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hez 

TEST 

 

Task 1.: The letters in the words have been scrambled. Your task is to write down the 

words using all the letters given.  

 

1. CCEEMMOR  →  ……………………………….. 

2. AEIOLNPTT   → ……………………………….. 

3. AEOHMNPRST → ……………………………….. 

4. AEEOUHRSW → ……………………………….. 

5. IIIIBLSTVY   → ………………………………..         5 points / ___ points 

 

 

Task 2.: Match the words in column A with the right words from column B. 

 

 Column A  Column B 

1. mobile a. media 

2. social b. signs 

3. driving c. environment 

4. safety d. phone 

5. working e. force 

 

1. _____  2. _____ 3. _____ 4. _____ 5._____ 

        5 points / ____points 
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Task 3.: Finish the sentences with the words given in the box. 

 

applicants, customers, equipment, social, unauthorized,  

 

1. Many online shops get their ……………… from social networks, for example, 

Facebook.  

2. In the past going shopping was a …………… event, you went there with relatives and 

friends.  

3. Workers need to use personal protection and safety ……………….in warehouses.  

4. ……………… people cannot enter the warehouse.  

5. The company is interviewing many ……………. today. 

 

5 points / _____ points 

 

 

Task 4.: Choose the best option. There is only one good solution and each one gets 1 

point.  

 

1. There are special apps that show if there are products …………… sale in the 

neighbourhood. 

a) in  b) off  c) at  d) on 

 

2. There are many …………….. to work safely in a warehouse. 

a) points b) theories c) rules d) laws 

 

3. Personal …………….. and safety equipment must be used at all times. 
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a) protect b) protecting  c) protection  d) protected 

 

4. When working in the warehouse workers must ………………... high visibility 

jackets. 

a) wear b) wears c) wearing d) wore 

 

5. The abbreviation „IT” means……...... 

a) International Team 

b) Information Technician 

c) Information Technology 

d) Infrastructural Technology 

5 points / _____ points 

 

 

 

 

 

Your score: …………points 

Total score: 20 points 

 

 

 


