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TEST 

Circle the correct answer! 

1. My sink has been ____________ for a week. It’s time to clean it out. 

a) clogged    

b) full 

c) stuck 

2. My cellar is flooding.  There can be a ____________.  

a) pipe hurt 

b) tube burst 

c) pipe burst   

3. My toilet doesn’t ____________. 

a) flash 

b) flush 

c) flesh 

4, The ________________ is always dripping.  

a) plunger 

b) screw 

c) faucet 

5, I don’t have a  ___________________ . (=a hand or power tool for holding, twisting, or 

turning an object) 

a) wrench   

b) trench 

c) screwdriver 
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6, Curriculum vitae =CV is a(n) ___________ word. 

a) English 

b) Latin   

c) Greek 

7, A motivation letter is ____________________ . 

a) the same as CV. 

b) a description of your main strengths and suitability for the job   

c) is not important 

8, What is your salary ______________? 

a) expectation   

b) expert 

c) expectatum 

9, In a _________________ you have to sell yourself. 

a) job pilot 

b) job talk 

c) job interview 

10, Qualification means: 

a) an official record showing that you have finished a course   

b) an official record showing that you are married 

c) an official record that you are Hungarian 

11. Is there a way to replace  the ________________ in the basement? 

a) water  pressure 

b) water pines 

c) water pipes   
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12, Old drain pipes are  ________. 

a) lead   

b) plastic 

c) brass 

13, A tradesman who finished his plumbing studies successfully is a __________________ . 

a) happy tradesman 

b) skilled worker 

c) qualified plumber   

14, Good dexterity means: __________________________ . 

a) skill in performing tasks with a dexter. 

b) skill in performing tasks, especially with the hands.   

c) skill in performing tasks, especially with your brain. 

15, We can be grateful that the _________________  discovered how to separate 

underground water and sewage sytems. 

a) Egyptians 

b) Mexicans 

c) Greeks   

16, After WWII water pipes were made of ______________ preferably. 

a) lead 

b) silver 

c) copper   

17, What do you use to avoid burn? 

a) fire extinguisher 

b) heat-insulating clothes 

c) heat-resistant clothes 



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 

18,Which one is not a tool? 

a) drain rod 

b) adjustable wrench 

c) rusty 

19,Which one is not a health hazard? 

a) heat-insulating gloves 

b) chemical exposure 

c) oxygen deficient 

20, A substance used for sticking objects or materials together. 

a) adhesives 

b) glue 

c) bondings 

 

TOTAL:  20 points / _________  points 

 

 

 

 


