
1. Co jest na rysunku?    
a) a mouse b) a fox c) a hedgehog d) a rabbit 

2. Potrafi skakać. O jakim zwierzęciu jest mowa?
                                  a) an octopus b) a kangaroo c) a shark d) a rabbit 

                                  3. Ile to jest 8 + 7 = … ?
                                  a) five b) fifteen c) twelve d) four

                                  4. Które słowo nie pasuje do pozostałych?
                                  a)  a bike b) a crayon c) a notebook d) a bag 

                                  5. Jak się czujesz, gdy zobaczysz węża lub pająka? 
                                  a) beautiful b) scared c) hungry d) sleepy

6.  Zaznacz te rzeczy, które są w kolorze yellow.
a) b) c) d)  

7. It is:  
a. fast b. short c. long d. slow 

8. A sandwich, a banana, a carrot. Gdzie znajdziesz wymienione produkty? 
a. In the bathroom. b. In the kitchen. c. In the supermarket. d. In the garden.

9. Jakie zwierzątko jest na obrazku? 

a) a duck b) a horse c) a cow d) a dog
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10. How many ears have you got?
a) one b) two c) three d) four 

11. What’s that?   
a) flower b) lettuce c) mushroom e) cheese

12. Zaznacz słówko oznaczające „tęcza”:
a) sun b) rainbow c) cloud e) wind 

13. Które obrazki są prawidłowo dopasowane? 
a) a doll b) a kite c) kids d) a teddy bear 

14. Jakiej liczby brakuje? 1 2 3 4 5 6 … 8
a) five b) two c) nine d) seven 

15. Zaznacz słowa, które pasują do kategorii FARM ANIMALS.
a. a duckling b. a flamingo  c. a  rhino d. a sheep 

16. ‘Otwórz drzwi!’ Po angielsku, to …
a. Open the door.  b. Turn around. c. Close the window.  d. Open the window.

17. Co ubierzesz na zimowy spacer?
a. swimsuit b. a scarf c. flip-flops d. a coat 

        18. Jak napisać „piórnik” po angielsku?
          a) a pencil case b) a pencil c) a backpack d) a crayon

                          19. Lalka po angielsku, to…
                       a. a puppy  b. a teddy c. a train d. a doll  

           20.  Co znajdziesz w łazience?
              a. a bed b. a bath c. a table  d. a sofa 

                             21. Gdzie stoi samochód?
                      a. in the garage b. in the dining room c. in the garden  d. in the kitchen 

                             22. Co zjesz w porze ‘dinner’?
                                 a. a porridge b. cookies and cake c. fish and chips  d. apple pie and tea 

                        23. Jaką porę roku widzisz na obrazku 
                            

                             a) summer  b) spring  c) autumn    d) winter

                 24. Które słowo oznacza masło?
                    a) ham b) milk c) apples d) butter

                        25. Jak jest „czarny” po angielsku?
                              A) blue b) black c) white d)  red


