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Authentic Reading A2 

TASK 1 

 

Read the text and look at the pictures. Answer the questions. 

1) What is an electrical circuit? 

2) What does an electrical circuit consist of? 

3) What is electromotive force? How is it called? 

4) What is electric current? 

5) How can you measure electric current? 

6) What are the properties of electrical circuits? List three of them. 

7) What are the protection devices in high voltage circuits? 

 

What is an Electrical Circuit? 

Electrical circuit is an interconnection of electrical components. An electrical circuit consists 

of batteries, resistors, inductors, capacitors, switches or transistors. An electrical network 

consists of a closed loop. A circuit is a closed path where electrons flow in a wire. As long as 

the copper wire is allowed to itself, the electrons drift between the atoms but never leave the 

copper. 

However, when we connect this copper wire to a battery the free electrons will be driven 

towards the positive terminal of the battery. This pushing force is called Electromotive force 

(E.M.F). The E.M.F. is expressed in volts. And usually, it is called voltage. As a result of this 

voltage, an electron motion takes place. This motion is known as electron current or electric 

current. We can measure current by connecting an ammeter between copper wire and voltage 

source. 
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A complete circuit is a never-ending loop of electrons. If we take a wire and loop it around, it 

forms a continuous path in which electrons can flow forever. This is a primary concept of a 

circuit. 

An electric circuit mainly consists of 

 Electrical sources that provide voltage and current like batteries. They are the source of 

electrons. 

 Switches, resistors, potentiometers, capacitors which are used to control electricity. 

 Protection devices in high voltage circuits. They are MCB, fuse, etc. 

 Wires which are conducting path to carry electric current from one point to another in 

a circuit. 

 Load in the circuit can be motor, LED, lamp, etc. 

 

There are some basic properties of electrical circuits and they are: 

 The circuit is always a closed path. 

 A circuit always consists of an energy source, 
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 Direction of flow of current is from positive terminal to negative terminal of the source. 

 Direction of flow of electrons is from negative terminal to positive terminal of the 

source. 
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Önéletrajz/ CV Level: A2 

TASK 1 

Read the job advertisement. Could you be an appropriate applicant? Why? 

Our company is looking for dedicated, enthusiastic, and resourceful electricians to work 

in a team. All applicants must be well qualified, work experience is not necessary, freshly 

graduates are welcome. Send your CV and a cover letter by e-mail to 

nyir_lightkft@gmail.com. 

 

TASK 2 

Open the website link and create your CV/ resume. Use your own personal details and fill the 

templet. Use the CV sample below.  

https://resume.io/how-to-write-a-resume 

 

 

 

https://resume.io/how-to-write-a-resume
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Cover Letter A2 

TASK 1 

Read the job advertisement. Could you be an appropriate applicant? Why? 

Our company is looking for dedicated, enthusiastic, and resourceful electricians to work 

in a team. All applicants must be well qualified, work experience is not necessary, freshly 

graduates are welcome. Send your CV and a cover letter by e-mail to 

nyir_lightkft@gmail.com. 

 

TASK 2 

Read the cover letter and complete it with the expressions from the list. 

/Sincerely /Nyír-Light KFT / Dear Mr. Snow/ I enclose/ Electrician/  

Joseph Holden 
1________________ 

28/10/20 

3___________________, 

____I am applying for the position of Electrician role at Nyír-Light 

KFT. I am ready to work with residential and commercial building 

contractors. 

____I am a fully licensed (Class A) Electrician and have worked on 

new-build wiring, installing lighting systems in offices and industrial 

work in factories. I have experience to work with construction teams 

from 5-30 people and I can cooperate with my colleagues well.  

____I have completed every safety and operational course with 

distinctions, have a 100% safety record over my 2-year 

apprenticeship, I am fully aware of occupational safety codes. 

_____I can do well in troubleshooting, preventative maintenance and 

repairing. I am a thoughtful planner and curious learner – I am ready 

to learn new technologies in electrical wiring and repairing. I have 

To 

2___________ 

Mr Mark Snow 

From 

Joseph Holden 

Electrician 

dszk72@gmail.com 

mailto:dszk72@gmail.com
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collaborated on over 30 projects and have learned the value of 

customer service. 

____4________a portfolio of my work and would value the chance to 

learn more about your pipeline of projects for next year and how my 

skills might contribute. 

5___________, 

Mike Hillbrow 

  

TASK 3 

Match the paragraphs with the headings. 

A Work experiences 

B Finishing lines  

C Introduction 

D Safety competence 

E  Being the perfect applicant 

 

TASK 4 

Write your own cover letter using your personal details and ideas. Write 5 paragraphs based 

on the headings in TASK 3. 
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Small Talk A2 

TASK 1 

Read the conversation and match the questions with the answers. 

/How long have you had your driving licence/ Do you like driving a car /Where did you park / 

Was it easy to get to my office /How did you come here/ Is there a canteen in the building/ 

-Good morning. 

-Good morning. 

-1______________________________________________________________________? 

-I came by car. 

-2______________________________________________________________________? 

-I parked just outside the building. 

-3_______________________________________________________________________? 

-Yes, it was. I used the lift and found your office easily.4___________________________? 

-Yes, there is, on the first floor next to the lift. And there is a small food shop near the building 

next to the car park. 

-Let’s get down to work. 
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Job Interview A2 

TASK 1 

Read the conversation and match the questions with the answers. 

/When can I start /What type of work environment do you prefer /Why are you the best person 

for this job/ Can you tell me about yourself / What is your greatest strength /What’s your name, 

please / What about the working hours/ Why do you want this job/ 

- Good morning! 

- 1____________________________________________________________________? 

-My name is Joseph Holden. 

-2_____________________________________________________________________? 

-Well, when I’m not working, I usually take my dog for a walk or go cycling with my friends. 

I like outdoor activities, like gardening too. 

- 3_____________________________________________________________________? 

- I’d like to get this job, because during my studies I was most interested in electrical wiring. 

During my apprentice years I worked on building electrical networks in offices, private homes 

and factories. I’m sure, that I can put my skills to use at your company. 

- 4_____________________________________________________________________? 

- I’m the best person for the job, because I work independently well or in a team to solve 

problems.  

-5_____________________________________________________________________? 

- First of all, I learn fast, so I can develop my skills and acquire new technologies quickly 

especially in electrical inspections and repair.   

-6______________________________________________________________________? 
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- I can be flexible when it comes to my work environment. I don’t mind if I have to work in 

different places from time to time. Safe work practice is highly important to me too. 

-Do you have any questions for me? 

-Yes.7___________________________________________________________________? 

-The position is available from Monday next week. 

-8______________________________________________________________________? 

-From Monday to Friday, 8 hours a day, from 7 a.m. to 4 p. m including breakfast and lunch 

break at 9. am and 12. am. 

-Thank you very much. 

-We’re going to inform you later on the phone. 

-Goodbye. 

-Goodbye. 
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Labour Safety A2 

TASK1 

Match the description with the headings. 

/Blue Mandatory / Yellow Warning /Green Emergency/ Red Prohibition 

Warning Signs 

Every style has a specific colour and sign shape that makes it recognisable worldwide. 

1______________– square or rectangular with a white image on a green background. Found 

on emergency exits, escape routes, and on first aid kits. 

2______________– round sign with white images on a blue background. Instructions to wash 

hands, use a safety harness, or wear safety glasses for example. 

3______________– triangular with black edging and black image on yellow background. 

Warnings of electric shocks, biological hazards, magnetic fields, and other nearby hazards. 

4______________– round with black image on white background and red edging with a red 

diagonal line. Instruction to not touch, not enter, no access, and even evacuation. 
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TASK 2 

1.   _____ 

2.  _______ 

3.  _______ 

4.  ______ 

5.  ________ 
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a) Wear a hard hat. 

b) Danger high voltage. 

c) Wear gloves. 

d) Do not smoke here. 

e) Wear safety boots. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

Glossary A2  

alternating current (AC)– váltakozó áram 

ammeter – ampermérő 

apprenticeship – tanulóidő 

battery drill – akkumulátoros fúrógép 

capacitor – kondenzátor 

customer service – ügyfélszolgálat 

direct current (DC) – egyenáram 

distributor – elosztó 

electric current – 

electrical circuit – elektromos áramkör 

electrical inspection – elektromos átvizsgálás 

electrical network – elektromos hálózat 

electrical source – áramforrás 

grounding - földelés 

install –beszerel, üzembe helyez 

insulated screwdriver – szigetelt csavarhúzó 

labour safety – munkavédelem 

lightning – villám 

magnetic field – mágneses mező 

mandatory – kötelező 

overvoltage – túlfeszültség 



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 

parallel circuit – párhuzamos áramkör 

pliers – laposfogó 

potentiometer – potenciométer 

prohibition – tiltás 

rectifier – egyenirányító 

resistor - ellenállás 

safety boots -munkavédelmi bakancs 

semiconductor – félvezető 

series circuit - soros áramkör 

solar panel - napelem 

switch – kapcsoló 

tape measure – mérőszalag 

transistor – tranzisztor 

troubleshooting – hibaelhárítás 

voltage – feszültség 

voltage tester – feszültségmérő 

warning – figyelmeztetés 

wire – vezeték, vezetéket szerel 

wire stripper – vezeték csupaszoló 
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Források / Sources 

Cover letter / Motivációs levél A2 

https://resume.io/cover-letter-templates 2021. 08 .11. 

 

https://resume.io/cover-letter-examples/maintenance-repair 2021. 08. 11. 

 

 

CV/ Önéletrajz A2 

https://resume.io/how-to-write-a-resume   2021. 08. 11. 

https://resume.io/cover-letter-templates
https://resume.io/cover-letter-examples/maintenance-repair
https://resume.io/how-to-write-a-resume
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Labour safety A2 

TASK1, TASK2 

https://emergencyelectricianlondon365.co.uk/electrical-safety-signs-and-symbols-and-their-

meanings/  2021. 08. 11. 

 

 

Authentic Reading A2 

TASK 1 

 

https://www.codrey.com/dc-circuits/what-is-an-electric-circuit/  2021. 08. 12. 

https://emergencyelectricianlondon365.co.uk/electrical-safety-signs-and-symbols-and-their-meanings/
https://emergencyelectricianlondon365.co.uk/electrical-safety-signs-and-symbols-and-their-meanings/
https://www.codrey.com/dc-circuits/what-is-an-electric-circuit/
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