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Car painter 

Level B1 

 

1. Read the text and answer the questions with maximum of 5 words. 

 

Mexico set to have eco-taxis 

Mexico City, one of the most polluted cities in the world, could see air-powered taxis on its 

streets by 2002. 

Factories producing a car billed as non-polluting are due to open in Mexico next June, and the 

first taxis are expected to roll off the production line eight months later. The vehicle, which is 

said to run on compressed air, is currently being produced in France, where the first factories 

have already been installed. The car's creator, French engineer Guy Negre, says it is the first 

viable alternative to vehicles that run on conventional fuel. However, some people argue that 

new car will not reduce pollution because electricity is needed to compress the air. They say 

that the extra electricity is likely to come from fossil fuels, creating an added source of pollution. 

The compressed air on which the car runs is stored in tanks, similar to scuba-diving tanks, 

attached to the underside of the car.  

Mexicans are said to be interested in the car as a way of reducing pollution. Mr Negre says a 

tank-full of air - on which a car can travel up to 200km (120 miles) at a speed of about 90km/h 

- is equivalent to two litres of petrol. If fleet owners install their own air stations, filling a car 

with 300 litres of compressed air could take three minutes. Alternatively, the designers say the 

car could be plugged into any electrical power source to fill it up. That could take up to four 

hours. 

Motor Development International, the company which owns the patent, says that rather than 

mass-produce the car itself, franchises will be sold to local manufacturers. Each factory will 

have the capacity to produce around 2,000 vehicles a year. There are already plans for five 

production units in Mexico, as well as others in South Africa, Australia, 
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the United States, Spain and Switzerland. The Mexican taxis have been especially designed for 

the capital city. 

Motor Development International says that the Mexican authorities have shown interest in their 

cars as a way of fighting the city's pollution. 

1. What kind of taxis does the writer mention in the article? 

2. Where have the first new type of cars been made? 

3. Who invented them? 

4. Why do some people claim that the new vehicle is not so environmental friendly? 

5. Why are Mexicans interested in the new vehicle? 

6. For how many kilometres is a tank full of air enough? 

7. How can the cars be filled up? 

8. How will they be produced? 

9. How many vehicles will be produced a year? 

10. In what European countries will they be produced? 

 

2. Curriculum Vitae (CV) and a cover letter: Read the advertisement. 
 

Car painter wanted! 

Full time – 40 hours a week 

BRIDGWATER GARAGE 

Learn some of the best car painters in the world! 

Bridgwater Garage is looking for car painters. This is great 

opportunity to get valuable work experience and a good salary. 

 

We want people who are:  

passionate, hard-working, skilled 

No previous experience is needed. 

 

Please apply now! 

info@bridgwatergarage.com 
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2.1.John has read the advertisement on ABS Jobs website and wants to apply for 

the job. Complete his CV using the information below. 

a) +33 141 58 96 20 

b) 20 November 1995 

c) john.smith@yahoo.com 

d) high school diploma at Bridgwater and Taunton Secondary School 

e) Sociable, conscientious, hard-working 

f) +33 76031455267 

g) Car mechanic at Bridgwater Garage – 2 years 

h) John 

i) Smith 

j) 55 King Road, 44500 Bridgwater 

 

 

CURRICULUM VITAE 

PERSONAL INFORMATION: 

Surname  1. ………………………………………………………… 

First names  2. …………………………………………………………………. 

Address  3. ………………………………………………………… 

Tel. N°.  4. ………………………………………………………… 

Mobile N°. 5. …………………………………………………………………. 

Email   6. …………………………………………………………………. 

Date of birth 7. …………………………………………………………………. 

EDUCATION: 8. ………………………………………………………… 

QUALIFICATIONS   -9. ………………………………………………… 

-………………………………………………… 

PERSONAL QUALITIES: 10. ………………………………………………… 
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2.2.Fill in John’s cover letter with the help of his CV and the job advertisement. 

(1-3 words) 

Dear Sir/Madam,  

I would like to 1.)………………. for the job of 2.)………………. as advertised on ABC Jobs 

website on 3 July. Please find 3.)………………. a copy of my CV. 

I have some 4.)………………. in working as a car mechanic as I worked for 5.)………….. 

for two years. This has given me some basic 6.)………… in this field. I 7.)…………… living 

in Bridgwater since my birth and I 8.)…………… my high school diploma at Bridgwater and 

Taunton Secondary School. I am sociable, conscientious and 9.)……………….. and I 

10.)……………. working in a team. 

I would welcome the opportunity to 11.)……………….. the job vacancy with you at an 

12.)………………. I can be contacted most easily on my 13.)………………. telephone or by 

email. 

Yours faithfully, 

John Smith 
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3. Small talk:  

3.1.Job interview: Answer the questions with the help of the information in exercise  

 

1. Tell me about yourself. 

2. Why did you leave your last job? 

3. What experience do you have in this field? 

4. What do co-workers say about you? 

5. How have you been informed about us? 

6. What do you know about this organization? 

7. Why do you want to work for this organization? 

8. What salary do you need? 

9. Are you a team-player? 

10. Explain why you would be the best for this organization. 

11. What is your greatest strength? 

12. Tell me about your dream job. 

13. Are you willing to work overtime? 

 

3.2.Ordering some paint for a car. 

 

 

 

 

 

 

 

You would like to order some paint. Now you are phoning with a shop and talking to a shop assistant.  

 ask for green metallic paint, 

 you need 1 gallon, 

 ask for its price 

 ask about delivery 
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4. Match the words with the definitions. 

1. protective mask 

2. earplugs/earmuffs 

3. protective apron 

4. safety gloves 

5. safety glasses 

6. disposable coverall 

clothing 

7. fire extinguisher 

8. full face respirator  

9. emergency eye-wash 

10. first aid kit 

11. dust mask 

a. an equipment which is used to drench or flush the eyes with 

water when dust, irritants, or chemicals enter the eye. 

b. provide protection from many types of dusts, fogs, fumes, mists, 

gases, smokes, sprays, or vapours. It includes a face piece that 

covers your face, and a filter/cartridge. 

c. googles which protect the eyes when using power tools 

d. they protect your ears against noise 

e. they protect the wearer’s eyes and face and prevent the breathing 

of air contaminated with chemical 

f. it is chemical resistant and covers the front of the body 

g. they protect the hands against hazards 

h.  a one-piece, loose-fitting suit that offers protection against 

outside contaminants over a large area of the body 

i. a device which is used to put out small fire 

j. a collection of supplies and equipment that is used to give 

medical treatment. 

k. it covers the mouth and nose and protects from dust in a dirty 

atmosphere 
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5. Vocabulary 

 

1. accelerator - gázpedál 

2. Acrylic paint – akril festék 

3. activated charcoal protective mask – aktívszenes védőmaszk 

4. air hose – levegőtömlő 

5. air-powered - léghajtású 

6. Allen key - imbuszkulcs 

7. automatic transmission – automata váltó 

8. back seat – hátsó ülés 

9. back window – hátsó ablak 

10. battery - akkumulátor 

11. blinker - index 

12. body - karosszéria 

13. body kit – karosszéria készlet 

14. box-spanner – csavarkulcs készlet 

15. brake - fék 

16. break light - féklámpa 

17. bumper - lökhárító 

18. car chassis nozzle – alvázvédő pisztoly 

19. clutch - kuplung 

20. compressed air – sűrített levegő 

21. compressor - kompresszor 

22. conventional fuel – hagyományos üzemanyag 

23. cruise control – tempomat 

24. cylinder block - motorblokk 

25. dashboard - műszerfal 

26. diluent - hígító 

27. disposable coverall clothing – eldombahtó kezeslábas 

28. driver - sofőr 

29. dust mask – porvédő maszk 
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30. earplugs/earmuffs – füldugó/fülvédő 

31. electrical power source - áramforrás 

32. emergency eye-wash – sürgősségi szemkimosó folyadék 

33. exhaust pipe - kipufogó 

34. filter – szűrő 

35. fire extinguisher – tűzoltó készülék 

36. first aid kit – elsősegély doboz/készlet 

37. front seat – első ülés 

38. full face respirator – légzésvédő maszk 

39. glove compartment - kesztyűtartó 

40. hardener – edző 

41. headlight - fényszóró 

42. heater - fűtés 

43. hood - motorháztető 

44. horn - kürt 

45. hubcap - dísztárcsa 

46. ignition key - slusszkulcs 

47. jack - kocsiemelő 

48. lacquer - lakk 

49. licence plate - rendszámtábla 

50. maintenance – fenntartás/karbantartás 

51. manual transmission – kézi sebességváltó 

52. manufacturer - gyártó 

53. masking tape - maszkolószalag 

54. mass-produced - sorozatgyártás 

55. metallic paint – metal festék 

56. mirrors - tükrök 

57. mixing stick – keverőpálca 

58. odometer – kilometre óra 

59. paint – festék 

60. paint mixer - festékkeverő 
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61. paint remover – festéklemaró spray 

62. paint work - fényezés 

63. passenger - utas 

64. polishing machine - fényezőgép 

65. polishing paste – polírozó paszta 

66. polishing sponge – polírozó szivacs 

67. primer paint – alapozó 

68. protective apron - védőkötény 

69. protective mask - védőmaszk 

70. putty - gitt 

71. putty knife - simítókés 

72. rear-view mirror – visszapillantó tükör 

73. roof - tető 

74. roof rack - tetőcsomagtartó 

75. safety glasses - védőszemüveg 

76. safety gloves - védőkesztyű 

77. sandpaper - csiszolópapír 

78. sealant – tömítő 

79. seatbelt – biztonsági öv 

80. side mirror – oldalsó tükör 

81. side window – oldalsó ablak 

82. spare tire - pótkerék 

83. speedometer - sebességmérő 

84. steering wheel - kormánykerék 

85. stone chip - kőfelverődésgátló 

86. surfacer / grinding machine - csiszológép 

87. taillight – hátsó helyzetlámpa 

88. tank - tartály 

89. tire - gumiabroncs 

90. to plug into - bedugni 

91. to polish - fényezni 
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92. trunk - csomagrató 

93. underbody coating – alvázvédő 

94. unleaded - ólommentes 

95. vehicle - jármű 

96. visor - napellenző 

97. water paper - vízpapír 

98. windscreen - szélvédő 

99. windscreen-wipers - ablaktörlők 

100. wrench - csavarkulcs 
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Car painter - Level B1 – Források 

Exercise 1. Reading comprehension: http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/992431.stm 

(2021.07.13.) 

 

 


