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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. Ile słów w podanym zestawie jest napisanych poprawnie?  
  unckle, eight, pineaple, sholder 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
2. Ile słów w podanym zestawie napisanych jest błędnie? 
   hous, milion, cheese, relaxs 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
3. Ile słów w podanym zestawie powinno rozpoczynać się wielką literą? 
  motorway, church, june, thursday 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
4. Ile jest nazw kolorów w podanym zestawie? 
   grey, silver, straight, black 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
5. Ile jest nazw zwierząt w podanym zestawie? 
   beard, rabbit, pear, twin 
 a) 1  b) 2  c) 3  d) 4 
 
6. Jaka będzie kolejna liczba w podanym zestawie? 
    ten, eleven, twelve, ............. 
 a) two  b) seven c) thirteen d) fifteen 
 
7. Wstaw w puste miejsce jedno słowo pasujące do pozostałych. 
  knee, ............, neck, thumb 
 a) toe  b) thousand c) hall  d) lime 
 
8. Wybierz poprawne nazwy owoców przedstawione na obrazku. 
 
 
  
 
a) 1) banana 2) melon 3) lemon 4) watermelon 
b) 1) banana 2) lemon 3) plum  4) watermelon 
c)  1) mango 2) melon 3) banana 4) lemon 
d) 1) banana 2) watermelon 3) plum  4)melon   

1)        2)         3)             4)  
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9. Dokończ wyrażenie: swimming …………. . 
 a) station b) shop  c) park  d) pool 
 
10. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: go for a ………….. . 
 a) walk  b) home c) work  d) shopping 
 
11. Library to: 
 a) szpital b) poczta c) biblioteka d) księgarnia 
 
12. In the afternoon to: 
 a) rano  b) po południu c) wieczorem d) codziennie 
 
13. Make friends  to: 
 a) spotykać przyjaciół   

b) zaprzyjaźnić się  
c) dzwonić do przyjaciół   
d) odwiedzać przyjaciół 

 
14. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą owocu? 
 a) onion b) grape c) cherry d) strawberry 
 
15. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą miesiąca? 
 a) May  b) Monday c) March d) July 
 
16. Wybierz jeden wyraz, który jest nazwą części domu. 
 a) mouth b) hair  c) kitchen d) month 
 
17. Wybierz jeden wyraz, który opisuje długość włosów. 
 a) red  b) curly  c) dark  d) medium-length 
 
18. Wybierz jeden poprawny zestaw przeciwieństw.  19. Wybierz jeden poprawny zestaw wyrażeń. 
       Każdego wyrazu można użyć tylko raz.                                            Każdego wyrazu można użyć tylko raz. 
 
 1. big  A. long      1. do  A. dinner 
 2. loud  B. quiet      2. go  B. dressed 
 3. short  C. small      3. have  C. homework 
 4. fast  D. light      4. play  D. to school 
 5. heavy E. slow      5. get  E. chess 
 

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

 
20. W każdym przykładzie znajdź trzy niepoprawnie napisane wyrazy. 
 20.1) a) delicios b) delicius c) delicious d) deliciuous 
 20.2)  a) hunderd b) hundred c) huntred d) hundret 
 20.3)  a) Octomber b) October c) Octember d) Octeber 
 20.4) a) tortose b) tortosie c) tortoise d) tortise 
 20.5) a) collor b) colour c) colur  d) coulor 
 20.6) a) raspbery b) raspberry c) rasbery d) rasberry 
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21. Rozszyfruj poniższe słowa i dopasuj je do odpowiednich kategorii oznaczonych literami A-D. 
 a) ANIMALS   b) NUMBERS  c) MATERIALS  d) BODY 
  
 21.1) nesto  21.3) gle  21.5) gerti  21.7) kyemon 
 21.2) tofo  21.4) hygiet  21.6) lamet  21.8) there 
 
22. Wybierz  trzy nazwy członków rodziny zapisane poprawnie. 
 a) cusin  b) father c) son  d) dagther e) aunt  f) granmother  
 
23. Wybierz trzy nazwy liczb zapisane błędnie. 
 a) sixsteen b) five  c) fourty d) fifty  e) ninty  f) four 
 
24. Wybierz trzy błędnie przetłumaczone wyrazy. 
 a) pancake - naleśnik  c) pepper - papier  e) scar - blizna  
 b) café - kawa   d) plastic - plastyk  f)  freckles - wąsy 
 
25. Wybierz trzy przymiotniki należące do kategorii "KOLORY". 
 a) white b) gold  c) fit  d) wavy  e) beige f) overweight 
 
26. Wybierz pięć nazw produktów spożywczych zapisanych poprawnie. 
 a) garlick b) egg  c) carrot d) cucumber e) bread f) ham 
 
27. W każdym przykładzie wybierz po pięć wyrazów należących do wspólnej kategorii. 
27.1) a) restaurant b) cinema c) hotel  d) stomach e) bank  f) hospital 
27.2) a) eye  b) ear  c) arm  d) mouth e) nose  f) tooth 
27.3) a) cellar  b) street c) kitchen d) toilet  e) bedroom f) dining room 
27.4)  a) tea  b) orange c) water d) lemonade e) milk  f) juice 
 
 
28. Wybierz poprawne tłumaczenia wyrazów.   29. Połącz wyrazy z odpowiednią kategorią. 
       Każdego wyrazu można użyć tylko raz.                                           Każdego wyrazu można użyć tylko raz. 
 
 28.1) behind  A. przed    29.1) brown  A. house 
 28.2) on the left B.  skręcić w lewo   29.2) two  B. animal 
 28.3) in front of  C.  po lewej stronie   29.3) bathroom  C. food 
 28.4) outside  D.  naprzeciwko   29.4) bread  D. number 
 28.5) turn left  E.  na zewnątrz    29.5) sheep  E. material 
 28.6) opposite  F.  za, z tyłu    29.6) wood  F. colour 
 
30. W każdym przykładzie znajdź jeden wyraz napisany błędnie. 
30.1) a) sweets b) November c) sleep  d) purpel e) relative f) apple 
30.2) a) eight  b) yellow c) husbant d) elephant e) slim  f) near 
30.3) a) road  b) Tuesday c) pretty d) cellar e) April  f) beautifull 
30.4) a) hand  b) parc  c) wood d) wide  e) clean  f) study 
30.5)  a) meat  b) nineteen c) buter  d) beige e) wash  f) biscuit 
30.6) a) strawberry b) one  c) ice cream d) Saturday e) August f) roundabot 

 
 

Drogi Uczniu! 
Przenieś wszystkie swoje odpowiedzi na KARTĘ ODPOWIEDZI (str.4). 

Jedynie odpowiedzi z KARTY ODPOWIEDZI będą oceniane. 



 

4 
 

Szkoła podstawowa - Klasa 4 
               Jesień 2016 

 
      

 

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     
21.1     
21.2     
21.3     
21.4     
21.5     
21.6     
21.7     
21.8     

 

Nr 
zadania 

 
Odpowiedzi 

22       
23       
24       
25       
26       

27.1       
27.2       
27.3       
27.4       
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       

 


