Diagnoza semestralna - zadania dla ucznia
Imię i nazwisko: ……………………………..................
Klasa: …………………………….....................................
Data: ……………………………......................................

Zadanie 1
Przepisz wyrazy z ramki do właściwej kolumny w tabeli:

SCHOOL

MY CITY

FOOD

MY HOME

FOREST

bedroom, ruler, chicken, squirrel, salad, bookshop, kitchen, fox, pumpkin,
greengrocer’s, pencil case, fridge, stadium, vegetables, toadstool, teacher

Zadanie 2
Połącz linią dialogi z miejscami, w których się odbywają:

A: Do you like playing computer games?
B: Sure!
A: Settlers!

What’s your favourite game?

A SHOP

And yours?

A: I’d like to buy two kilos of fresh oranges.
How much is that?
B: Five pounds.

A RESTAURANT

A: Here you are.

A: Can I have fish and chips with a tomato salad?
B: Of course. What would you like to drink?

GREENGROCER’S

A: Mineral water, please.

A: How much is the book about football stars?
B: It’s 15 pounds.
A: Great! I take it.

AN INTERNET
CHATROOM

Zadanie 3
Zakreśl prawidłową odpowiedź:
1.

Netykieta to zestaw zasad prawidłowego zachowania się:

a)
b)
c)

przy stole
w sali komputerowej
w Internecie

2.

Do zasad netykiety nie należy:

a)
b)
c)

zawsze podawaj swój adres i numer telefonu, jeśli rozmawiasz z kimś na czacie
nie używaj wulgaryzmów
korzystaj tylko z legalnych programów

3.

„Prawa autorskie” zapewniają:

a)
b)
c)

ochronę naszej pracy twórczej
specjalne przywileje dla osób zajmujących się literaturą
pierwszeństwo jazdy autorom książek dla dzieci i młodzieży

4.

Ikona

a)
b)
c)

przejdź do następnej strony
przejdź do poprzedniej strony
zamknij przeglądarkę

na stronie internetowej oznacza:

Zadanie 4

Odpowiedź na pytania matematyczne pełnym zdaniem:
1. Wieżowiec na obrazku to przykład prostokąta, sześcianu,
czy prostopadłościanu?
Odpowiedź: ………………………………………………………..
2. Uczniowie sprzedawali ciasteczka na szkolnym kiermaszu.
Do sprzedania mieli 100 ciasteczek. Zosia sprzedała 24,
Majka 21, a Marek aż 48 ciasteczek. Ile ciasteczek pozostało
uczniom po zakończeniu kiermaszu?
Obliczenie: ……………………………………………….……………………………………..
Odpowiedź: ……………………………………………….……………………………………
3. Która liczba z zadania drugiego to „różnica”?
Odpowiedź: ……………………………………………….…………………………………….
4. Co jest cięższe: torba z zakupami, która waży 5 kilogramów, czy torba, która waży
5 dekagramów?
Odpowiedź: ……………………….…………………….……………………………………..

