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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 poprawne nazwy rzeczy przedstawionych na obrazku.

1)
a)
b)
c)
d)

2)

3)

1) sculpture
1) cardboard
1) picture
1) sculpture

2) cooker
2) radiator
2) button
2) radiator

2. Podrywać kogoś to:
a) split up with sb
3. Rozsądny to:
a) serious

4)
3) headphones
3) speaker
3) headphones
3)speaker

b) pick sb up

b) selfish

c) sensible

d) button
d) hoover
d) sculpture
d) hoover

c) break up with sb

d) sensitive

4. Rozwieść się to:
a) get dressed b) get married c) get divorced d) get up
5. Dokończ wyrażenie jednym wyrazem: commit ............... .
a) the law
b) evidence
c) a crime
d) a slogan
6. Uzupełnij wyrażenie jednym wyrazem: ............... machine.
a) wash
b) cash
c) pay
d) change
7. Wybierz jeden wyraz, który jest nazwą przestępstwa.
a) ransom
b) famine
c) donation
d) forgery
8. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą domu.
a) elevator
b) mansion
c) bungalow

d)flat

9. Wstaw w puste miejsce jedno słowo pasujące do pozostałych.
daughter, waitress, niece, ………………
a) fiancée
b) waiter
c) nephew
d)ex-husband
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d) make up with sb
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10. Wstaw w puste miejsce jedno słowo pasujące do pozostałych.
knife, plate, mug, …………….
a) chop
b) bill
c) oven
d) spoon
11. Wybierz jeden wyraz, który nie jest nazwą katastrofy naturalnej.
a) avalanche b) flood
c) leaflet
d)drought
12. Wybierz jeden wyraz, który jest nazwą ptaka.
a) swan
b) octopus
c)reptile

d) wasp

13. Do jakiej wspólnej kategorii należą następujące wyrazy?
wool, nylon, silk, denim
a) material
b) sport
c) nature
d)house
14. Ile wyrazów w podanym zestawie napisanych jest poprawnie?
broadcast, masterpiece, paparazzi, spactator
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
15. Ile wyrazów w podanym zestawie napisanych jest błędnie?
ice ring, diving board, golf cours, sky slope
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
16. Ile jest nazw czynności w podanym zestawie?
grate, borrow, boil, improve
a) 1
b) 2
c) 3

d) 4

17. Ile jest nazw pomieszczeń szkolnych w podanym zestawie?
staffroom, IT suite, canteen, foreign language
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
18. Połącz wyrazy z odpowiednią kategorią.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
1. vulture
2. study
3. sneezing
4. wrestling
5. pork
a)
b)
c)
d)

A. sport
B. house
C. food
D. health
E. animal

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

19. Wybierz jeden poprawny zestaw wyrażeń.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
1. mash
2. stir
3. pour
4. roast
5. melt
a)
b)
c)
d)

A. wlewać
B. rozpuszczać
C. mieszać
D. rozgniatać
E. piec

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

20. W każdym przykładzie znajdź trzy poprawnie napisane wyrazy.
20.1) a) still water
b) sauce pan
c) fizzy drink
20.2) a) ice-skating
b) folk-music
c) bad-tempered
20.3) a) blackboard
b) workbook
c) stateschool
20.4) a) remote control
b) washing machine
c) dish washer
20.5) a) full-time
b) part-time
c) x-ray
20.6) a) art gallery
b) law court
c) post office
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d) frying pan
d) well-known
d) classroom
d) light bulb
d) micro-scope
d) book shop
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21. Rozszyfruj poniższe słowa i dopasuj je do odpowiednich kategorii oznaczonych literami A-D.
a)CRIME
b) ANIMALS
c) NATURE
d) FAMILY
21.1) caregil
21.2) phlindo

21.3) lagrybur
21.4) corachock

21.5) wenhep
21.6) trelevai

21.7) ocena
21.8) tefth

22. Wybierz trzy wyrazy, które poprawnie uzupełniają zwrot: .............. level.
a) advanced
b) beginner
c) digital
d) semi
e) live

f) intermediate

23. Wybierz trzy wyrazy opisujące pozytywne cechy charakteru.
a) fair
b) honest
c)balanced
d) naughty

e)mean

f) inconsiderate

24. Wybierz trzy wyrazy opisujące zawartość/elementy książki.
a) epic
b) cover
c) spine
d) contents

e) crossword

f) channel

25. Wybierz trzy poprawnie przetłumaczone wyrazy.
a) sentence - wyrok
c) mugger - włamywacz
b) fee – grzywna
d) witness - ofiara

e) guilty - świadek
f) robbery - napad

26. W każdym przykładzie wybierz po pięć wyrazów należących do wspólnej kategorii.
26.1) a) confident
b) handsome c)impolite
d)patient
e)moody
f)jealous
26.2) a) chef
b) cooker
c) banker
d) composer e) actor
f) gardener
26.3) a) tie
b) sock
c) rope
d) belt
e) jumper
f) jacket
26.4) a)cough
b) earache
c)plaster
d) rash
e) fever
f) sore throat
27. Odszyfruj wyrazy i wybierz pięć nazw będących częściami komputera.
a) sumoe
b) onitrom
c) bardoyek
d)nubtto
e)cisd

f) bracon

28. W każdym przykładzie znajdź jeden wyraz napisany błędnie.
28.1) a) concussion b) addict
c) surgery
d) stres
28.2) a) conkrete
b) leather
c) plastic
d) china
28.3) a) wave
b) landscape c) cave
d) coastline
28.4) a) June
b) December c) August
d) February
28.5) a) penguin
b) eagle
c) piranha
d) storck
28.6) a) serwant
b) sailor
c) scientist
d) historian

f) disease
f) wool
f) rain forest
f) Octomber
f) mosquito
f) chauffeur

29. Utwórz poprawne wyrażenia.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
29.1) give
A. to somebody
29.2) tell
B. away
29.3) look
C. like
29.4)propose D. a joke
29.5) be
E. late
29.6) throw
F. evidence

e) deaf
e) steel
e) tsunami
e) September
e) jellyfish
e) detective

30. Utwórz poprawne wyrażenia.
Każdego wyrazu można użyć tylko raz.
30.1) intermediate
A. birth
30.2) date of
B. form
30.3) work
C. holiday
30.4) annual
D. level
30.5) gap
E. year
30.6) application
F. permit

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

