I am. 

Mike: First of all, let me properly introduce myself. I am the Finance Department Manager. 

As you know there is an open position in my department, and I need to fill this position as 

soon as possible. 
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John: Please, tell me a little bit about the position. 

Mike: It is an entry-level position. The new employee will have to work closely with the 

Accounting department. He will also have to deal with the bank on a daily basis. 

John: 2.)……………………… 

Mike: I require a four-year college degree in Finance. Some working experience would be 

helpful. 

John: What kind of experience are you looking for? 

Mike: Doing office work is good. However, since this is an entry-level position, I do not 

require a lot of experience. I am willing to train the new person. 

John: That is great! 

Mike: John, tell me a little bit about yourself. 

John: I was a student at West Coast University, and I just graduated with a Bachelor degree 

in Finance. I have been working part-time as a payroll clerk for the last two years. 

Mike: 3.)………………………………. 

John: The job should help me see what Finance is all about. I have learned a lot of Finance 

theories at school, and now it is time for me to put them into practice. 

Mike: 4.)……………… 

John: I also hope that it will help me grow in my field. 

Mike: What are your strengths? 5.)……………….. 

John: I am a hard-working person and a fast learner. I am very eager to learn, and I get along 

fine with people. 

Mike: OK. Now, let me ask you a few quick questions. 6.)………………….. 

John: No, I do not. 

Mike: 7.)…………….. 

John: Yes, I can. When I was going to school, I took quite a few courses each semester while 
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working at least twenty hours every week. And, I handled that situation very well. 

Mike: 8.)………….. 

John: No, I think I have a pretty good understanding of the job. I believe that I can handle it 

with ease, and I hope to have the opportunity to work for you. 

Mike: John, nice meeting you. Thank you for coming. 

John: Nice meeting you too. Thank you for seeing me. 

B.) Everyday conversation 

Situation: You meet your neighbour while pulling the dustbin onto the pavement in front of 

your house and strike up a conversation. 

 

You:  Hi, István, how are things? 

István: Hi, György. I’m ok, just suffering from this heatwave. 

You:  Yes, it is rather stifling. This summer is much hotter than we had last year. 

István: You’re right. We couldn’t survive without air conditioning. 

You:  So, finally you have had it installed? 

István: Yes, we have our bedrooms in the attic on the upper floor, so the heat was unbearable. 

You:  I’m glad that you are more comfortable now. 

István: Me too. But I’m also looking forward to going on holiday next month. 

You: Where are you going? 

István: To Croatia, to the island of Vir. 

You:  Ah, that place is beautiful. Have fun and a nice stay there! 

István: Thanks! Sure, I will.   

 

Task 8: Based on the above everyday conversation example, write a conversation 

between two people who meet at a work function. You can use either of the following 

topics: hobbies, food, weather, travel. 

Angol-Magyar szószedet az „Idegen nyelvű (angol) ipari és kereskedelmi technikus 
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tananyag – B1 szint”-hez 

English – Hungarian Vocabulary List 

 

 English words, expressions Hungarian meaning – Magyar 

jelentés 

1. to found  alapít, létesít 

2. retail company kiskereskedelmi vállalat 

3. to dominate  ural, uralkodik, túlsúlyban van 

4. commerce kereskedelem 

5. to expand  kibővít 

6. to offer ajánl, kínál 

7. wide range of vmi széles választéka 

8. household appliances háztartási gépek 

9. smart devices okos eszközök 

10. product termék 

11. sales értékesítés 

12. employee alkalmazott 

13. (be) worth érdemes vmire, év vmit 

14. trillion trillió 

15. CEO Chief Executive Officer - 

vezérigazgató 

16. to experience (meg)tapasztal 

17. growth növekedés 

18. come out with előrukkol vmivel 

19. innovative újító 

20. to launch elindít, kibocsát, útjára indít 

21. delivery kézbesítés, feladás 

22. loyal hű, kitartó 
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23. customer fogyasztó, vásárló 

24. to subscribe előfizet 

25. service szolgáltatás 

26. to revolutionize forradalmasít 

27. electronic reader elektronikus olvasó 

28. to account for indokol, elszámol, megmagyaráz 

29. globally általánosan 

30. to introduce bevezet, behoz, bemutat 

31. voice-controlled hangvezérelt 

32. personal assistant személyi asszisztens 

33. to allow sy to do sg megenged, hozzájárul 

34. checkout desk pénztár pult 

35. huge óriási, tetemes 

36. success siker 

37. to handle kezel 

38. gigantic óriási, hatalmas, gigászi 

39. warehouse raktár, áruraktár 

40. automated automatizált 

41. to experiment kísérletezik, próbálgat 

42. to deliver kiszállít, szállít, kézbesít 

43. item áru, tétel, cikk 

44. drone pilóta nélküli repülő eszköz 

45. unique egyedi, páratlan 

46. to undergo keresztülmegy, aláveti magát 

47. criticism bírálat, kritika 

48. to complain about panaszkodni vmi miatt 

49. to treat bánik vmivel 
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50. enormous óriási, roppant nagy, borzasztó 

51. (be) under pressure kényszer alatt 

52. to be accused of doing sg azzal vádolják 

53. working condition munkakörülmények 

54. tax adó  

55. to reveal felfed, napvilágra hoz, 

kinyilatkoztat 

56. production termelés, gyártás, előállítás 

57. battery-driven akkumulátorral hajtott 

58. popular népszerű 

59. engine motor 

60. competition verseny 

61. rapidly gyorsan 

62. to invest beruház, befektet 

63. development fejlesztés, kidolgozás, kiterjesztés 

64. make sg public nyilvánosságra hoz 

65. to produce gyárt, termel, létesít 

66. vehicle jármű, eszköz 

67. hybrid keverék, keresztezés, hibrid 

68. to aim megcéloz, szándékozik 

69. to increase növel, kibővít 

70. from scratch semmiből, elejétől kezdve 

71. to electrify villamosít, villamos töltéssel ellát 

72. manufacturer gyártó, gyáros, készítő 

73. to develop fejleszt, kifejlődik 

74. to phase out kivon, fokozatosan megszüntet 

75. internal combustion belső égésű 

76. decade évtized 
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77. to face szembenéz vmivel, számol a 

tényekkel 

78. fierce vad, erőszakos, heves 

79. to specialise in szakosodik 

80. technology technológia 

81. cost költség 

82. go down lemegy 

83. mileage mérföldteljesítmény 

84. to lift megemel 

85. to move mozgat, áthelyez 

86. bulky terjedelmes 

87. load teher, rakomány, súly 

88. position helyzet, elhelyezkedés, testtartás 

89. safely épen, biztosan 

90. heavy nehéz, súlyos 

91. hazardous veszélyes, kockázatos 

92. dolly gördíthető kocsi, targonca 

93. hand truck lapos kézikocsi 

94. forklift emelővillás targonca 

95. to lean támaszt, nekitámaszt 

96. weight súly 

97. torso törzs, felsőtest 

98. to utilize kihasznál, hasznosít, kiaknáz 

99. worker dolgozó 

100. to curve görbít, hajlít 

101. to grab megragad, megmarkol 

102. muscle izom 

103. straight egyenes 
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104. to bend lehajol, meghajol 

105. to haul cipel, hurcol, vonszol 

106. to require igényel, megkíván, megkövetel 

107. intense erős, heves, megfeszített 

108. strength erő(sség), teherbírás 

109. equipment felszerelés 

110. CV - Curriculum Vitae önéletrajz 

111. to achieve megvalósít, végrehajt 

112. personal data személyes adatok 

113. work experience munkatapasztalat 

114. bid offer ajánlattétel 

115. billing  számlázás 

116. to update frissít, aktualizál 

117. to encourage ösztönöz, bátorít 

118. insight bepillantás 

119. travel agency utazási ügynökség 

120. to be involved in (doing sg) belebonyolódik vmibe, részese 

vmine 

121. to acquire  elsajátít, megszerez 

122. revenue árbevétel, jövedelem 

123. to participate in részt vesz 

124. to plan megtervez 

125. to organize megszervez 

126. to execute végrehajt, kivitelez 

127. administrative task igazgatási, adminisztratív feladat 

128. relationship (with) kapcsolat 

129. management vezetés, vezetőség 

130. education oktatás, képzettség 
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131. language skills nyelvi készségek 

132. to make oneself understood megérteti magát 

133. driving license vezetői engedély 

134. customer service vevőszolgálat, ügyfélszolgálat 

135. cover letter kísérőlevél, motivációs levél 

136. opportunity lehetőség 

137. to prove oneself bizonyít 

138. achievement eredmény, teljesítmény 

139. market piac 

140. effectiveness hatékonyság 

141. marketing department marketing osztály 

142. award díj, jutalom 

143. to coordinate összehangol, egyeztet 

144. promotion hírverés, reklámozás 

145. up-to-date naprakész, modern 

146. credo hitvallás 

147. to attract vonz 

148. contributor közreműködő, külső munkatárs 

149. attached csatolt, mellékelt 

150. resumé életrajz 

151. detail részlet 

152. to hesitate vonakodik, hezitál 

153. project manager projekt menedzser 

154. job description munkaköri leírás 

155. to lead irányít 

156. on going folyamatban lévő 

157. sales department értékesítési osztály 
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158. to monitor megfigyel, ellenőriz 

159. performance teljesítés 

160. to keep contact with kapcsolatot tart fenn 

161. decision making döntéshozatal 

162. profile jelölt, pályázó 

163. degree diploma 

164. result-oriented eredmény-központú 

165. mindset gondolkodás 

166. to prioritize rangsorolni 

167. to meet deadlines határidőket betartani 

168. analytical elemző, analitikus 

169. problem-solving problémamegoldó 

170. multitasking egyszerre több feladatot kezelő 

171. willingness hajlandóság 

172. application alkalmazás 

173. diverse változatos 

173. competitive versenyképes 

174. benefits juttatások 

175. corporate car céges autó 

176. headquarters székhely, központ 

177. cohesive összefüggő, összetartó 

178. to apply jelentkezni, pályázni 

179. qualification képzettség, végzettség 

180. to hire szerződtetni vkit 

181. to look for keresni 

182. job opening állásajánlat 

183. finance department pénzügyi osztály 
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184. applicant pályázó, jelentkező 

185. to interview meghallgatni, elbeszélgetni 

186. entry-level pályakezdő, alacsony szintű 

187. position pozíció, álláshely 

188. accounting department könyvelési osztály 

189. to deal with foglalkozik vmivel 

190. payroll clerk bérügyintéző 

191. theory elmélet 

192. to put it into practice gyakorlatba átültet 

193. to get along with összefér vkivel, kijön vkivel 

194. course kurzus, tanfolyam 

195. to strike up  belekezd 

196. to suffer from szenved vmitől 

197. to survive túlél 

198. air conditioning légkondícionálás 

199. to install beszerel 

200. unbearable elviselhetetlen 
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Forráslista az „Idegen nyelvű (angol) ipari és kereskedelmi technikus tananyag – B1 
szint”-hez 
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