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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: ***) 

 

live out of a suitcase I     bad news travels fast     I     any port in a storm 
break the journey I     in the driver’s seat 

 

1. When my colleague went on a two-week holiday, I found myself  ……………………………… .  

2.  A: Do you need any help decorating the school for Halloween? 

     B: Of course, ……………………………… . 

3. I rarely see my younger brother because he travels a lot and ……………………………… . 

4.  A: Did you know that Flynn was put behind bars? It was just yesterday. 

     B: Sure, I did. ……………………………… . 

5.  We decided to .……………………………… in Warsaw to visit our old uncle. 

 

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

 

1. Rodzice na urodziny kupili Ci trampolinę ogrodową. Okazuje się, że ma ona stać na miejscu 

drewnianego domku. Jest Ci przykro, że stara zabawka zostanie zburzona, jednak jest to konieczne 

abyś mógł/ mogła korzystać z trampoliny. Co w tej sytuacji powiedzą rodzice? 

A) If you can't stand the heat, get out of the kitchen. 
B) You can’t make an omelette without breaking a few eggs.  

C) If you can’t beat them, join them. 

 

2. Chcesz by Twoja przyjaciółka zapisała się na zajęcia śpiewu razem z Tobą. Ona jednak nie umie 

śpiewać i nie chce chodzić na zajęcia, których nie będzie lubić. Jakim przysłowiem podsumuje tę 

sytuację jej mama? 

A) You can lead a horse to water, but you can’t make him drink. 

B) You can’t always get what you want.  

C) If you can’t beat them, join them. 
 

3. Za każdym razem, gdy jesteś w sklepie z rodzicami chcesz dostać nową zabawkę. W jaki sposób 

rodzice odmówią zakupu?  

A) You can’t make an omelette without breaking a few eggs.  

B) You can lead a horse to water, but you can’t make him drink. 

C) You can’t always get what you want. 

 



©  EGIS                                                                                                                                                                                           learningclub.egis.com.pl                           
 

 

4. Twój brat bierze udział w konkursie matematycznym, jednak już w trakcie przygotowań zupełnie 

nie radzi sobie z zadaniami. Waha się, czy powinien mimo wszystko przystąpić do konkursu, czy 

wycofać się, umożliwiając tym samym udział w konkursie innej osobie. Co powiesz bratu? 

A) If you can’t beat them, join them. 

B) If you can't stand the heat, get out of the kitchen. 

C) You can’t make an omelette without breaking a few eggs. 

 

5. Najsilniejszy kolega w klasie chce, aby wszyscy zostali fanami jego ulubionego klubu piłkarskiego. 

Ty wolisz inny zespół, ale wahasz się, czy sprzeczka jest dobrym pomysłem. Co powie kolega, aby 

odradzić Ci walkę z kimś silniejszym? 

A) You can lead a horse to water, but you can’t make him drink. 

B) If you can't stand the heat, get out of the kitchen. 

C) If you can’t beat them, join them. 

 

 

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

czasownik został podany dodatkowo i nie zostanie wykorzystany.  (Poziom trudności: ***)  

 

 turn back     I     turn into     I     turn on/off     I     turn down 
turn out     I     turn to     I     turn up 

 
1. My sister Maria believes that as soon as she kisses the frog, it ……………………………… a prince. 

2. My exam results ……………………………… to be worse than expected. 

3. I envy you having an older brother. You always have someone to ……………………………… with your 

problems. 

4. The soldiers ……………………………… in readiness for the General's inspection. 

5. I’m sorry, but I can’t ……………………………… from the route. 

6. Kyle asked his roommate to ……………… the volume ……………… as he couldn’t focus on studying. 

 
 
 

IV. Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami aloud, allowed, allusion i illusion. (Poziom trudności: **) 

 

1. She wasn’t ……………………………… to go out past 10 p.m. when she was 16. 

2. Susan didn’t realize she was talking to herself ……………………………… . 

3. The boss made an  ……………………………… to my behaviour during the meeting. 

4. I thought I saw a ghost but it was just an ……………………………… . 

 


