
1. Które słowo nie pasuje do pozostłych 

mummy

 daddy
teacher

10. Zaznacz poprawne
zdania.

She have got a sister.
We’ve got two uncles.

I’ve got two sister.
I’ve got brother.

3. Które polecenie pasuje 
do rysunku?

Stomp!
Listen!

Clap!
Sit!

4. Którą z tych rzeczy zwykle je się na
śniadanie?

chicken
rice soup

bread

5. Zagadka. Kto to jest? 
    She’s my mother’s mother.

my aunt
my grandpa

my uncle

my grandma

6. Co jest na obrazku?

an angel
carollers

gifts
ornaments

7. Zaznacz listy, na których znajdują
się tylko części ciała.

a hand, a nose, a pencil, a head!
an arm, an aunt, an eye, a leg!

a leg, a head, an eye, a finger!

a toe, a foot, a nose, a face!

8. Jak czuje się robak z obrazka?

It’s hungry.
It’s happy.

It’s sad.
It’s sleepy.

9. Jak zapytasz kolegę, czy lubi    
 brokuły?

Are you like broccoli?

Do you like broccoli?
You like broccoli?

Does like broccoli?

11. Zaznacz warzywa.

a pumpkin

an onion a potato

a cucumber chains

lights sharpeners

baubles

12. Której z tych rzeczy zwykle NIE 
wiesza się na choince?

2. Które pytanie oznacza: Ile?

Who?

Where? What?
How many?
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13. Co jest na obrazku?

a plate
a fork

a glass
a spoon

14. Zaznacz prawidłowe rozwiązanie
równania: Eight minus five.

two
three
seven
nine

24. Zaznacz te rzeczy, które zwykle są w kolorze green.

15. Nauczyciel chce, żebyście wstali.
 Co do Was powie?

Listen!

Stand up!

Open your book!

Sit down!

17. Popatrz na obrazek i zaznacz,
które zdania są prawdziwe.

It’s got small eyes.

It’s got two legs.

It’s got teeth.
It’s got long hair.

16. Zaznacz te wyrazy, które pasują 
do kategorii FRUIT.

strawberries

oranges

sausages

carrots

19. Zagadka. Co to jest?
 It’s long and orange.

strawberries

oranges

sausages

carrots

18. Co powiesz, kiedy kolega ma
urodziny?

Merry Christmas.

Happy Easter.

Happy birthday.
Happy Halloween.

23. Zaznacz prawidłowo podpisane obrazki.

20. Jak jest po angielsku 
CZERWONY?

blue

red

glue

white

a doll an elephant a snake a plane

21. Jaka liczba będzie następna?
3,4,5,6,..

five

eight

six

seven

22. Zaznacz podpis do obrazka.

a car

a kite

a parrot


