Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa I wiosna 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka!
1. Co kojarzy się ze szkołą?

2. Co przedstawia obrazek?

a) a toy

b) a computer

a) a dice

b) a kite

c) a teacher

d) a class

c) a car

d) a train

3. Rozwiąż zagadkę:

4 Jaka jest prawidłowa odpowiedź na pytanie.

“It has got FOUR LEGS. You SIT on it.”

„Czym można jechad?”

a) a desk

b) a chair

a) a scooter

b) a skateboard

c) a schoolbag

d) a bin

c) a bike

d) a train

5. Jak czuje się dziewczynka?

6. Zaznacz poprawną odpowiedź.

a) She is sad.

b) She is angry.

a) a big mouth

b) three eyes

c) She is happy.

d) She is scared.

c) a dragon

d) five legs

7. Co przedstawia obrazek?

8. Co kojarzy się z urodzinami?

a) It’s a horse.

b) It’s a pig.

a) candles

b) window

c) cake

c) It’s a cow.

d) It’s an elephant.

d) party

e) baloons

f) games

9. Co znajduje się na obrazku?

10. Co robi chłopiec?

a) a doll

b) a ball

a) draw

b) sing

c) a toy

d) a kite

c) read

d) listen

11. Leśne zwierzęta to:

12. Jakiego koloru jest marchewka?

a) a squirrel and a hedgehog

a) The carrot is yellow.

b) a hare and an owl

b) The carrot is red.

c) a bear and a mushroom

c) The carrot is orange.

d) a hippo and a wolf

d)The carrot is pink.

13. Obrazek przedstawia:

14. Co ma robot na rysunku?

a) a snowman

a) tail and ears

b) a gorilla

b) two hands and three legs

c) a yeti

c) two hands and two legs

d) a dinosaur

d) mouth and eyes

15. Co kojarzy się z „Easter”?

16. Co widzisz w prawym rogu?

a) a bunny

b) an egg

a) Cornflakes.

b) A cornflake.

c) a chick

d) snow

c) Snowflakes.

d) A snowflake.

17. Zaznacz poprawny wynik:

18.”Otwórz książkę”to:

a) six

b) eight

a) Open the door.

b) Open the window.

c) three

d) two

c) Open the book.

d) Listen and point.

19. Co robi dziewczyna?

20. How many Eastereggs can you see?

a) jump

b) sing

a) eight

b) three

c) dance

d) read

c) nine

d) seven

21. Zaznacz co „nie” pasuje do pozostałych?

22. Jakiego koloru jest „mouse”?

a) a burger

a) grey

b) a plum

c) a lemon

d) a banana

b) blue

c) white

d) orange

23. Co się do ciebie uśmiecha na rysunku obok?
a) glue

b) crayons

c) scissors

d) ruler

e) rubber

f) calculator

24. Co widzisz na obrazku:

25. Jaka jest pogoda na obrazku obok?

a) the boy and the girl

a) It’s cloudy and sunny.

b) two children

b) It’s windy and rainy.

c) three girls

c) It’s sunny and rainy.

d) two boys

d) It’s cloudy and windy.

26. Zaznacz zwierzę „rabbit”:

a)

b)

c)
www.leon-konkursy.pl

d)

