Imię : ………………………………………………………

Język angielski klasa III wiosna 2018

Nazwisko: ……………………………………………….
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Dokoocz zdanie: “I like ...”

2. Zaznacz miesiące letnie:

a) singing

a) July

b) sings

c) to sing

d) sing

b) April

c) August

d) October

3. Zaznacz poprawne tłumaczenia:
It’s quarter past seven.

Gdzie jest sklep z zabawkami?

How old is he?

a) Jest za kwadrans siódma.

a) Where is a sport shop?

a) Ile on ma lat?

b) Jest kwadrans po siódmej.

b) Where is a pet shop?

b) Jak on się czuje?

c) Jest piętnaście po siódmej.

c) Where is a toy shop?

c) Skąd on pochodzi?

4. Uzupełnij poprawnie wyrażenie:
„go…”
a) to school

b) home

c) to bed

5. Jaka będzie następna liczba? 12, 14, 16,…

d) going

a) twenty

b) eighteen

c) seventeen

d) fifteen

6. Flagę jakiego kraju przedstawia obrazek:

7. What’s the weather like?

a) The United Kingdom
b) New Zealand
c) Ireland
d) The United States of America

a) It’s foggy.
b) It’s stormy.
c) It’s cold.
d) It’s sunny.

8. Co kojarzy się z obchodami Dnia św. Patryka?

9. Wybierz szereg w którym jedno słowo
„nie pasuje” do pozostałych wyrazów:

a) shamrock, parade, music, dance,
b) beef, potatoes, cabbage, carrots,

a) bedside table, wardrobe, armchair, bed

c) Ireland, chocolate eggs, winter, shamrock,

b) snail, guinea pig, cheetah, tulip

d) green, Leprechaun, pot of gold, rainbow,

c) volleyball, sumo, squash, badminton
d) guitar, tambourine, violin, piano

10. Uzupełnij prawidłową odpowiedź:

11. Wstaw brakujący wyraz:

„How many legs has spider got?”

„ …… she from Poland?’”

a) twenty

b) six

c) eight

d) twelve

a) Is

b) Am

c) Can

12. Odpowiedz poprawnie na pytanie:

13. Zaznacz poprawne odpowiedzi:

„Where are you from?”

“Have you got a hamster?”

d) Are

a) I’m Spain.

b) I am from Spain.

a) No, he hasn’t.

b) No, I haven’t.

c) I’m from Spanish.

d) I am Spanish.

c) Yes, I have.

d) Yes, I do.

14. Rozwiąż krzyżówkę i wpisz utworzone hasło:
1

1
2

2

3

3

4

4
5
5

6

6

HASŁO: ...............................

15. Zaznacz zdania pasujące do opisu słonia:

16. Podaj wynik mnożenia: 7x3

a) It has got two tusks.
c) It can swim.

a) fourteen
c) twenty-eight

b) It can run.
d) It hasn’t got hair.

b) twenty-one
d) eighteen

17. Co możesz zjeśd na śniadanie:

18. Zaznacz słowo “mrówkojad”:

a) milk and cereal
c) bacon and eggs

a) a platypus
c) a spider

b) meat and potatoes
d) toast and jam

19. Wybierz właściwą odpowiedź:
„The day after Tuesday before Thursday”

b) a sloth
d) an anteater

20. Które z wymienionych przedmiotów nie jest
przyborem szkolnym?

a) a lunchbox
a) Friday
b) Thursday
c) an orange
c) Wednesday
d) Saturday
21. Rozwiąż zagadkę: “This instrument has got white and black keys. What is it?”
a) a violin

b) a keyboard

c) a piano

22. Wskaż poprawną liczbę mnogą od słów:
snake
a) snaks
b) snakes
tomato
a) tomatos
b) tomatoes
child
a) children
b) childs

b) an eraser
d) a glue

d) a trumpet

c) snakess
c) tomato
c) childres

23. Wybierz zdanie pasujące do osoby:

24. Kiedy powstanie kolor zielony?

a) She’s got long straight hair.
b) She’s long straight hair.
c) She’s got short curly hair.
d) She’s got straight hair with the hairband on head.

a) mix red and orange
b) mix yellow and blue
c) mix blue and orange
d) mix blue and red

25. Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na pytania:
Can a fish swim?

Do you speak Polish?

Are you watching TV?

a) No, it can’t.
b) Yes, it is.
c) Yes, it can.

a) Yes, I do.
b) No, I aren’t.
c) No, I haven’t.

a) Yes, they are.
b) Yes, we are.
c) Yes, they aren’t.
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