Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa III zima 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Jaki dzieo tygodnia jest między
„Monday” a „Wednesday”?
a) Friday

b) Sunday

2. Wybierz poprawną odpowiedź na pytanie:
„Do you like snowy days?”
c) Tuesday

a) Yes, I do.

b) No, I don’t.

c) Yes, he does.

3. Zakreśl właściwą odpowiedź w kółko:
a) I go by plane/car.

b) I go by train/bike.

c) I go by boat/bus.

d) I go by bike/plane.

4. Zaznacz właściwą odpowiedź:
1) Has an elephant got a tail?

a) Yes, it has.

b) No, it hasn’t.

2) Has a hippo got spots?

a) Yes, it has.

b) No, it hasn’t.

3) Has a crocodile got a small mouth?

a) Yes, it has.

b) No, it hasn’t.

4) Has a monkey got a fin?

a) Yes, it has.

b) No, it hasn’t.

5. Jaka to liczba?

6. Dopasuj miesiąc do pory roku:

a) fourteen

a) Summer

1) January

a) ___

b) forty – three

b) Autumn

2) July

b) ___

c) thirty – four

c) Winter

3) April

c) ___

d) four

d) Spring

4) October

d) ___

7. Jak odpowiesz na pytanie „What’s your name?”
a) I’m Tom.

b) My name is Kate.

c) It’s sunny.

d) I am ten years old.

8. Co powiesz gdy wchodzi nauczyciel języka angielskiego do klasy?
a) Goodbye!

b) Good Morning!

c) Hello!

d) Good afternoon!

9. Przyjrzyj się obrazkom i wybierz poprawną odpowiedź ✓- prawda lub ✗- fałsz:
a) Tom’s trousers have got stripes.

✓ ✗

b) This box is made of plastic.

✓ ✗

c) This food group is fruit and vegetables.

✓ ✗

a)

b)

c)

10. Jak zareagujesz na to pytanie „How are you?”
a) I’m OK.

b) No, I don’t.

c) I’ve got a scarf.

d) My name is Ula.

11. Z czego są zrobione te rzeczy?
a) paper/glass

b) paper/plastic

c) glass/paper

12. Połącz części ciała wraz z częściami garderoby:

13. Które wyrazy należą do tej samej kategorii?

a) socks

1) tummy

a) skirt, nurse, boat

b) gloves

2) feet

b) dentist, hairdresser, nurse

c) sweater

3) hands

c) hello, good morning, sit down

14. Jaki wyraz można wstawid w miejsce kropek patrząc na buźkę obok zdania:
„I …. like rice, but I like pizza.”
a) do

b) yes

c) have

d) don’t

15. Uzupełnij zdanie:

16. Podkreśl właściwą odpowiedź:

“On Sunday I wake up ... 10 o’clock.”

a) MILK is

dairy/meat and fish.

a) in

b) on

b) APPLES

are meat and fish/fruit and vegetables.

c) at

d) from

c) CHICKEN is dairy/meat.

17. Jak zaproponujesz koledze wyjście do kina?
a) Do you like cinemas?

b) Let’s go to the cinema.

c) I want a cinema.

18. Zaznacz wyraz, który nie pasuje do pozostałych:
a) plum

b) carrot

c) pear

d) watermelon

19. Przeczytaj tekst i zaznacz czy poniższe zdania są prawdziwe (TRUE) czy fałszywe (FALSE):
Hello Mum and Dad,
I am on the beach. The Sun is shining. I can see a crab in the beach. There is a sandcastle and a starfish.
I can see a shell on the rock.
Love,
Kate
a) Kate is at home.

TRUE

FALSE

b) She can see a crab on the rock.

TRUE

FALSE

c) The weather is sunny.

TRUE

FALSE

d) There isn’t a sandcastle.

TRUE

FALSE
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