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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 jeden wyraz będący nazwa kraju. 
 a) German b) Portugal c) Chinese d) Greek 
 
2. Wstaw w puste miejsce jedno  słowo pasujące do pozostałych. 
  cupboard, desk, chair, ............. 
 a) bookcase b) pilot  c) leather d) carrot 
 
3. Wybierz poprawne opisy pogody przedstawione na obrazku. 
  
 
 
 
 
 a)  1) It's raining.   2) It's foggy.  3) It's snowing.  4) It's windy. 
 b)  1) It's foggy.  2) It's cloudy.  3) It's sunny.  4) It's raining. 
 c)  1) It's raining.  2) It's cloudy.  3) It's snowing.  4) It's sunny. 
 d) 1) It's snowing.  2) It's windy.  3) It's foggy.  4) It's sunny. 
 
4. Cellar to: 
 a) przedpokój b) piwnica c) schody d) sypialnia 
 
5. Jutro to: 
 a) today b) tonight c) tomorrow d) every day 
 
6. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: shop  ................ 
 a) assistant b) machine c) friends  d) department 
 
7. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: play the ............... . 
 a) chess b) football c) guitar d) musical instrument 
 
8. Wybierz jeden wyraz, który nie jest częścią twarzy. 
 a) lip  b) heel  c) nose   d) ear 
 
9. Wybierz jeden wyraz, który jest nazwą warzywa. 
 a) tomato b) sweets c) breakfast d) roll 
 
 

1)    2)      3)       4)  
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10. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą ubrania. 
 a) T-shirt b) shorts c) shirt  d) short 
 
11. Wybierz jeden wyraz, który jest nazwą czynności. 
 a) hear  b) near  c)hour  d) far 
 
12. Wybierz jeden wyraz, który opisuje rodzaj/styl włosów. 
 a) curly  b) long  c) dark  d) blonde 
 
13. Wybierz jeden poprawny zestaw wyrażeń.  14. Wybierz jeden poprawny zestaw wyrażeń. 
       Każdego wyrazu można użyć tylko raz.                              Każdego wyrazu można użyć tylko raz. 
 
 1. surf  A. to bed    1. personal A. tree 
 2. go  B. music    2. family B. computer 
 3. make  C. the internet    3. washing C. juice 
 4. do  D. dinner    4. fruit  D. park 
 5. download E. homework    5. car  E. machine 
 

a) 1-B, 2-D, 3-E, 4-C, 5-A    a)    1-B, 2-A, 3-E, 4-C, 5-D 
b) 1-C, 2-E, 3-D, 4-A, 5-B    b)    1-B, 2-E, 3-A, 4-C, 5-D 
c) 1-C, 2-A, 3-E, 4-B, 5-D    c)    1-C, 2-A, 3-E, 4-D, 5-B 
d) 1-C, 2-A, 3-D, 4-E, 5-B    d)   1-C, 2-E, 3-A, 4-B, 5-D 

 
15. Ile słów w podanym zestawie jest napisanych poprawnie?  
  ansestor, ponytail, actres, mirror 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
16. Ile nazw zwierząt w podanym zestawie napisanych jest błędnie? 
   hipoppotamus, wolf, dolfin, cheetach 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
17. Ile słów w podanym zestawie powinno rozpoczynać się wielką literą? 
  italian, april, monday, canada 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
18. Ile jest nazw zawodów w podanym zestawie? 
   gardener, dancer, cooker, teacher 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
19. Ile jest nazw ptaków w podanym zestawie? 
   goose, goat, owl, pigeon 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
20. Rozszyfruj poniższe słowa i dopasuj je do odpowiednich kategorii oznaczonych literami A-D. 
 a) COLOURS   b) NUMBERS  c) FRUIT  d) CLOTHES 
  
 20.1) naroge  20.3) vife  20.5) drinacga  20.7) brasepyrr 
 20.2) mupl  20.4) crafs  20.6) gibee  20.8) teghneei 
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21. W każdym przykładzie znajdź trzy niepoprawnie napisane wyrazy. 
 21.1) a) sausage b) sausauge c) sasauge d) sasage 
 21.2)  a) volleyball b) voleyball c) volleybal d) voleybal 
 21.3)  a) freckles b) frecles c) frecels d) freckels 
 21.4) a) tvelve b) twelve c) twelwe d) tvelwe  
 21.5) a) pengin b) penguin c) pinguin d) pengiun 
 21.6) a) Octomber b) Octember c) October d) Octeber 
 
22. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie kończą zwrot: bus ............... . 
 a) driver b) shop  c) office d) stop  e) station f) department  
 
23. Wybierz trzy wyrazy będące nazwami zbiorników wodnych. 
 a) desert b) field  c) island d) lake  e) sea  f) ocean 
 
24. Wybierz trzy wyrazy należące do kategorii "MATERIAŁY". 
 a) pretty b) butter c) leather d) pepper e) glass  f) cotton 
 
25. Wybierz trzy błędnie przetłumaczone nazwy czynności. 
 a) feel - czuć   c) think - rysować  e) say - widzieć 
 b) pay - kupować  d) write - pisać   f)  give - dawać 
 
26. W każdym przykładzie wybierz po pięć wyrazów należących do wspólnej kategorii. 
26.1) a) March b) December c) Friday d) June  e) April  f) February 
26.2) a) Japan b) the UK c) Greece d) French e) Spain f) Brazil 
26.3) a) camel b) fox  c) donkey d) seal  e) beard f) snail 
26.4)  a) uncle  b) daughter c) husband d) aunt  e) elbow f) cousin 
 
27. Wybierz pięć poprawnie zapisanych nazw liczb. 
 a) ninety b) a hundred c) fourteen d) ten  e) thirteen f) fourty 
 
28. W każdym przykładzie znajdź jeden wyraz napisany błędnie. 
28.1) a) apricot b)twenty c) sholder d) Sunday e) bathroom f) eye 
28.2) a) Thuesday b) blood c) electrician d) under e) weather f) American 
28.3) a) plumber b) fridge c) between d) salt  e) squirel f) usually 
28.4) a) shoes b) kanguroo c) plastic d) pumpkin e) relax  f) disgusting 
28.5)  a) sleep  b) pancake c) heavy d) cyckling e) quiet  f) church 
28.6) a) handsome b) moustache c) beautiful d) opposite e) forest f) webside 
 
 
29. Połącz wyrazy z odpowiednią kategorią.   30. Utwórz poprawne wyrażenia. 
       Każdego wyrazu można użyć tylko raz.                                           Każdego wyrazu można użyć tylko raz. 
 
 29.1) lemon  A. family    30.1) at the  A.  a week 
 29.2) grey  B.  body    30.2) in the  B.  left 
 29.3) parent  C. colour    30.3) on  C.  evening 
 29.4) thumb  D. furniture    30.4) once  D.  the weekend 
 29.5) nurse  E. work     30.5) at   E.  Saturday 
 29.6) armchair  F. fruit       30.6) turn  F.  moment 

 
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 

 
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     
20.7     
20.8     
21.1     
21.2     
21.3     
21.4     
21.5     
21.6     

 

Nr 
zadania 

 
Odpowiedzi 

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       

 


