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DIAGNOZA NA KONIEC KLASY DRUGIEJ  
JĘZYK ANGIELSKI

Zadanie 1. 
Posłuchaj nagrania i otocz pętlą ilustrację, o której jest mowa.
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Zadanie 2. 
Posłuchaj nagrania i otocz pętlą właściwą ilustrację w każdym rzędzie.
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Zadanie 3. 
Posłuchaj wypowiedzi dzieci. Otocz pętlami ilustracje, które są odpowiedzią na pytania.

 Które dziewczynki są siostrami chłopca?

 O którym pokoju mówi dziewczynka?

 O której sytuacji mówi chłopiec?

This is the living room. 
There are chairs and 
a big table. There are 
pictures on the wall.

I've got two sisters. 
Susan is small and Kate 

is 10 years old.

I do my homework with 
my friends every day.
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Zadanie 4. 
Posłuchaj pytań i odpowiedzi. Otocz pętlami poprawne odpowiedzi na pytania.

 Co kupujesz?

 Skąd jesteś?

 Czy wdrapujesz się na drzewo tak szybko jak kot?

Yes, I can. Yes, I do! 

I’m buying apples 
and pears.

I’m eating apples 
and pears.

I’m from Great Britain.I’m in Great Britain.



5 m
aj

 2
02

0

SP2 język angielskiCopyright by Nowa Era Sp. z o.o. 

Zadanie 5.

  Dokończ zdanie, które mówi dziewczynka. Wpisz właściwy wyraz w wyznaczonym 
miejscu.

  Podpisz zwierzęta przedstawione na ilustracjach. Wpisz nazwy w miejsca pod 
ilustracjami.

  Popatrz na ilustrację i uzupełnij zdanie. Wpisz kierunek, w którym musi pójść 
dziecko, aby dojść do celu.

I’m a good granddaughter!  
This is me and my 

 .

The   is eating. The   is running.

Go straight on.

Turn  .

There you are in the park.
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Zadanie 6.

  Odszukaj nazwy podanych liczb. Wpisz właściwą nazwę obok każdej liczby.

 Ułóż zdanie z rozsypanki wyrazowej.

  Popatrz na ilustrację i uzupełnij zdania. Wpisz właściwe wyrazy tak, aby opis ilustracji 
był poprawny.

This is a   .  

It isn’t big.  

It can   .

15   

12   

twenty twelve fifteen fourteen

please? / Can / have/ I / a cake,


