
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 

I. MEGOLDÓKULCS 

ANSWERS 

 

AUTENTIKUS OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE 

READING 

 

Task 1. 

 

remove : to take something or someone away from somewhere, or off something 

adult: a person or animal that has grown to full size and strength 

accident: something bad that happens that is not expected or intended and that 

often damages something or injures someone 

prevent: to stop something happening or someone doing something 

drowning: death caused by being underwater and not being able to breathe  

seat belt: a belt that is fastened around you when you are travelling in 

a vehicle or aircraft and holds you in your seat, in order to reduce the risk of being injured in 

an accident 

responsibility: something that is your job or duty to deal with 

behaviour: the way that someone behaves 

 

Task 2. 

1. A 

2. B 

3. B 

4. A 

5. C 
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ÖNÉLETRAJZ ÉS MOTIVÁCIÓS LEVÉL 

CURRICULUM VITAE (CV) AND COVER LETTER 

 

CV tasks 

Task 1 

 

1. e 

2. c 

3. a 

4. b 

5. f 

6. d 

 

Task 2 

 

PERSONAL INFORMATION: 

Name: Jessica Hopkins 

Address: 33 Rock Road 

Telephone: 06183663672567 

E-mail: jhope84@yahoo.com 

Date of birth: 6.9.1984 

 

PERSONAL SKILLS: 

Fluent in English, German and French 

Good computer skills 

Good communication skills 

Love for children 

 

 

 

 

mailto:jhope84@yahoo.com
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Cover letter task 

JOBS 

 

EDUCATIONS SKILLS 

 

childcare teacher   

 

childcare assistant 

 

childcare worker 

 

 

 

 

 

training in childcare 

 

certificate in first aid 

and CPR 
 

degree in early 

childhood education 
 

 

communication skills  

 

good team player 

 

ability to work under 

pressure 

 

good at problem solving 

 

patience, flexibility and 

love for children 

 
 

SMALL TALK: ÁLLÁSINTERJÚ ÉS SZITUÁCIÓ 

SMALL TALK: JOB INTERVIEW AND SITUATION 

 

Job interview 

Student’s own answers 

 

Situaion 

Possible answers: 

You: - Hello, here’s the babysitter, I have to tell you, your son has just had an accident in the 

playground. 

Parent: - Really, oh my god! What happened, is he okay? 

You: - Unfortunately he fell down, he’s fine but he has some injuries on his head. I stopped 

bleeding, cleaned his cuts and put some plasters on them but in my opinion we should take him 

to hospital because of his headache. 

Parent: - The hospital is next to the playground. Let’s meet in front of it in 5 minutes. 

You: - All right! We’ll be there in 5 minutes! 
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MUNKAVÉDELEM 

SAFETY SIGNS 

 

Task 1 

1. b    2. e    3. d        4. c          5. a 

 

Task 2 

a. B      . A          c. B           d. B       e. C.           f. B          g. A 

 

 


