Imię:

................................... Język angielski klasa III - Wiosna 2019

Nazwisko: ...................................
Uwaga odpowiedzi może być kilka

1. Który z wyrazów nie pasuje do
pozostałych?
rice

potatoes

pasta

juice

3. Które słowo NIE należy do
kategorii "toys"?
a jumper

a scooter

a yo-yo

a kite

5. Jaka może być odpowiedź na pytanie:
„Can you swim?”
Yes, I do.
No, I can’t.

Not very well.

Yes, she can.

7. Które słowa nie pasują do kategorii
"meat"?

2. Zagadka. He’s my father’s brother.
Who is it?
my grandpa
my cousin

my aunt
my uncle

4. What is it?
an ant
a jellyfish
a turtle
a whale

6. I wake up at seven…
morning
on morning
in the morning
in morning

8. What is he doing?

chicken

He is washing teeths.

a pumpkin

He is waking up.

a sausage

He is taking a shower.
He is brushing his teeth.

ham

9. Co powiesz podając ołówek
koledze?

10. Jakie jest przeciwieństwo
słowa "short"?

Here you are.

long

Bless you.

big

Thank you.

small

Please.

happy

11. Która z tych rzeczy jest "sour"?
a banana

a lemon

a cake

sugar

12. Zaznacz poprawne rozwiązanie równania fifty-five plus fifteen.
fourty

fifty

sixty

seventy

13. Gdzie uprawia się "swimming"?

14. Zaznacz poprawnie zapisane zdania.

on the track

I like swim in the river.

in the gym

I can swim in the river.

in the pool
on the court

I don’t swim in the river.
She likes swimming in the river.

15. Co często kładzie się na pizzy?

16. ….. many toys?
Do you

mushrooms
candy

Have you got

apples
cheese

Has you
Do you have

17. Które składniki nadają się do
zrobienia sałatki warzywnej?

18. Czego nie znajdziesz w
piórniku?

carrots

a sharpener

cucumbers

a ruler

peas

a scarf

salt

an eraser

19. Gdzie zazwyczaj stoi "a fridge"?
in the garden
in the bedroom
in the kitchen

20. Kolega zaprasza cię do kina. Nie
możesz pójść. Co powiesz?
Thank you.

I’m sorry, I’m busy.

I can’t go.

That’s terrible!

in the bathroom

21. Zaznacz zdania pasujące do obrazka.

22. I have breakfast ….. eight.

He is wet.

at

He is crying.

in

He isn’t taking a bath.

on

There’s a duck.

before

23. Zaznacz listę, na której czynności są podane w logicznej
kolejności, od tej, którą robi się w ciągu dnia najwcześniej.
wake up, have breakfast, have lunch, do homework
do homework, have supper, wake up, brush your teeth
have breakfast, go to school, play with friends, go to sleep
eat supper, go to school, do homework, eat lunch

24. Która godzina jest późniejsza od three o’clock?
one o’clock

quarter to three

five past four

two past three

