
1. What part of the body is this? 

a) nail b) arm c) mouth d) eyes

2. Które ze zwierząt posiada „big ears”?
a) horse b) octopus c) fish d) elephant 

3. Słowo o znaczeniu przeciwnym do „early” to:
 a) late b) fast c) last d) past 

4. Can rabbit fly?
a) No, it can’t. b) Yes, it can. c) No, I can’t. d) Yes, I can.

5. What’s that? 

a) knees b) shoulders c) toes d) hands

6. Która godzina jest wcześniejsza od eight o’clock?
a) quarter past eight b) quarter to eight c) half past eight d) half past seven 

7. W jakim kolorze są „peas”?
a) grey b) orange c) green d) red

8. Zaznacz poprawne rozwiązanie równania fifty-five plus fifteen.
a) forty b) fifty c) sixty d) seventy 

9. Co często kładzie się na pizzę?
a) mushrooms b) candy c) cauliflower d) cheese

10. ‘Piegi’ w języku angielskim to:
a) braids b) freckles c) fringe  d) bun 

11.The slowest of these four animals is:
a) a turtle b) a koala c) an elephant d) a snail 

12. „Nauczyciel” po angielsku, to:
a) librarian b) waiter c) teacher d) designer 
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UWAGA, odpowiedzi może być kilka! Odpowiedzi zaznacz, stawiając krzyżyk w polu A, B, C, lub D przy odpowiednim numerze pytania.
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                                      13. You put it on when it’s sunny: 
                                    a) trousers b) boots c) a hat d) a sun cream 

14. Jak można uzupełnić zdanie: „I … to bed at nine o’clock.”
a) goes b) don’t go c) go d) going 

15. „It is seven.” Jak powinno brzmieć pytanie?
a) What’s your number? b) When’s your birthday? c) How old are you? d) What’s the time? 

16. A bat does not sleep …
a) in night. b) at night. c) in the night. d) at the night. 

17. Zaznacz, w której odpowiedzi dni tygodnia są ułożone nieprawidłowo.
a) Friday, Thursday, Monday b) Thursday, Wednesday, Saturday 
c) Sunday, Monday, Tuesday d) Saturday, Sunday, Tuesday

18. Zaznacz poprawnie napisane zdanie. 
a) I spaghetti like don’t. b) I don’t like spaghetti. c) Like I spaghetti don’t. d) Spaghetti like I don’t.

19. Wild animals are:
a) lion, cheetah, zebra  b) helicopter, car, ship  c) circle, triangle, rectangle d) peach, pomegranate, pear

20. Która liczba jest następna: ten - fifteen -twenty - ?
 a) twenty-one b) two twenty c) twenty-five d) thirty

21. What’s that? 

a) a rat b) a fish c) a jellyfish d) an octopus 

22. Warsaw … the capital city of Poland.
 a) ’re b) is c) are d) ’s

23. Jak jest po angielsku „kolacja”?
a) lunch b) dinner c) supper d) breakfast

24. Zaznacz poprawne tłumaczenie zdania Kładziemy się spać bardzo wcześnie.
a) We go to bed very late. b) We wake up very early. c) We go to sleep very early. d) We sleep very much. 

25. Znajdź prawidłową odpowiedź na pytanie: Do you like playing with your dog?
a) Yes, I do. b) Yes, I does. c) No, I don’t. d) No, I doesn’t.

26. Wybierz prawidłowo zapisane słowo „zasłony”:
a) courtois b) curteins c) kurtains d) curtains

27. Jak poprawnie powiedzieć po angielsku godzinę 7:45?
a) It’s quarter to seven. b) It’s quarter past seven. c) It’s quarter to eight. d)Its half past seven.

28. Wskaż określenie „kręcone włosy” po angielsku:
a) curly hair b) wavy hair c) red hair d) straight hair

                         29. Can fish swim?
                        a) No, I can’t. b) Yes, I can. c) No, it can’t. d) Yes, it can.

                      30. Jak jest po angielsku „pomidor”?
                    a) a carrot b) a potato c) a cucumber d) a tomato


