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ANKIETA JĘZYKOWA 
 
Uczeń  ____________________________________________________ ID# _________________ 
                              Nazwisko                                  Imię 

Szkoła _____________________________________________________ Klasa _______________  
 

D21 Wychowawca klasy _______________________________________ Rok szkolny __________ 
 

Ankieta dotycząca języka używanego w domu:  Sekcja 1 
Przepisy stanowe wymagają przeprowadzenia wśród wszystkich nowych uczniów ankiety dotyczącej języka 
używanego w domu. Informacje te są wykorzystywane w celu określenia liczby uczniów, których rodziny 
posługują się w domu innym językiem niż angielski. Są także pomocne w ustaleniu, którzy uczniowie wymagają 
przeprowadzenia testu w zakresie znajomości języka angielskiego. 
 

1.  Czy w domu posługują się Państwo innym językiem niż angielski? Tak   Nie 
 Jeżeli tak, proszę wymienić język/języki używane w domu?            ___________________________ 
 
2.      Czy Twoje dziecko mówi innym językiem niż angielski? Tak   Nie 
 Jeżeli tak, proszę wymienić język, którym mówi dziecko?              ___________________________ 

 
Jeśli udzielili Państwo twierdzącej odpowiedzi na którekolwiek z powyższych pytań, przepisy wymagają, aby 
szkoła sprawdziła znajomość języka angielskiego Państwa dziecka. 
 

3. W jakim kraju urodziło się Twoje dziecko?               _____________________ 
 
4. Jeżeli Twoje dziecko nie urodziło się w USA, to kiedy  _____________________ 
 przybyło do USA po raz pierwszy?            mm/dd/rrrr 
 
5. Jeżeli Twoje dziecko przebywało poza granicami USA 
 przez dłuższy okres (więcej niż 1 miesiąc), kiedy ponownie 
 powróciło do USA? _____________________ 
                      mm/dd/rrrr 
  
 __________         ____________________________________           __________________ 
             Data                               Podpis Rodzica      Numer telefonu 
 

Ankieta dotycząca języka używanego w domu:  Sekcja 2 (Prosimy o wypełnienie jeżeli odpowiedzieliście tak na 

pytanie 1 albo 2.)  
 

6. Czy ktoś w Waszym domu mówi językiem innym niż angielski?  Tak   Nie 
 Jeżeli tak, proszę wymienić język/języki używane w domu?            ___________________________ 
 
7.   Czy jest to język używany w domu na co dzień? Tak   Nie 
 
8. Jakiego języka Twoje dziecko używa najczęściej angielskiego  innego 
 kiedy rozmawia z rodzicami?             (jakiego? _______________) 
 
9.   Jakiego języka Twoje dziecko używa najczęściej angielskiego  innego 
 kiedy rozmawia z opiekunami?             (jakiego? _______________) 
 
10. Jakiego języka Twoje dziecko używa najczęściej angielskiego  innego 
 kiedy rozmawia z rodzeństwem?             (jakiego? _______________) 
 
11. Jakiego języka Twoje dziecko używa najczęściej angielskiego  innego 



 kiedy rozmawia z przyjaciółmi?             (jakiego? _______________) 

 


