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Bricklayer B1 Test. Circle the correct answer. 

 

1. Bricklayers use many tools:  trowels, brick hammers, _____ ,chisels, etc. 

a, fireplaces      b, levels 

c, brick      d, terra cotta 

 

2.  They _____ the plaster. 

a, built       b, mark 

c, apply      d, install 

 

3. Bricklayers _____ the corners of the wall. 

a, construct      b, spread 

c, cut       d, insert 

 

4. They learn to _____ blueprints. 

a, cut       b, work 

c, read       d, built 

 

5. They can _____ groundwork. 

a, make      b, cut 

c, lay       d, do 

 

6. Have you ever worked in dry _____ ?  

a, structure      b, construction 

c, trowel      d, concrete 

 

7. I am good at _____ out the base. 

a, marking      b, loading 

c, scaffolding      d, installing 
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8. We can measure with ____ measure. 

a, tap       b, tape 

c, tapp       d, tappe 

 

9. Bricklayers _____ the mortar bed. 

a, mark      b, install 

c, produce      d, read 

 

10. They can _____ the insulation.  

a, do       b, place 

c, install      d, make 

 

11. In this picture we can see:           

a, safety goggles     b, safety suit 

c, protective suit     d, protective gloves 

 

12. You wear protective gloves on your _____ . 

a, head       b, fingers 

c, shoulder      d, arm 

 

13. In this picture      we can see:  

 

a, heavy hat      b, hard hat 

c, soft hat      d, save hat 

 

 

 



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 

14.  In this picture  we can see:  

a, protective suit     b, protective gloves 

c, safety gloves     d, safety goggles 

 

15. You wear hard hat on your _____ . 

a, head       b, fingers 

c, foot       d, hand 

 

16. Do not touch means: 

a, You can touch.     b, You must touch. 

c, You needn’t touch.     d, You mustn’t touch. 

 

17. I can  _____ the lintel. 

a, work      b, install 

c, load       d, mark 

 

18.   _____ is prohibited 

a, Tresspassing     b, Trespassing 

c, Tresspasing      d, Trespasing  

 

19. Slippery means:  

a, icy       b, dry 

c, hot       d, cold 

 

20.  

a, You faithfully     b, Your faithfully 

c, Yours sincerely     d, You’re sincerely 

 


