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DEEP CONSTRUCTION 

A2 

 

READING COMPREHENSION 

 

Read the text carefully and do the tasks.  

 

Earthwork machines 

We use tools and machines for the building process because they make the work easier. 

Earthwork machines are heavy-duty vehicles, specially designed for executing construction 

tasks. They have three types: 

 soil exploitation machines: excavator, wheel loader, back hoe loader, bulldozer 

 pushing and transfer machines: scraper, grader, dump trucks 

 soil compression machines: road roller, rammer 

 

1. Excavator 

 

 

An excavator is a self-propelled vehicle with either tracks or wheels with an upper body that 

can slew 360 degrees. The excavator is the most essential machine to have on any 

construction site. While it is used mostly to excavate, it can be used for plenty of other 

construction tasks, thanks to its compatibility with a wide range of attachments. This 

includes, for example, loading, lifting materials, digging a trench, rock breaking and 

demolition.  
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2. Wheel loader 

 
 

A wheel loader is a self-propelled machine with a front mounted bucket connected to the end 

of two arms. The bucket usually has a large capacity and may be removable. 

As its name suggests, the loader is used mainly for loading material onto other vehicles or for 

moving material from point A to B. 

3. Backhoe loader 

 
 

A backhoe loader is a wheeled, self-propelled machine with a front mounted bucket and a 

rear-mounted loader and bucket. It is essentially a loader and an excavator in one machine, 

where the front of the machine is used to load and push material, while the back is used to dig 

into the ground for excavation. 
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TASK 1 

Give the English equivalents of the Hungarian technical terms.  

 

1 kotró-rakodógép   …………………………………………………. 

2 nehézgépjármű   ............................................................................. 

3 lánctalp    …………………………………………………. 

4 talajkitermelő gépek  …………………………………………………. 

5 önjáró     …………………………………………………. 

6 kompatibilitás   …………………………………………………. 

7 árokásás    …………………………………………………. 

8 dömper    …………………………………………………. 

9 úthenger    …………………………………………………. 

10 tartozék    …………………………………………………. 

11 nagy kapacitás   …………………………………………………. 

12 bontás     …………………………………………………. 

13 eltávolítható, leszerelhető  …………………………………………………. 

 

TASK 2 

Read the text again and decide whether the following statements are true (T) or false 

(F). 

1. A road roller and a rammer are soil exploitation machines.   ……… 

2. An excavator has an upper body that can turn around.   ……… 

3. An excavator is used only for digging trenches.    ……… 

4. A wheel loader has a mounted bucket that is removable.   ……… 

5. A backhoe loader is a self-propelled machine with tracks.   ……… 

6. A backhoe loader is an excavator and a loader at the same time.  ……… 
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WRITING 

TASK 1 

You want to work at a deep construction company during your summer holiday. Write 

your CV with the help of the sample and the template.  

Sample: 
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TASK 2 

You have finished your CV and now you want to write your letter of motivation. With 

the help of the sample letter create your own cover letter. 

 

From: Laura Mazzanti 
To: David Kelly, HR Manager 

Subject: Application for sales manager position 

Dear Mr Kelly, 

I am writing in response to the job advertisement on the ABC Jobs 
website for the position of sales manager. 

I have five years of experience in sales. For the last three years, I have 
worked as a team leader, managing a team of 20 sales assistants in a 

large store. I have experience in hiring, training and managing staff. I 

have good communication skills and I can speak Italian, Spanish and 
English. 

I have attached my CV with more information about my background and 
qualifications.   

I look forward to hearing from you soon. 

Best regards, 

Laura Mazzanti 
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SMALL TALK  

TASK 1 

A job interview 

 

You are taking part in a job interview. Listen to the questions carefully and answer 

them about yourself. 

 

Q: Tell me about yourself. Describe your personality. 

A:  

Q: What are your best skills? 

A: 

Q: What is your weakness? 

A:  

Q: What are your future plans? 

A:  

Q: What things are the most important to you in a work situation? 

A:  

Q: Do you prefer working alone or as part of a team? Why? 

A:  

Q: What are your hobbies? 

A:  

Q: What salary are you expecting?  

A:  
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TASK 2 

Work safety 

 

You are a worker at a construction site.  

 You took off your helmet and safety glasses because you were hot.  

 The manager saw it and warned you to put them back. You apologize and promise not 

to do it again. 

 

Manager: ………, where are your helmet and safety glasses? 

You:  ………………………………………………………………………………. 

Manager: Well, you need to wear them at all times. Otherwise, the safety inspectors can 

fine us. 

You:  ………………………………………………………………………………… 

Manager: I know it. But you can hurt yourself without them.  

You: ………………………………………………………………………………… 

Manager:  Thank you. This is just a verbal warning. Next time it’ll be a written warning. 

You: ………………………………………………………………………………… 
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WORK SAFETY  

 

Match the safety signs with their explanations. 

A   B    C    D

                  

 

E   F    G    H 

                    

 

I 

 

1 ……… danger high voltage 

2 ……… harmful or irritating substances 

3 ……… inflammable substances 

4 ……… mandatory safety helmet 

5 ……… protective footwear required 

6 ……… no unauthorised entry 

7 ……… protective gloves required 

8 ……… suspended loads 

9 ……… wear safety harness 
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VOCABULARY  

a wide range of – széles választék 

apologize – bocsánatot kér 

application for – jelentkezés valahová 

attach  - csatolni 

attachment – tartozék, kellék 

backhoe loader – kotró-rakodógép 

background - háttér 

bulldozer - bulldózer 

capacity - kapacitás 

certificate – igazolás, bizonyítvány 

compatibility - kompatibilitás 

construction site – építési terület 

curriculum vitae (CV) - önéletrajz 

demolition - bontás 

dig - ásni 

dump trucks - dömper 

equivalent – megfelelő, ekvivalens 

essentially – lényegében, elsősorban 

excavate  – (ki)ás 

excavator – kotrógép, exkavátor 

executing - elvégzés, teljesítés 

experience - tapasztalat 

fine – megbüntet 

grader - földgyalu 

harmful - ártalmas 

harness – heveder 

heavy-duty vehicle – nehézgépjármű 

helmet - sisak 

high voltage - magasfeszültség 

include – magába foglal 

inflammable - gyúlékony 
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inspector – felügyelő 

irritating substance - irritáló anyag 

load - teher, súly 

look forward to (+Ving) – nagyon vár valamit 

mandatory - kötelező 

mounted – felszerelt, ráerősített 

prefer - kedvel 

protective - védő 

qualification – képesítés, képzettség, végzettség 

rammer - döngölő 

rear - hátsó 

references - ajánlások 

removable – eltávolítható, leszerelhető 

require - követel, igényel  

road roller - úthenger 

safety - biztonsági 

salary – fizetés 

scraper - földnyeső 

self-propelled - önjáró 

slew  – (el)fordul 

soil compression machine – talajtömörítő gép  

soil exploitation machines – talajkitermelő gépek 

suspend - felakaszt, felfüggeszt  

suspended - felakasztott, felfüggesztett 

track - lánctalp 

trench - árok 

unauthorised - jogosulatlan, illetéktelen  

warn – figyelmeztet 

wheel loader – kerekes rakodó 
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