
1. „Śliwka” po angielsku, to:
a) watermelon  b) plum  c) pomelo  d) coconut

2. Zaznacz wszystkie warzywa:
a) an onion  b) a lemon  c) a potato  d) a strawberry

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

4. Czego nie ma w lodówce?
a) a lettuce  b) a radish  c) butter  d) a piano
 
5. Co jest na obrazku?
a) onions  b) mushrooms  c) grapes  d)cabbage

6. Jak powiesz „smacznego”?
a) Take care.  b) Enjoy your meal.  c) You’re welcome. d) Here you are. 

7. . …… is John? - In the library. 
a) Where  b) When  c) What  d) How 

8. Znajdź prawidłową odpowiedź. Do you like juice?
a) Yes, I does.  b) Yes, I do.  c) No, I don’t.  d) No, I doesn’t.

9. Jak powiesz „Jestem zaskoczony”?
a) I’m hungry.  b) I’m surprised.  c) I’m angry.  d)I’m thirsty. 

10. Uzupełnij zdanie. My favourite food is….?
a) swimming  b) soup  c) water  d) milk

11. Zaznacz zdania pasujące do obrazka 

A) They are swimming.  B) They are singing.  C) She is singing.  C) They are dancing.

12. Co to jest?  

a) a lollipop  b) an ice cream  c) an orange  d) a carrot
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13. Co znajdziemy w bathroom?
a) a washing machine  b) a mirror  c) a bed  d) a fridge 

14. Zagadka. I can have many colours. I am beautiful and I smell good. 
a) a baloon  b) a picture  c) a flower  d) a book 

15. There are a lot of trees in the…
a) lake  b) town  c) forest  d) river 

16. ‘Czwartek’ to:
a) Friday  b) Thursday  c) Wednesday  d) Tuesday. 

17. What part of the body is this?  

a) back  b) hand  c) finger  d) neck

18. Zaznacz kształty.
a) duck  b) plane  c) circle  d) square

19. Zaznacz owoce.
a) grasshopper  b) melon  c) ship  d) blueberries

20. Zaznacz prawidłowo podpisane obrazki. 

A) ladybug  b) snail  c) kite  d) crayon

21. What is this?  

 a) gloves  b) boots  c) socks  d) hat

22. Co to jest „bath”?
 a) łóżko  b) kuchenka  c) wanna  d) umywalka

23. Jaka jest pora roku na obrazku? 

a) It’s autumn.  b) It’s spring.  c) It’s winter.  d) It’s summer. 

24. Zaznacz owoce, które są koloru green.
a) kiwi  b) lime  c) avocado  d) coconut 

25. Zaznacz odpowiedź, w której miesiące podane są w dobrej kolejności.
a) September, November, December b) September, October, December
c) October, November, December  d) September, October, November 

26. Jak jest po angielsku „płaszcz”?
 a) cat  b) coat  c) boat  d) boots

27. „Lion” po polsku, to:
A) linijka  b) lew   c) tygrys   d) lizak 

28. Odpowiedz na pytanie: What is made of metal?
a) door            b) window     c) aquarium                 d) key 

29. Jak po angielsku jest „niebieski”?
a) green      b) yellow     c) black        d) blue 


