Imię :

Język angielski klasa III jesieo 2018

Nazwisko:
Uwaga odpowiedzi może byd kilka.
1. Zaznacz poprawne tłumaczenie:
„Look out !”

2.Zakreśl prawidłową odpowiedź lub odpowiedzi na
pytanie: Have you got a camera?

 Popatrz!

 Uważaj!

 Yes, I do

 Yes, I can

 Na pomoc!

 Szybko!

 No, I haven’t

 No, I have

3. Wybierz brakujące słowo:
It’s a windy day. Come and fly your ... today!

4. Zaznacz prawidłową odpowiedź lub odpowiedzi:
It’s rainy. Take __ with you!

 plane

 a scarf  an umbrella

 dice

 kite

 bike

 a bag  sunglasses

5. Zaznacz angielski odpowiednik liczb:
12+3=15

6. Wybierz wyraz w każdym szeregu, który nie
pasuje do reszty.

 twelve + tree = fifteen

a)  a bunny,  a bear,  paints,  eggs,

 twelve + three = fiveteen

b)  volleyball,  hockey, karate,  football,

 eleven + three = fifteen

c)  a table,  a rug,  a shower,  a lamp ,

 twelve + three = fifteen

d)  a toy shop,  a bathroom,  a kitchen,

7. Dokoocz zdanie:
I like sunbathing and my favourite season is ...

8. Zaznacz przedmiot lub przedmioty, które można
znaleźd w „ pencil case ”:

 winter  spring

 summer

 winter

 an eraser

 a book
9. Zaznacz szereg lub szeregi zwierząt, które widzisz na obrazku.

 a sandwich

 a paint brush

 a pen

 a sharpener

 dog, cat , snail, fish, parrot, turtle, bird;
 cat, bird, hamster, dog, mouse, rabbit,carrot;
 puppy, dog, turtle, snake, frog, hamster, rabbit;
 mouse, snake, bird, frog, hare, cat, rabbit .
10. Wybierz właściwą odpowiedź:
How many vegetables can you see in the picture?
 ten

 eleven

 twelve

 nine

11. Zaznacz poprawne tłumaczenia :
On nosi czarny sweter.
Długopis jest na stole.
 He is wearing a black sweater.
 The pen is in the table.

Oni potrafią jeździd na motocyklu.
 They can ride a scooter.

 He is wearing a black jacket.

 The pen is under the table.  He can ride a motorbike.

 He is wearing a black jumper.

 The pen is on the table.

 They can ride a motorbike.z

12. Which things belong to the living room?

13. Dokoocz zdanie “People can play __.”

 a carpet

 a bath

 a toothbrush

 karate

 basketball

 a bed

 an armchair

 shower

 volleyball

 an instrument

14. Wybierz właściwy opis do obrazka:

15. Winter clothes are :

 I’m hungry.

 shorts

 scarves

 I’m angry.

 sunglasses

 coats

 I’m worried.

 mittens

 boots

 I’m thirsty.
16. Wybierz prawidłowe zakooczenie piosenki.

17. Zaznacz rząd lub rzędy zwierząt hodowlanych.

We wish you a Merry Christmas (x3)
And a ___!

 a goose, a duck , a horse, a dog, a pig;
 a goat, a pig, a wolf, a duck, a monkey;

 Happy Birthday!

 Happy Winter Day!

 Happy New Year!

 Happy Nicholas Day!

 a cat, a chicken, a horse, a bear, a hamster;
 a cow, a sheep, a pig, a rooster, a horse;

18. Dopasuj czynności do obrazków, wpisując odpowiednią literę pod obrazkiem (trzy podpunkty
zostały podane dodatkowo i nie pasuja do żadnego obrazka).
a) write

b) draw

c) colour

d) cut

e) say

f) circle

g) tick

h) count

19. Rozwiąż zagadki dotyczące zwierząt, wpisując odpowiednie litery w luki (jednej zagadce
odpowiada jedna odpowiedź):
a) a snail
f) a giraffe

b) a kangaroo
g) an elephant

c) a horse
h) a snake

d) a bear
i) a frog

e) a zebra
j) a monkey

I’m yelow and brown.
I eat leaves.
I have a very long neck.
I live in Africa.
I am

I’m brown.
Ihave a long tail.
I can jump.
I love bananas.
I am

I can be black, brown or white.
I make a sound ‘roar’.
I eat other animals.
I can be polar and teddy

I’m black and white.
I eat lots of grass.
I look like a horse.
I have four legs.
I am

I’m grey and very big.
I have big ears .
I can run and swim.
I live in Africa.
I am

I don’t have legs.
I’m long.
I’m not fast, I move slowly.
I can’t jump, but I can crawl.
I am
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