Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa III – jesienna 2017

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Zaznacz poprawne odpowiedzi na pytania:
“Co lubią misie koala?”

”What’s the weather like?”

a) bamboo leaves

a) It’s sunny.

b) eucalyptus leaves

b) It’s windy.

c) sleep long

c) It’s funny.

2. Zaznacz poprawne tłumaczenia:
Maria is wearing a pink dress.

Moje tenisówki są biało-czerwone.

Oni mają piętnaście lat.

a) Maria nosi różową sukienkę.

a) My trainers are white and red.

a) They have fifteen years old.

b) Maria nosi różową spódnicę.

b) My shoes are white and red.

b) They have got fifteen years.

c) Maria nosi różowy dres.

c) My boots are white and red.

c) They are fifteen years old.

3. Uzupełnij poprawnie wyrażenie:

4. Zaznacz miesiące zimowe:

„…a shower”
a) get

b) go

a) July
c) do

b) January

c) April

d) December

d) have

5. Zakreśl prawidłowy obrazek.

6. Flagę jakiego kraju przedstawia obrazek:

„It’s yellow and white. You can eat this when you
are at the cinema watching a film.”

a) Australia
b) Canada
c) The United States of America
d) Ireland

7. Co kojarzy się ze Świętami Bożego Narodzenia?
a) stocking, mistletoe, wish, cold
b) chimney, carol, snowflakes, Boxing Day
c) sleigh, chocolate eggs, winter, holly

8. Wybierz szereg w którym jedno słowo „nie
pasuje” do pozostałych wyrazów:
a) wardrobe, drawer, carpet, rug
b) gorilla, panther, antelope, rhino
c) cauliflower, strawberry, pear, kiwi

d) decorations, lights, Elves, sack

d) yo-yo, puzzle, cards, board game

9. Uzupełnij prawidłową odpowiedź:

10. Wstaw brakujący wyraz:

„It’s windy and it’s …”

„ ……she a photographer?’”

a) hot

b) raining

c) cold

d)snowing

a) Has

b) Does

c) Is

d) Have

11. Dokoocz zdanie:

12. Zaznacz poprawne odpowiedzi:

„I have breakfast …”

“Have you got a hamster?”

a) at night

b) in the afternoon

a) No, he hasn’t.

b) No, I’m not.

c) in the evening

d) in the morning

c) Yes, I have.

d) Yes, I do.

13. Zaznacz zdania pasujące do opisu żaby:

14. Rozwiąż zagadkę:
She’s usually an older lady. She’s your mum’s mother.
Who is she?

a) It has got two legs.
b) It can jump.

a) grandpa
c) granddaughter

c) It can’t swim.
d) It hasn’t got hair.

b) grandma
d) grandfather

15. Dzieo następujący po Monday, a poprzedzający 16. Wybierz poprawne zakooczenie: „ride a …”:
Wednesday to:
a) Friday

b) Thursday

c) Tuesday

d) Saturday

a) horse

b) camel

c) motorbike

d) Roller Coaster

17. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na pytania:
Where is Marcin from?

Are they sisters?

Are there any biscuits in the cupboard?

a) Marcin is from Poland.

a) No, we are.

a) Yes, they are.

b) Marcin is Polish.

b) No, they aren’t.

b) Yes, there are.

c) Marcin is from Polish.

c) No, you aren’t.

c) Yes, there aren’t.

18. Które z wymienionych przedmiotów NIE JEST
instrumentem?
a) tambourine

b) triangle

c) bracelet

d) recorder

19. Podaj wynik dzielenia:

:

=

a) eight

b) five

c) three

d) two

20. Wskaż poprawną liczbę mnogą od słów:
Mouse

Tooth

Watch

a) Mouses

a) Teeth

a) Watchies

b) Mouss

b) Tooths

b) Watches

c) Mice

c) Toothes

c) Watchs

21. Wybierz osobę, która została opisana poniżej:
“He’s got curly hair. He’s got glasses.”
a) A boy with yo-yo.
b) A girl on the right.
c) A boy with a book.

22. Wybierz tradycyjne brytyjskie jedzenie:

23. Dokoocz zdanie: „I like …”

a) sushi

b) fish and chips

a) read

c) grilled octopus

d) bacon and eggs

c) reading d) reads
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b) reades

