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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: ***) 

 

on a shoestring     I     at the drop of a hat     I     put yourself in someone's shoes  
tighten your belt     I     wear your heart on your sleeve 

 

 
1. Mike always ……………………………. and no one is surprised he gets hurt easily.  

2. They have just moved into their new apartment so they had to organize their house-warming 

party ………………………………… . 

3. Ellen, since your dad lost his job, we will have to ………………………………… if we want to go on 

holidays in July. 

4. She was so tired that she fell asleep ………………………………… . 

5. Try to be more compassionate towards John. ………………………………… – he must be having a hard 

time right now. 
 

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

1. Pewien polityk wziął udział w akcji sprzątania śmieci w parku, chcąc w ten sposób zachęcić 

swoich wyborców do udziału w podobnych wydarzeniach. Jakie przysłowie pasuje do tej sytuacji? 

A) The pot calling the kettle black. 

B) Beggars can't be choosers. 

C) Actions speak louder than words. 
 

2. Znalazłeś/-aś ogłoszenie, w którym ktoś za darmo oferuje konsolę do gier. Musisz jedynie pokryć 

koszty przesyłki. Wysyłasz pieniądze, jednak nie otrzymujesz żadnej paczki. Jakim przysłowiem 

skomentujesz tą sytuację? 

A) Beggars can't be choosers. 

B) There's no such thing as a free lunch. 

C) Actions speak louder than words. 

 

3. Z niecierpliwością czekasz na przyjazd kolegi. Ciągle podchodzisz do okna i sprawdzasz, czy 

nadjeżdża. Czas oczekiwania bardzo Ci się dłuży. Które z przysłów pasuje do tej sytuacji? 

A) A watched pot never boils. 

B) The pot calling the kettle black. 

C) There's no such thing as a free lunch. 
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4. Koleżanka, która niezdrowo się odżywia, krytykuje Cię za nawyki żywieniowe.  

Co jej odpowiesz? 

A) The pot calling the kettle black. 

B) Beggars can't be choosers. 

C) A watched pot never boils. 

 

5. Bierzesz udział w konkursie i zajmujesz trzecie miejsce. Jesteś jednak rozczarowany/-a, bo 

liczyłeś/-aś na pierwsze. Znajomi pocieszają Cię, mówiąc: 

A) There's no such thing as a free lunch. 

B) Actions speak louder than words. 

C) Beggars can't be choosers. 

 

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

(Poziom trudności: ***)  

cut down     I     cut down on     I     cut off     I     cut in 

 

1. Most experts agree that ………………………………… the rainforests contributes to global warming. 

2. Our phone was ………………………………… last week, because the telephone company thought we 

hadn’t paid our bill. 

3. I can’t sleep at night. I think I should ………………………………… the amount of coffee I drink. 

4. I was just talking to Mary when Mark ………………………………… . 

 

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

 

1. The Eiffel Tower is taller than/then the Leaning Tower of Pisa. 

2. I went to the cinema with my friend and than/then we got something to eat. 

3. He was wearing a plain/plane white shirt and elegant trousers. 

4. Mike had no trouble skating on a plain/plane surface. 

 
 

 


