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KEYS 

READING COMPREHENSION 

 

1. Mitől függ az alapozás típusa? 

…Az épülettől és a talaj típusától.…………………………………………………… 

2. Mi az alapozás fogalma? 

…Az alapozás a szerkezetnek az az eleme, amely azt a talajhoz kapcsolja, és a 

szerkezet terhét a talajra továbbítja 

3. Mi az alapozás megtervezésének fő célja? 

……Hogy a szerkezet terhét biztonságosan, gazdaságosan továbbítsuk az altalajra….. 

4. Sorold fel az alapozás tervezésének négy fő lépését! 

…A talajfeltételek kiértékelése, az előrelátható szerkezeti terhelés kiszámítása, az 

alapozás típusának kiválasztása, a kiválasztott alapozás méretezése………………… 

5. Mi az alapozások két fő típusa? 

…síkalapok és mélyalapok………………………………………………………… 

6. Sorold fel a síkalapok fajtáit! 

…sávalap, gerendarács alap, lemezalap, pontalap……… 

7. Mikor van szükség a mélyalapra? 

…Amikor a teherbíró réteg mélyen van, a síkalap túl drága lenne a magas 

talajvízszint miatt, talajsüllyedés fordulhat elő vagy ez a gazdaságosabb 

megoldás.……………… 

8. Sorold fel a mélyalapok fajtáit! 

…kútalap, cölöpalap, szekrényalap, résfalalap……………… 

9. Milyen anyagra van szükség az alapozáshoz? 

…Megfelelő erősségű, tartós anyagra……. 

10. Melyek a beton összetevői? 

…cement, adalékanyagok, víz megfelelő arányú keveréke…………………. 
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SMALL TALK 

TASK 1 

A job interview 

Manager: Good morning. I’m Peter Smith. Welcome. 

Applicant: …Thank you. I’m delighted to meet you.…….. 

Manager: Please have a seat. I’ve read your resume and I’d like to ask you a few 

questions.  

Applicant: …Yes, please. That’s why I’m here.…………………….. 

Manager: Tell me a little about yourself. How would you describe yourself as a person? 

Applicant: …I’m 19 years old. I’ve just finished my studies at Vásárhelyi Pál Secondary 

Technical School. I live in Nyíregyháza. I think I’m a good and dedicated 

worker. I also get on well with most people. 

Manager: Have you got any work experience? 

Applicant: …At the end of grade 10 and 11 I spent 4 weeks at construction companies as 

my summer practice. And I had a summer job last year at a restaurant……. 

Manager: Why do you want to work with us? 

Applicant: …First of all you’re a leading company in the sector and I’m sure I can learn 

many things. Secondly, I’m going to university in September and I’d like to 

save some money before that.……….. 

Manager: Please tell me three weaknesses and three strengths you have. 

Applicant: …These are my weaknesses: sometimes I’m a little impatient because I don’t 

like waiting. I’m too critical of myself when I make a mistake and I’m not 

confident enough. I’d like to be able to stand up for myself. As far as my 

strengths concerned I’m punctual as I’m never late. I’m really hardworking 

and I can work very well in a team.…………….. 

Manager:  What interest do you have in your free time? 

Applicant: …I play basketball with my friends every week. I like listening to music and 

watching films. I’m also interested in cooking.………….. 

Manager: Where do you see yourself five years from now? 
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Applicant: …I’d like to become a civil engineer so I hope I’ll work at a construction 

company ……………………….. 

Manager: How long do you want to work? 

Applicant: …I can stay until the 10th of September.……………….. 

Manager: How many hours a day can you work? 

Applicant: …Well, 6 or 8 hours as you require.………………………………….. 

Manager: When can you start? 

Applicant: …Next Monday. Can I ask you about the salary?……………….. 

Manager: Of course. I can offer 4000 Fts per hour.  

Applicant: …That sounds great.…………………………………………………….. 

Manager: Thank you for coming to the interview. We’ll see you on Monday then. 

Applicant: …Thank you very much. I’ll be here at 8 o’clock on Monday.………….. 

Manager:  Good-bye. 

Applicant: …Good-bye………………………………………………….. 
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TASK 2 

A problem on the excavation site 

 

Worker: Hey, …… . We’ve got a big problem here. 

Manager:  What’s up, ….? 

Worker: Well, there’s a huge pool of water where we need to start building. 

Manager: That’s not good. Is it standing water? Or do you think it’s groundwater? 

Worker: I’m not sure. The area around it seems to be dry. 

Manager: OK, well, let’s get rid of it. 

Worker: Should we let it collect in a sump and then pump it out? Or start installing 

well-points? 

Manager: Dewatering systems take a lot of time. We’d better go with the sump for now. 

Worker: Sounds good. But what if it is groundwater? 

Manager: If that’s the case we can start the dewatering system later.  

Worker: Got it. I’ll let you know how it works out. 

Manager:  Thanks. 
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WORK SAFETY 

 

TASK 1 

Situation PPE needed 

Arriving at the construction site steel-toe boots, hard hats, safety glasses, 

goggles 

Working with wood leather gloves, dust masks, face shields 

 

Using loud power tools safety ear protectors, grip gloves 

 

 

TASK 2 

1 dust mask 

2 kneepads 

3 safety ear protector 

4 hard hat 

5 steel-toe boots 

6 face shield 

7 goggles 

 

TASK 3 

1 B 

2 D 

3 C 

4 A 

 

  


