Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa I zima 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
2. Co może byd ‘red’?

1. Jaki dźwięk wydaje „horse”?
a) woof

b) moo

c) niegh

d) miau

a) strawberry

b) apple

c) banana

d) cherry

3. Połącz cieo z odpowiednim wyrazem:
a) horse …
1.

2.

3.

4.

b) duck …
c) dog …
d) elephant …

4. Co kojarzy się z ‘Christmas’?
a) winter, snow, Santa

5. Kiedy kogoś widzisz rano, jak się z tą osobą
przywitasz?

b) spring, eggs, Bunny

a) Hello

b) Good morning

c) basket, chicks, cow

c) Goodbye

d) See you later

6. Jak się zapytasz o czyjeś imię?

7. Jakiej liczby brakuje w zapisie słownym?
„ seven, … , nine, ten”

a) How old are you?

a) two

b) What’s your name?
c) What’s the weather like today?
d) How are you?

b) eleven
c) eight
d) five

8. Przeczytaj i domaluj odpowiednią buźkę:

9. Które zwierzęta są „small”?

a) I’m happy.

a) giraffe, lion

b) hamster, cat

c) elephant, monkey

d) pig, horse

b) I’m sad.

10. Spójrz na obrazek i wybierz poprawną
odpowiedź.

11. Policz ile to jest i zaznacz prawidłową
odpowiedź:

a) It is a boy.

a) six

b) It is a girl.

b) seven

c) It is a child.

c) eight

d) It is a man.

d) nine

12. Kiedy chcesz kogoś obudzid, powiesz…

13. Co powiesz koledze, który ma urodziny?

a) Goodbye

a) Presents!

b) Wake up c) Sit down d) See you

14. Wybierz brakujące litery:
…EAD

b) Happy Birthday!

c) Good day

15. Jaki czasownik pasuje do czynności na
obrazku?

a) B

b) H

c) M

a) read
b) swim

…RAGON

a) B

b) F

c) D

c) listen
d) run

16. Uzupełnij zdanie: „Put your…up!” gdy
zgłaszasz się do tablicy:
a) leg

b) nose

c) hand

17. Teddy bear, doll, yo-yo, to:
a) animals

b) fruit

c) food

d) toys

d) head

18. Połącz pasujące do siebie obrazki i wyrazy:
1)

2)

3)

a) dog
b) ear
c) apple

19. Zaznacz prawidłowo podpisane obrazki?
a) car

b) bike

c) doll

20. Podkreśl wyraz, który nie pasuje?
a) cat

b) pumpkin

c) dog

d) cow

21. Które zwierzę potrafi „run”?
d) bat

a) frog

b) shark

c) dog

d) cameleon

22. Co przedstawiają te obrazki?
a) animals

b) monsters

c) fruit

d) toys

23. Co powiesz, jeśli się spóźnisz na lekcję?
a) Thank you.

b) Please.

c) Sorry.

d) You’re welcome.

24. Jakie liczby się ukryły w ciągu liter? Znajdź je i
zaznacz właściwą odpowiedź.
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a) 2

25. Na jaką literę zaczynają się te obrazki?
a) B
b) T
c) D
d) L
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b) 5

c) 11

d) 4

