Gimnazjum - Klasa 2
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. Wybierz poprawne nazwy sprzętu sportowego.

1)
a)
b)
c)
d)

1) cup
1) glove
1) bat
1) glove

2)
2) helmet
2) net
2) rope
2) helmet

3)
3) racket
3) bat
3) glove
3) racket

4)
4) bat
4) racket
4) helmet
4) bat

2. Fiancée to:
a) narzeczony b) narzeczona c) były mąż

d) była żona

3. Osoba nieliczącą się z innymi to:
a) miserable b) reliable

d) inconsiderate

c) annoyed

4. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: remote ............ .
a) machine
b) pilot
c) control
d) detector
5. Uzupełnij wyrażenie jednym wyrazem: go straight ............... .
a) on
b) in
c) out
d) of
6. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: foreign .............. .
a) exam
b) subject
c) homework d) language
7. Ograniczać coś to: cut .............. on sth
a) out
b) off
c) down

d) away

8. Wybierz jeden wyraz, który nie jest objawem przeziębienia.
a) sneezing
b) obesity
c) headache
d) temperature
9. Wstaw w puste miejsce jedno słowo pasujące do pozostałych.
daughter, sister, mum, .............
a) niece
b) nephew
c) uncle
d) step-brother
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10. Wybierz jeden wyraz niebędący nazwą przedmiotu szkolnego.
a) physics
b) history
c) English
d) mathematician
11. Połącz wyrazy z odpowiednią kategorią.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
1. cough
2. cheek
3. jellyfish
4. pasta
5. tracksuit
a)
b)
c)
d)

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

A. body
B. health
C. food
D. clothes
E. animal

1. drive
2. educate
3. ride
4. hang
5. walk

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

a)
b)
c)
d)

A. out
B. people
C. a vehicle
D. around
E. a bicycle

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

13. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą zwierzęcia.
a) cheek
b) camel
c) leopard
d) octopus
14. Wybierz jeden wyraz, który jest nazwą przestępstwa.
a) theft
b) fine
c) burglar
d)prison
15. Do jakiej wspólnej kategorii należą następujące wyrazy?
prawn, mincemeat, soup, lettuce
a) house
b) animals
c) food
d) sport
16. Ile wyrazów w podanym zestawie napisanych jest poprawnie?
half-price, ex-husband, semi-final, pocket-money
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
17. Ile słów w podanym zestawie powinno rozpoczynać się wielką literą?
spanish, july, easter, latin
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
18. Ile nazw urządzeń w podanym zestawie napisanych jest poprawnie?
light bulb, head phones, washing machine, dish washer
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
19. Ile jest nazw zawodów w podanym zestawie?
surgeon, science, nanny, nurse
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

20. W każdym przykładzie znajdź trzy niepoprawnie napisane wyrazy.
20.1) a) homelessness
b) homelesnes
c) homelessnes
20.2) a) thermometer
b) termomether
c) termometer
20.3) a) cardboard
b) carboard
c) carbord
20.4) a) turnament
b) turnement
c) tournement
20.5) a) pesenger
b) pessenger
c) pasenger
20.6) a) acommodation
b) accomodation
c) acomodation
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d) homelesness
d) thermomether
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d) passenger
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21. Rozszyfruj poniższe słowa i dopasuj je do odpowiednich kategorii oznaczonych literami A-D.
a)SEASONS
b) HOUSE
c) FAMILY
d) FOOD
21.1) diatarro
21.2) tumuna

21.3) blam
21.4)nardsong

21.5) tubter
21.6) colanyb

21.7) mermus
21.8) thafer

22. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie uzupełniają zwrot: .............. shop .
a) pharmacy b) boutique
c) shoe
d) jewellery
e) butcher's

f) pet

23. Wybierz trzy wyrazy będące nazwami obuwia.
a) slippers
b) glasses
c) trainers

e) gloves

f) sandals

e) hoover

f) scooter

d) trousers

24. Wybierz trzy wyrazy opisujące materiały/tworzywa.
a) wool
b) cotton
c) press
d) rubber

25. Wybierz trzy poprawnie przetłumaczone nazwy zjawisk przyrodniczych.
a) desert - susza
c) hail - grad
e) blow - pożar
b) thundery - tornado
d) blizzard - zamieć
f) flood - powódź
26. W każdym przykładzie wybierz po pięć wyrazów należących do wspólnej kategorii.
26.1) a) jeep
b) submarine c) tram
d) deck
e) lorry
f) helicopter
26.2) a) cover
b) page
c) contents
d) spine
e) sculpture
f) title
26.3) a) ski slope
b) golf course c) ice rink
d) pitch
e) post
f) ring
26.4) a) mouse
b) button
c) speaker
d) monitor
e) keyboard
f) banner
27. Wybierz pięć nazw części ciała zapisanych poprawnie.
a) knee
b) hipp
c) wrist
d) neck

e) back

f) chin

28. W każdym przykładzie znajdź jeden wyraz napisany błędnie.
28.1) a) hoover
b) surgery
c) leather
d) conkrete
28.2) a) drought
b) aligator
c) support
d) thief
28.3) a) freckels
b) geography c) relative
d) moustache
28.4) a) mansion
b) depresed
c) celebrate
d) curriculum
28.5) a) historian
b) airport
c) servant
d) sausauge
28.6) a) bargain
b)chant
c) exchange
d) portrait

e) icon
e) famine
e) curtain
e) Christmas
e) silk
e) googgles

f) portable
f) irresponsible
f) unemployment
f) twin
f) sweatshirt
f) pianist

29. Połącz w pary przymiotniki o przeciwnym znaczeniu.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
29.1) stupid
29.2) bad-tempered
29.3) cheerful
29.4) lazy
29.5) mean
29.6) polite

A. calm
B. hard-working
C. clever
D. generous
E. naughty
F. serious

30. Utwórz poprawne wyrażenia.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
30.1) diving
30.2) take
30.3) ice
30.4) break
30.5) holiday
30.6) first

A. shelf
B. home
C. the law
D. floor
E. sth up
F. board

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

