Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa II zima 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Wtorek po angielsku, to:
a) Tuesday

2. Uzupełnij zdanie: „Happy New …!”

b) Sunday

c) Friday

a) leg

b) boat

3. Co widzisz na obrazku?

4. Zaznacz prawdziwe zdanie:

a) tomatoes

a) A dog has got feather.

b) pears

b) A peacock has got fur.

c) bananas

c) A snail has got shell.

5. Które części ciała ma człowiek?

6. Który owoc jest „red”?

a) neck, tail

a) orange

b) fur, legs

c) eyes, shoulders

b) apple

7. Gdzie jest pies?

8. Jaka to liczba?

a) It’s on the table.

a) eleven

b) It’s under the table.

b) eight

c) It’s behind the table.

c) eighteen

9. W którym miesiącu jest „cold”?

10. Ile nóg ma „cat”?

a) December

b) February

c) June

a) two

b) ten

11. Które zwierzęta są „big”?

12. Gdzie kupisz „tomatoes”?

a) ant, spider

a) At the shop.

b) hamster, cat

b) At the library.

c) elephant, giraffe

c) At the police station.

c) Year

c) grapes

c) four

13. Odpowiedz na pytanie: „Does she like broccoli?”
a) Yes, she does.

b) No, she doesn’t.

c) No, she isn’t broccoli

14. Gdzie jest Kubuś Puchatek?

15. Co pakujesz do piórnika?

a) In the bathroom.

a) pencil

b) In the kitchen.

b) book

c) In the bedroom.

c) scissors
d) crayons

16. Co założysz kiedy pada deszcz?
a) gloves

b) raincoat

17. Jakiej liczby brakuje? „9, 10, 11, 12, …”
c) sunglasses

a) three

b) thirty

c) thirteen

18. Wybierz właściwą odpowiedź:

19. Gdzie zostawia prezenty Święty Mikołaj?

a) Sit down! Be quiet, please!

a) Stocking

b) Put your hand up!

b) Christmas tree

c) Stand up.

c) Shop

20. Co robisz rano?

21. Który wyraz nie jest związany z Halloween?

a) Brush my teeth.

a) pumpkin

b) Wash my hands.

b) ghost

c) Go to school.

c) dog

d) Go to bed.

d) monster

22. Co robi chłopiec po szkole?
a) He plays tennis.
b) He swims.
c) He reads a book.
23. Kogo widzisz na obrazku?

24. Jaki kształt ma słooce?

a) sisters

a) circle

b) brothers

b) square

c) children

c) star

25. Które zwierzątko jest opisane?

26. Uzupełnij zdanie:

„It’s got four legs.

„I’m wearing a… .”

It’s got a long neck.

a) hat

It hasn’t got big ears.”
a) cat

b) jacket

b) elephant

c) giraffe

c) scarf

27. Przeczytaj tekst i wybierz poprawną odpowiedź YES lub NO:
My name is Kate. This is my classroom. Here’s the board. It’s white. Here’s my desk and here’s my chair.
This is my school bag. It’s green. This is my pencil case. It’s purple and yellow. And this is my book.
It’s pink.
a) This is my room.

YES

NO

b) My school bag is green.

YES

NO

c) My pencil case is pink.

YES

NO
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