Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa II – jesieo 2017

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Jak powiesz, że lubisz coś jeśd?

2. Czy Anna jest w salonie?

a) I don't like grapes.

b) Yummy!

a) No, she aren't.

b) Yes, she are.

c) Yuck!

d) I like apples.

c) Yes, she is.

d) No, Anna isn't.

3. Zaznacz poprawne tłumaczenia.
Alex has got a pencil.

My brother is in the bathroom.

This is a square.

a) Alex ma piórnik.

a) Mój brat jest w salonie.

a) To jest trójkąt.

b) Alex ma temperówkę.

b) Mój brat jest w łazience.

b) To jest prostokąt.

c) Alex ma ołówek.

c) Mój brat jest w sypialni.

c) To jest kwadrat.

4. Co kojarzy się z ‘Santa Claus’?
a) milk, cookies, carrots, Elves

b) reindeer, December, Christmas, sleigh

c) presents, black cat, chimney, Angel

d) snow, stocking, Rudolph, toys

5. Rozwiąż zagadkę:

6. Jak nazywa się ‘bębenek’ po angielsku?

“I have got a white beard and I am old. My body is
blue and I wear red clothes.”
a) Santa Claus
c) Gargamel

b) Elf
d) Papa Smurf

a) ukulele
b) mandolin
c) drum
d) banjo

7. Które z poniżej wymienionych wyrazów „nie są” kolorami tęczy.
a) brown

b) grey

8. Odpowiedz na pytanie:

c) purple

d) yellow

9. Zaznacz poprawny wynik.

“Are you watching the match?”
a) Yes, I do.

b) No, I'm not.

c) Yes, I am.

d) No, I don't.

a) therteen
c) threeten

10. Rozwiąż krzyżówkę i zaznacz pętlą obrazek przedstawiający rozwiązanie:
1. Nosimy je zimą …
2. Czerwone światło oznacza …
3. Przed jedzeniem umyj …
4. Element domu …

b) thirteen
d) seventeen

11. Czy potrafisz grad w piłkę nożną?

12. Dzikie zwierzęta to:

a) Yes, she can.
b) No, he can't.
c) Yes, I can.
d) No, I can't.
13. Zaznacz przybory szkolne:

a) a cheetah
b) a horse
c) a snake
d) a dog
14. Zaznacz co jest zabawką:

a) rubber

a) a doll

b) four

c) garden

d) grandpa

15. Popatrz i zaznacz co przedstawia obrazek.
a) My head hurts.

d) My foot hurts.

b) My ear hurts.

e) My tooth hurts.

c) My leg hurts.

f) My tummy hurts.

b) swim

c) run

d) a car

16.Zaznacz czy zdanie jest prawdziwe czy fałszywe.
“The chimney is on the left.”
a) PRAWDA
b) FAŁSZ

17. Zakreśl, gdy jest mowa o zdrowych nawykach:

18. "Potrafię rysować" to po angielsku:

a) I like apples.
c) I drink milk.

a) I can jump.
c) I can clap.

b) I don't like broccoli.
d) I love spinach.

b) I can wave.
d) I can draw.

19. Ile jest balonów?

20.Sporty zimowe to:

a) twelve

b) ten

a) bobsleigh

b) skiing

c) nine

d) eleven

c) ice hockey

d) skateboarding

21.Jak się masz? to...

22. Nie możesz zjeśd…

a) How old are you?

b) Where are you from?

a) milkshake

b) orange juice

c) How are you?

d) How do you do?

c) marshmallow pudding

d) hot chocolate

23. Które zdanie jest poprawne?

24.Gdzie jest Mickey?

a) There are lots of cats in the garden.

a) Mickey is behind the tree.

b) There’s a cat in the bathroom.

b) Mickey is on the tree.

c) There are seven cat in the living room.

c) Mickey is under the tree.

d) There isn’t cats is in the bedroom.

d) Mickey is above the tree.

25. Spójrz na obrazek i wybierz poprawną odpowiedź.
a) She is a grandma.

b) She is a schoolgirl.

c) She is a teacher.

d)She is an artist.

26. Żółty tornister to:

27.Niedźwiedź jest koloru:

a) a yellow ruler

b) a yellow schoolbag

c) a green schoolbag

d) a green ruler

a) white
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b) pink

c) brown

d) blue

