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Auto body mechanic 

Level B1 

1. Read the following text. Parts of some sentences are missing from the text. 

Choose the most suitable part from the list (A-J) for each gap (1-8) in the text. There is 

ONE EXTRA part that you do not need to use. 

Pimp my Ride lied? 

Former contestants of MTV's Pimp My Ride have revealed that 1. ………………………….. 

According to the Huffington Post, many of the flashy upgrades installed by rapper Xzibit and 

his West Coast Customs crew didn't work, 2. ………………………….or were simply taken 

out as soon as the cameras stopped rolling. 

The show, 3. ……………………………………….., featured participants who had clapped out 

cars, which would then be repaired and 'pimped out' with new paint jobs, interiors and rims. It 

also earned a reputation for its extravagant auto features 4. 

…………………………………………to cars. 

However, a number of former contestants revealed in separate Reddit AMA's that many of the 

customizations were only put in for 5. ……………………………. 

'They actually take out a lot of the stuff that they showed on TV,' said Justin Dearinger, whose 

Toyota Rav4 was given 'pop-up champagne contraption' and a 'drive in theatre' - both of which 

were taken out when the episode wrapped. He added the former was removed because they 

didn't want to be seen condoning drink driving; the latter because 6……………………………. 

Another contestant Seth Martino claimed he couldn't drive with the LED lights they had 

installed in his seat because 7……………………………... Another addition, a cotton candy 

machine, didn't have room for a lid, so if used the candy floss would just 8……………... Seth 

also claimed he had to rent a car at his own expense while 9……………………………..; not 

the couple of days the shows editors had viewers believe.  
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The contestants also revealed that much of the reaction shots - when their new pimped ride is 

revealed - were faked and 10………………………………….. 

A. fly all over the place 

B. was enormously popular when it debuted in 2004 

C. it simply wasn't road safe 

D. they would get too hot 

E. re-shot many times 

F. he waited months on the revamp 

G. such as adding pool tables, arcade machines, shoe racks, clothes dryers and chandeliers 

H. much of the show was faked 

I. the sake of the show 

J. made the car worse 

 

2. Curriculum Vitae and cover letter 

2.1.Complete the CV with the information given in the text below. 

My name’s John Smith. I live in London at 935 George Street. I’m 20 years old. I was born on 

12 August 2001. My email address is jsmith@mail.co.uk and my mobile phone number is 

+447975777666. I attended Kingsbury Secondary School from 2013 to 2018 and I’ve just 

finished a two-year training course in auto body repairing at Fanshawe College in London. I 

have excellent skills in this field. Moreover, last summer I did a summer job at London Garage 

in London working as a car body technician. The owner, Mr. George Thomas was really 

satisfied with me. I’m hard-working and get on easily with people. I’m not afraid of 

responsibility or challenges. 
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2.2.Match the expressions of a cover letter. 

1. Currently, …………. 

2. I am……. 

3. My native language is English,  

4. I feel I have the necessary 

qualities ….. 

5. I have been working as a car 

mechanic…. 

6. I am particularly interested 

……………. 

7. I am writing………………. 

a. to apply for the post of….. 

which you advertised in…on…. 

b. for this job, because….. 

c. for 2 years. 

d. London High School in 2003. 

e. my experience and 

qualifications match this 

position’s requirement. 

f. hard-working. 

g. I majored in car body repairing. 

CURRICULUM VITAE 

PERSONAL INFORMATION 

Surname:  ..1…………………………………………………….………………. 

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

Address:  3. ………………………………………………………………… 

Tel. N°:  4……......………………………………………………………… 

Email:   5.…………………………………………………………………. 

Date of birth:  6.…………………………………………………………………. 

EDUCATION:  7. ………………………………………………………… 

QUALIFICATIONS: 8. ………………………………………….……………… 

WORK EXPERIENCE: 9. ………………………………………….…………… 

PERSONAL QUALITIES: 10…….…………………………………….……… 

 

REFERENCES: 11. ………………………………………………….………………. 
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8. I graduated from …… 

9. In secondary school….. 

10. As you can see from my enclosed 

CV, ….. 

11. Please do not hesitate …… 

12. Thank you ….. 

13. I am available for an interview….. 

14. I have….. 

15. I look forward to…… 

 

h. I am working as a ……….. 

i. for your time and consideration 

j. in this position. 

k. 2 years of experience in this 

field. 

l. hearing from you 

m. anytime at your convenience. 

n. to contact me for an interview. 

o. but I can also speak German. 

 

 

Write the expressions to the correct part of a cover letter. 

Reason for writing (Paragraph 1): 

Education (Paragraph 2): 

Work experience (Paragraph 3):  

Skills and personality (Paragraph 4):  

Closing the letter (Paragraph 5):  
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3. Small talk 

3.1. Job Interview: 

These are some of the questions of a job interview. Put the words into the correct 

order. 

1. about/Tell/yourself/me. 

……………………………………………………………………………………… 

2. do/to/Why/work for/want/us/you? 

…………………………………………………………………………………….? 

3. you/we/Why/hire/should? 

……………………………………………………………………………………..? 

4. your/expectations/What/are/salary? 

……………………………………………………………………………………...? 

5. your/are/weaknesses/What? 

………………………………………………………………………………………………..? 

6. yourself/do/see/in/5/Where/years/you? 

……………………………………………………………………………………..? 

 

Imagine that you are John Smith (from exercise 2) and you are at a job interview 

at Fix Auto in London. Your partner is the interviewer (the HR assistant at Fix 

Auto) and you are the interviewee. Act the dialogue. 

(Fix Auto: It is located in the centre of London. It was opened in 2014 and now it has 

companies all over the UK. All services are fully computerized and the company has 20 

well-qualified mechanics. They do the body repair on all types of vehicles and guarantee 

the greatest services in the country.) 
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3.2.– Situation: Talking to your friend about your new workplace. 

 

 

4. Complete the blanks with must/mustn’t and a correct word from the box. 

goggle  knee pads ear protector  helmet  fire wet hands

 overall  designated area protective mask chemical substance 

 

1. You ____________ put on …………. if you are working on the ground for a long time. 

2. You ___________ wear a …………… when you do the welding to protect your head. 

3. You ____________ take off your ………….. during the welding to avoid spark getting 

into your eyes. 

4. You _____________ touch electric cables with …………… because you will get 

electric shock. 

5. You _____________ keep hazardous materials in a ………………...  

6. You _____________ smoke near petrol can to avoid possible ………….. 

7. You _____________ wear the ……………. when you are working in the workshop. 

8. You _______________ leave ……………. on the floor as someone can trip over it.  

9. You _____________ wear a ……………… not to inhale harmful air particles as dusts, 

vapours, fumes and gases 

10. You ____________ wear an ………………….. if you work in a noisy environment. 

  

The first 3 days at your new workplace are over. It is Saturday evening and you are 

talking to your best friend about your new job/workplace. 

What would you tell her/him? Act the dialogue! 
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5. Vocabulary 

 

1. accelerator - gázpedál 

2. additives - adalékanyagok 

3. adhesive - ragasztóanyag 

4. adjustable wrench – franciakulcs 

5. airbag - légzsák 

6. Allen key - imbuszkulcs 

7. anvil - üllő 

8. automatic – automata 

9. backing pad – csiszolókorong 

10. basecoat – alapozó réteg 

11. battery - akkumulátor 

12. bench grinder – asztali köszörűgép 

13. bent vehicle frames – meghajlott alváz 

14. body - karosszéria 

15. body kit – karosszéria készlet 

16. body panel - karosszériaelem 

17. bore - kifúr 

18. box-spanner – csavarkulcs készlet 

19. bracket – bilincs 

20. brake - fék 

21. bumper - lökhárító 

22. chain - lánc 

23. chisel – hidegvágó 

24. clamp – összeilleszt, rögzít 

25. condition – állapot 

26. corrosion - korrózió 

27. cutting tools – vágó szerszámok 

28. Cylinder – henger 

29. cylinder block - motorblokk 
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30. dashboard - műszerfal 

31. designated area – kijelölt terület 

32. diluent - hígító 

33. door repair – ajtó javítás 

34. double – behajt 

35. drive – becsavar 

36. drying - száradás 

37. dust mask – porvédő maszk 

38. earplugs/earmuffs – füldugó/fülvédő 

39. fender - lökhárító 

40. filter – szűrő 

41. flammable – gyúlékony 

42. frame - alváz 

43. glass replacement - üvegcsere 

44. gloss - fény 

45. glue – ragasztó 

46. hammer - kalapács 

47. hardener – edző 

48. hood - motorháztető 

49. hubcap - dísztárcsa 

50. hydraulic straightening machine – hidraulikus egyengető gép 

51. inspect - megvizsgál 

52. interior - belső 

53. jack - emelő 

54. knee pads – térdvédő 

55. maintenance – fenntartás/karbantartás 

56.  metal- fém 

57. metal-cutting gun – fémvágó olló 

58. mirrors - tükrök 

59. painting - festés 

60. primer - alapozó 
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61. protective apron – védő kötény 

62. protective gloves – védő kesztyű  

63. protective goggles- védő szemüveg 

64. pry bar - feszítővas 

65. putty - gitt 

66. rear-view mirror – visszapillantó tükör 

67. replace - kicserél 

68. rim - abroncs 

69. roof - tető 

70. ruined sections – tönkrement részek 

71. sandpaper - csiszolópapír 

72. screw kit - csavarkészlet 

73. sealant - tömítőszer 

74. seat –ülés 

75. side mirror – oldalsó tükör 

76. solvent - oldószer 

77. spanner – csavarkulcs 

78. spare part – alkatrész 

79. steering wheel - kormánykerék 

80. straighten - kiegyenesít 

81. surfacer / grinding machine - csiszológép 

82. tire - gumiabroncs 

83. to curve – hajlít 

84. to fail – elromlik 

85. to grind - köszörülni 

86. to install – elhelyez, beüzemel 

87. to polish - fényezni 

88. to reveal - felfed 

89. to solder – forraszt 

90. top coat – felső réteg 

91. trunk - csomagtartó 



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig Képzés 
nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

92. underbody – alváz 

93. vehicle – jármű 

94. welding – hegesztés 

95. wheel – kerék 

96. winch - csörlő 

97. window –ablak 

98. windscreen - szélvédő 

99. windscreen-wipers - ablaktörlők 

100. wrench – csavarkulcs 

  



GINOP – 6.1.3-17-2018-00033 Nyíregyházi Szakképzési Centrum – Idegen nyelvi készségek   

  fejlesztése Nyíregyházán és vonzáskörzetében  

Angol C2 1 1 039 Angol nyelvi képzés KER A1 szinttől C2 szintig Képzés 
nyilvántartásba vételi száma: E-001291/2015/C002  

  

Nyíregyházi Szakképzési Centrum 
4400 Nyíregyháza, Dugonics utca 10-12.   Telefon: +36-42-512-371 E-mail: 

centrum@nyiregyhaziszc.hu http://nyiregyhaziszc.hu 

Sources 

Exercise 1 – Reading: Pimp My Ride cars were either fake or just didn't work, former 

contestants reveal | Daily Mail Online (2021. 07. 19.) 

https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2971533/Pimp-Ride-contestants-reveal-Xzibit-s-customized-cars-fake-just-didn-t-work.html
https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2971533/Pimp-Ride-contestants-reveal-Xzibit-s-customized-cars-fake-just-didn-t-work.html
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