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Learning Club                                                        What have you learnt this month? 

 

 

 
I. Uzupełnij luki w zdaniach podanymi idiomami, tak aby powstały zdania logiczne i gramatycznie 

poprawne. (Poziom trudności: ***) 

 

wish upon a star   I    cancel someone's Christmas 
get in the holiday spirit  I     white Christmas    I   trim the tree 

 
 
1. Most probably it will be sunny on Christmas Eve. You can only dream about having a 

……………………………… . 

2. Every year, I wait with my little brother to see the first star in the sky to  ……………………………… .  

3. We’re going for Christmas shopping with Laura. We need to ……………………………… . 

4. I will ……………………………… if you keep laughing at me! 

5. Sorry but I can’t meet you tomorrow. I am going to ……………………………… with my family. 

 

 

II. Wybierz przysłowie/powiedzenie odpowiednie do sytuacji. Zakreśl literę A, B lub C.  
(Poziom trudności: *) 

 

1. Zepsuł Ci się komputer i nie masz pieniędzy na nowy. Pewnego wiosennego dnia otrzymujesz 

tajemniczą paczkę. Okazuje się, że ktoś przysłał Ci nowy tablet. Jak skomentujesz to wydarzenie?     

A) Christmas comes but once a year. 

B) Christmas came early this year! 

C) Don’t get your tinsel in a tangle! 

 

2. Twoja mama i babcia przepracowują się, aby przygotować wszystko na Święta. Są przemęczone  

i zdenerwowane. Co mógłbyś/mogłabyś im zasugerować?      

A) Don’t get your tinsel in a tangle! 

B) Don't be a Scrooge! 

C) Christmas came early this year! 
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3. Twoja koleżanka jest tak nieżyczliwa dla ludzi, że nie chce nawet wziąć udziału w klasowych 

mikołajkach. Co mógłbyś/mogłabyś jej powiedzieć?  

A) Christmas comes but once a year. 

B) Don't be a Scrooge! 

C) Don’t get your tinsel in a tangle! 

 

 

4. Tuż przed Świętami Twoi sąsiedzi ustawili przed domem ogromną choinkę, na dachu zamocowali 

sanie z figurą świętego Mikołaja i wszędzie rozwiesili mnóstwo lampek. Najwyraźniej zależy im na 

tym, aby Święta były wyjątkowe. Jak można skomentować tę sytuację?   

  

A) Don’t get your tinsel in a tangle! 

B) Christmas came early this year! 

C) Christmas comes but once a year. 

 

 

III. Uzupełnij luki w zdaniach podanymi czasownikami złożonymi w odpowiedniej formie.           

(Poziom trudności: ***) 

 

fall apart     I     fall behind     I     fall for     I     fall off     I     fall out with 
 

1. Joshua was so handsome that I couldn’t help but ……………………………… him. 

2. I ……………………………… Mark because we started talking about politics. 

3. The prices of houses  ……………………………… when the airport was built in that neighbourhood. 

4. We’d better get off that bridge. It’s shaking like it’s going to ……………………………… . 

5. Kelly couldn’t stand ……………………………… with her school curriculum. Her chances of getting                  

a scholarship were decreasing day by day. 

 

 

IV. Podkreśl właściwy wyraz.  
(Poziom trudności: **) 

1. I need to lend/ borrow a suit for my friend’s wedding. Do you have one? 

2. Hi, Martha! Could you lend/ borrow me some sugar? I’ve just run out of it, and the shops are 

already closed. 

3. Lend/ Borrow me some money, Dad. 

4. Since Kyle lent/ borrowed $500 from me, I haven’t seen him. 


