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Jesień 2016

Instrukcja dla ucznia:
 Sprawdź, czy na kolejno ponumerowanych 3 stronach jest wydrukowanych 30 zadań.
 Sprawdź, czy na stronie 4 arkusza wydrukowana jest karta odpowiedzi. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.
 Rozwiązania zadań przenieś na kartę odpowiedzi (strona nr 4).
 Wybraną odpowiedź zaznacz na karcie odpowiedzi poprzez zamalowanie kratki
z odpowiadającą jej literą.
 Jeśli się pomylisz na karcie odpowiedzi, błędne zaznaczenie otocz kółkiem, a następnie
zamaluj kratkę z poprawną odpowiedzią.
 Odpowiedzi zaznaczaj czarnym lub granatowym długopisem. Nie używaj korektora, ołówka
oraz długopisa zmazywalnego.
 Odpowiedzi powinny być zgodne z listą słów konkursu Memory Master.
1. Servant to:
a) sędzia

b) chirurg

c) kelner

d) służący

2. Słoik (czegoś) to:
a) a tin of

b) a jar of

c) a slice of

d) a spoonful of

3. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: coral ............ .
a) line
b) island
c) reef
d) side
4. Uzupełnij wyrażenie jednym wyrazem: ............. walk.
a) go
b) go for a
c) go to
d) go on
5. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: sprained ............. .
a) ankle
b) throat
c) ache
d) fever
6. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: be out of .............. .
a) order
b) law
c) sick
d) health
7. Wstaw w puste miejsce jedno słowo pasujące do pozostałych.
manager, painter, teacher, .............
a) judge
b) cooker
c) science
d) freezer
8. Wybierz jeden wyraz, który nie jest częścią twarzy.
a) cheek
b) eyebrow
c) hip
d) chin
9. Wybierz jeden wyraz niebędący pozytywną cechą charakteru.
a) brave
b) generous
c) friendly
d) selfish
10. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą zbiornika wodnego.
a) lake
b) hill
c) pond
d) sea
11. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą warzywa.
a) lamb
b) cabbage
c) bean
d) cauliflower
12. Ile wyrazów poprawnie kończy wyrażenie: ice ................ .
rink, shelf, cream, park
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
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13. Ile wyrazów w podanym zestawie napisanych jest poprawnie?
remote control, dish washer, lie detector, washing machine
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
14. Ile słów w podanym zestawie powinno rozpoczynać się wielką literą?
christmas, cola, latin, celebration
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
15. Wybierz poprawne nazwy zawodów, które reprezentują poniższe obrazki.

1)
a)
b)
c)
d)

2)

1) policeman
1) policewoman
1) policeman
1) policewoman

3)

4)

2) sailor
2) mechanic
2) waiter
2) mechanic

3) doctor
3) comedian
3) vet
3) nurse

4) chef
4) kitchen helper
4) kitchen helper
4) chef

16. Ile jest nazw urządzeń w podanym zestawie?
hoover, script, fabric, carbon
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

17. Ile jest nazw czynności w podanym zestawie?
vomit, select, release, punish
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

18. Połącz wyrazy z odpowiednią kategorią.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.

19. Wybierz jeden poprawny zestaw wyrażeń.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.

1. silk
2. rash
3. lake
4. Easter
5. curriculum
a)
b)
c)
d)

A. school
B. festival
C. nature
D. health
E. material

1. junk
2. cash
3. fizzy
4. folk
5. shopping

1-C, 2-D, 3-E, 4-B, 5-A
1-E, 2-B, 3-C, 4-D, 5-A
1-A, 2-D, 3-E, 4-B, 5-C
1-E, 2-D, 3-C, 4-B, 5-A

a)
b)
c)
d)

1-E, 2-D, 3-C, 4-A, 5-B
1-D, 2-C, 3-B, 4-E, 5-A
1-B, 2-D, 3-E, 4-A, 5-C
1-E, 2-D, 3-B, 4-A, 5-C

20. W każdym przykładzie znajdź trzy poprawnie napisane wyrazy.
20.1) a) economist b)maths
c) prawn
d) chockolate
20.2) a) steak
b) bargain
c) trophy
d) accomodation
20.3) a) tournament b) passport
c) fishing
d) enterteinment
20.4) a) island
b) shoulder
c) conkrete
d) racism
20.5) a) pessimist
b) adult
c) goverment d) caravan
20.6) a) similar
b) fireworks
c) carnaval
d) compulsory

2

A. music
B. drink
C. centre
D. machine
E. food
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21. Rozszyfruj poniższe słowa i dopasuj je do odpowiednich kategorii oznaczonych literami A-D.
a)SPORT
b) HEALTH
c) NATURE
d) FOOD
21.1) terack
21.2) glejun

21.3) hoguc
21.4) recela

21.5) nasumit
21.6) efbe

21.7) adehceha
21.8) melteh

22. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie kończą zwrot: in the ............... .
a) morning
b) afternoon c) evening
d) day
e) moment

f) weekend

23. Wybierz trzy wyrazy będące nazwami typów domów.
a) elevator
b) bungalow c) mansion
d) radiator

f) rent

e) flat

24. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie kończą zwrot: go to ................. .
a) bed
b) work
c) school
d) a walk
e) holiday
25. Wybierz trzy poprawnie przetłumaczone przymiotniki.
a) mean - skąpy
c) modern - zwyczajny
b) enormous - ogromny
d)ordinary - ordynarny

f) the shopping

e) reliable - godny zaufania
f) irresponsible - odpowiedzialny

26. W każdym przykładzie wybierz po pięć wyrazów poprawnie napisanych.
26.1) a) semi-final b)good-looking c) gap-year
d) half-price
e) ice-skating
26.2) a) mayonnaise b)omlette
c) shrimp
d) croissant
e) garlic
26.3) a) geography b) gymnastic c) history
d) physics
e) chemistry
26.4) a) chauffer
b) babysitter c) receptionist d) engineer
e) conductor

f)bad-tempered
f) bacon
f) art
f) lawyer

27. Wybierz pięć nazw pożywienia zapisanych poprawnie.
a) muchroom b) sandwich
c) doughnut
d) avocado

f) pancake

e) sugar

28. W każdym przykładzie znajdź jeden wyraz niepasujący do pięciu pozostałych.
28.1) a) asthma
b) cancer
c) hay fever
d) flu
e) donation
28.2) a) denim
b) wool
c) cotton
d) rubber
e) leather
28.3) a) wedding
b) forgery
c) theft
d) robbery
e) mugging
28.4) a) ice rink
b) ski slope
c) ring
d) golf course e) stadium
28.5) a)script
b) poet
c)dancer
d) composer e)musician
28.6) a) plane
b) harbour
c) ferry
d) submarine e) coach
29. Utwórz poprawne wyrażenia.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
29.1) bedside
29.2) annual
29.3) primary
29.4) taxi
29.5) pocket
29.6) tree

f) heart disease
f) banner
f) terrorism
f) boutique
f) singer
f) lorry

30. Utwórz poprawne wyrażenia.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.

A. driver
B. table
C. house
D. money
E. school
F. holiday

30.1) break
30.2) commit
30.3) read
30.4) tell
30.5) do
30.6) pass

A. a crime
B. magazines
C. water sports
D. an exam
E. a joke
F. the law

Drogi Uczniu!
Przenieś wszystkie swoje odpowiedzi na KARTĘ ODPOWIEDZI (str.4).
Jedynie odpowiedzi z KARTY ODPOWIEDZI będą oceniane.
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KARTA ODPOWIEDZI
Imię i nazwisko: ____________________________________________________
Klasa: _________
Nazwa szkoły: _________________________________________________________________________
Nr
zadania

Nr
zadania

Odpowiedzi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20.1
20.2
20.3
20.4
20.5
20.6
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6
21.7
21.8

22
23
24
25
26.1
26.2
26.3
26.4
27
28.1
28.2
28.3
28.4
28.5
28.6
29.1
29.2
29.3
29.4
29.5
29.6
30.1
30.2
30.3
30.4
30.5
30.6
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Odpowiedzi

