Szkoła podstawowa - Klasa 6
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 dyscyplin sportowych przedstawione na obrazku.

1)
a)
b)
c)
d)

2)
1) football
1) basketball
1) football
1) basketball

3)
2) running
2) cycling
2) running
2) skiing

4)
3)basketball
3) bowling
3) bowling
3) cycling

4)bowling
4) football
4) basketball
4) football

2. Ile przymiotników w podanym zestawie napisanych jest błędnie?
generuous, unusuall, exsiting, colourfull
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
3. Ile nazw zawodów w podanym zestawie napisanych jest poprawnie?
jurnalist, actress, mechanick, clerk
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
4. Ile słów w podanym zestawie powinno rozpoczynać się wielką literą?
spain, chef, wednesday, november
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
5. Ile jest nazw narodowości w podanym zestawie?
Canadian, Greek, French, German
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

6. Ile jest nazw czynności w podanym zestawie?
fry, steal, scan, chop
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

7. Wybierz jeden wyraz niebędący nazwą owocu.
a) blueberry b) lemon
c)tangerine

d) juice

8. Wybierz jeden wyraz, który nie jest częścią ciała.
a) palm
b)spine
c) hip

d) peel
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9. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą obuwia.
a) tracksuit
b) trainers
c) shoes
d) boots
10. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą ptaka?
a) pigeon
b) seal
c) ostrich
d) owl
11. Wybierz jeden przymiotnik, który nie opisuje cech charakteru.
a) mean
b) lazy
c) shy
d) wide
12. Wstaw w puste miejsce jedno słowo pasujące do pozostałych.
lake, ocean, sea, .............
a) pond
b) cave
c) land
d) valley
13. Curly hair to włosy:
a) kręcone
b) falujące

c) sterczące

d) proste

14. Lipiec to:
a) June

c) January

d) February

b) July

15. Wybierz jeden poprawny zestaw przeciwieństw.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
1. safe
2. difficult
3. shallow
4. expensive
5. wide
a)
b)
c)
d)

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

A. cheap
B. dangerous
C. narrow
D. easy
E. deep

1. national
2. internet
3. petrol
4. smart
5. polar

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

a)
b)
c)
d)

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

17. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: desert ............... .
a) mountain b) apple
c) island
d) ice cream
18. Uzupełnij wyrażenie jednym wyrazem: ............. walk.
a) go
b) go for a
c) go to
d) go on
19. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: pitch ............... .
a) white
b) silver
c) dark
d) black
20. W każdym przykładzie znajdź trzy poprawnie napisane wyrazy.
20.1) a) snow-white b)under-wear c) T-shirt
d) medium-length
20.2) a) twenty
b) fourty
c) sixty
d) eighty
20.3) a) kangaro
b) goldfish
c) squirrel
d) hippopotamus
20.4) a) sausauge
b) chicken
c) pork
d) beef
20.5) a) tenis
b)skiing
c) running
d) ski jumping
20.6) a) screen
b) scaner
c) speaker
d) printer
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A. connection
B. bear
C. clothes
D. park
E. station
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21. Rozszyfruj poniższe słowa i dopasuj je do odpowiednich kategorii oznaczonych literami A-D.
a) GEOGRAPHY
b) SPORT
c) FURNITURE
d) WEATHER
21.1)mingmisw 21.3) landis
21.2) precat
21.4) purwondo

21.5) nefginc
21.6) sroft

21.7) ckobosea
21.8) tresof

22. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie kończą zwrot: in ............... .
a) the morning b) night
c) the left
d) front of
e) the evening f) the weekend
23. Wybierz trzy wyrazy będące nazwami budynków.
a) library
b) pavement c) avenue
d) church

e) prison

f) roundabout

24. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie kończą zwrot: make ……………. .
a) homework b) shopping
c) dinner
d) one’s bed e) one’s teeth f) friends with somebody
25. Wybierz trzy poprawnie przetłumaczone nazwy czynności.
a) sprinkle - posypać
c) turn off - włączyć
b) give - dostawać
d) pay - płacić

e) walk - spacerować
f) get up – budzić się

26. Wybierz pięć nazw członków rodziny zapisanych poprawnie.
a) parent
b) sister
c) godfather d) aunt

e) uncel

f) daughter

27. W każdym przykładzie wybierz po pięć wyrazów należących do wspólnej kategorii.
27.1) a) thumb
b) hand
c) finger
d) elbow
e) arm
f) head
27.2) a) goose
b) donkey
c) goat
d) rabbit
e) turkey
f) ponytail
27.3) a) Italy
b) Greece
c) Portugal
d) Germany
e) American
f) Japan
27.4) a) mirror
b) armchair
c) cooker
d) lamp
e) cellar
f) wardrobe
28. W każdym przykładzie znajdź jeden wyraz napisany błędnie.
28.1) a) swaetshirt b) dolphin
c) country
d) sheep
28.2) a) thunder
b) parrot
c) jacket
d) dredlocks
28.3) a) teacher
b) behind
c) Octomber d) eleven
28.4) a) beetwen
b)watermelon c) amber
d) inside
28.5) a) tomorrow b) helpfull
c) usually
d) pancake
28.6) a) francfurter b) orange
c) court
d) airport
29. Utwórz poprawne wyrażenia.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
29.1) go
29.2) go on
29.3) go to
29.4) go for a
29.5) go to the
29.6) go out to

e) scientist
e) stairs
e) ancestor
e) tomato
e) delicious
e) slice

f) foggy
f) neck
f) cherry
f) clean
f) ice hockey
f) glacier

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

A. cinema
B. walk
C. bed
D. shopping
E. the town
F. holiday

30.1) pasta
30.2) coast
30.3) relative
30.4) bone
30.5) salary
30.6) wind

A. geography
B. work
C. body
D. weather
E. family
F. food

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
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
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Odpowiedzi

