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Język angielski klasa IІ jesieo 2018

Nazwisko:
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Jaki dźwięk wydaje „frog”?
 woof

 croak

2. Jak napiszesz słowo „zęby” w języku angielskim:

buzz

 niegh  theeth

 teath

 teeth

3. Zaznacz czego nie można kupid w „ toy shop”.

4. Leśne owoce to:

 a ball

 a board game

 bananas and strawberries

 a pear

 a dress

 cherries and apples

 a teddy bear

 milk

 blueberries and raspberries

5. Który owoc lub owoce są „red ”?
 a potato

 teeht

6.Policz ile „ legs ” ma „ caterpillar ” i zaznacz
prawidłową odpowiedź.
 six
 two
 ten
 eight

 a tomato
 a strawberry
 a plum
7. Wybierz właściwy opis do obrazka:
 I’m scared;

8. Zaznacz rząd zwierząt, których widzisz na
obrazku.
 dog, cat, hamster;

 I’m sleepy;

 cat, puppy, rabbit;

 I’m sad;

 rabbit, cat, dog;

 I’m surprised.

 hare, cat, frog.
9. Co jest w kształcie „circle “:

10. Co można zobaczyd „in the sky” ?

 sun

 a car

 a cherry

 a star

 sun

 a circle

 a ball

 a doll

 a frog

 a month

 a rainbow

 a cloud

11. Małpki bawią sie w chowanego. Spójrz na obrazek i powiedz co powinna zrobid małpka na
rysunku w kolejnym etapie gry.
 Close its ears!

 Open its eyes!

 Close its eyes!

 Open its ears!

12. Jakie polecenie wydaje nauczyciel uczniowi:
 colour

 paint

 draw

 write

 read

 listen

13. Odpowiedz na pytania dotyczące obrazków.
1. What season is it?

2. What is the weather like?

 It’s a snowman

 sunny

 It’s cold

 stormy

 It’s winter

 cloudy

 It’s spring

 rainy

14. Popatrz na obrazek i zaznacz prawidłową
odpowiedź na pytanie: „ What is it ?”

15. Jakie polecenie dostał chłopiec:
 put your hands up

 It is a pen

 touch your hands

 It is a pencil

 put your hands down

 It is a pencil bag

 touch your shoulders

 It is a pencil case
16. Co kojarzy się ci się z „Christmas”?

17. Zaznacz wyraz w każdym szeregu, który nie
pasuje do reszty.

 presents, cake, sun

a)  a cow,  a horse,  a sheep,  a lion

 snow, a bauble, cornflakes

b)  hello,  sorry,  good morning,  hi

 snowflakes, winter, a star

c)  windy,  sunny,  rain,  snowy

 rainbow,music, dance.

d)  an eraser,  a ruler,  a pen,  a window
18.Zaznacz, co widzisz na obrazku.

19. W lesie możesz spotkad :

 a snake

 a butterfly

 a frog

 barbecue

 a snail

 fish

 a squirrel

 a fox

20. Zaznacz prawidłową odpowiedź lub
odpowiedzi. Tato twojego taty to :

21.Wybierz właściwą odpowiedź lub odpowiedzi.
Your turn . Roll the __!

 father

 grandpa

 grandfather
 daddy
22. Dopasuj opisy (a-c) do pasujacych obrazków.

 kite

a) four wings, a big nose, two eyes ;
b) a small nose, four legs, a big eye ;
c) three legs, a long tail, two ears .
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 dice

 bike

 pen

