
Witajcie Kochani. Dzisiaj chciałabym sprawdzić czego nauczyliście się w tym 

roku szkolnym podczas nauki stacjonarnej i nauki zdalnej. Napiszemy diagnozę 

końcową, która sprawdzi Wasze wiadomości i umiejętności. 

1. Dodaję dwie grupy testu. Proszę wybrać jedną grupę, na kartce z 

odpowiedziami zapisujemy swoje imię i nazwisko oraz wybraną grupę, to 

bardzo ważne. 

2. Drukujemy test i go wypełniamy, kto nie ma takiej możliwości, proszę o 

zapisanie odpowiedzi na kartce, nie w zeszycie. Przypominam, test lub 

kartka muszą być podpisane i zaznaczona grupa!!! 

3. Załączam nagrania do testu. (Zadanie 1 i 2). 

4. Po rozwiązaniu testu odsyłamy na mojego maila: 

e.zieteksprydzewo@02.pl. Kto nie może odsyła na Messenger. 

5. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia!!!! 

 

WSKAZÓWKI DO ZADAŃ!!! 

 

1.  Zapisz w okienkach liczby w takiej kolejności, w jakiej je usłyszysz.  

Przy każdej kostce cztery liczby, lektor będzie mówił, każde zadanie oddzielone sygnałem 

dźwiękowym. Nagranie pierwsze. 

2. Otocz pętlami rysunki przedmiotów, których nazwy usłyszysz. 

Przy każdej kostce jeden rysunek. Zadanie z lektorem, nagranie drugie. 

3. Przeczytaj pytania i odpowiedzi, otocz pętlą odpowiedź na zadane pytanie. 

Przy każdej kostce tylko jedna odpowiedź.  

• 1- How are you? 

• 2 – What’s this? 

• 3 – Where is the dog? 

4. Posłuchaj wypowiedzi. Otocz pętlami rysunki przedstawiające zwierzęta, które 

nie potrafią wykonać czynności, o których usłyszysz.  

• 1 - This pet can’t climb. 
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• 2 -This pet can’t swim. 

• 3 – This pet can’t jump. 

5. Polecenia do każdej kostki: 

• Połącz linią każdy rysunek z odpowiednim wyrazem.  

• Podpisz każdy rysunek odpowiednim wyrazem z ramki.  

• Odszukaj w diagramie nazwy przedmiotów przedstawionych na rysunkach. 

Otocz pętlą każdą nazwę. (ewentualnie napisz na kartce). 

6. Polecenia do każdej kostki: 

• Wybierz zdanie, które pasuje do obrazka i napisz je po śladzie.  

• Dokończ zdanie, które opisuje rysunek. Wpisz odpowiedni wyraz z ramki. 

• Dokończ zdanie, które opisuje rysunek. Wpisz samodzielnie brakujący wyraz. 

Good Luck!!! 

 

 

 


