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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: ***) 

 

dish the dirt |  to have a lot on your plate | stuff your face |  
eat like a horse | eat like a pig 

 

1. The doctor told you not to   …………………………… . You’re getting fatter and fatter every month. 

2. John eats very fast and makes a lot of mess after it. He …………………………… . 

3. …………………………… means to have many things to do. 

4. Molly says she is my friend, but in fact I know that she …………………………… about me to other  

    people. 

5. You must have been really hungry! You …………………………… 

 

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

1. Twojej siostrze bardzo podoba się chłopak mieszkający w sąsiedztwie. Ostatnio zaprosiła go na 

obiad, który sama przygotowała. Jakie przysłowie pasuje do tej sytuacji? 

A) The way to a man’s heart is through his stomach. 

B) Opposites attract. 

C) Two people shorten the road. 

 

2. Bardzo lubisz swoją przyjaciółkę, choć macie całkiem różne charaktery i różne opinie na wiele 

tematów. Które przysłowie opisuje taką sytuację? 

A) Absence makes the heart grow fonder. 

B) The heart wants what it wants. 

C) Opposites attract. 

 

3. Denerwuje Cię dzielenie pokoju z starszym bratem, ale gdy brat wyjeżdża na studia, zaczynasz za 

nim tęsknić. Jakie przysłowie pasuje do tej sytuacji? 

A) Two people shorten the road. 

B) The way to a man’s heart is through his stomach. 

C) Absence makes the heart grow fonder. 
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4. Koleżanka zwierza Ci się, że pomimo częstych kłótni i problemów ze swoim chłopakiem nie 

wyobraża sobie życia bez niego i nie potrafi zakończyć związku. Co możesz powiedzieć swojej 

koleżance? 

A) The way to a man’s heart is through his stomach. 

B The heart wants what it wants. 

C) Two people shorten the road. 

 

5. Nie lubisz samotnych powrotów ze szkoły, ponieważ wydaje Ci się, że trwają one bardzo długo. 

Które przysłowie pasuje do tej sytuacji? 

A) Two people shorten the road. 

B) Opposites attract. 

C) Absence makes the heart grow fonder. 

 

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

(Poziom trudności: **) 

 
take after somebody  I  take something apart  I  take something off 

take somebody out  I  take up (an activity) 

 

1. I think that Joe _______________ his mum. He behaves exactly like her. 

2. When you enter the theatre please ___________ your jackets _______________. 

3. It is crucial for your health to ______________ a sport. 

4. The mechanic has to _______________ my car ________________ to see what’s wrong. 

5. I want to _______________ her _______________ to the best restaurant in town. 

 

 

IV. Wpisz właściwy wyraz: to/ two/ too. (Poziom trudności: ***) 

 

1. I have got _____ cars parked in my garage. 

2. I have _____ go shopping. 

3. A: I like your new hair. B: I like your new hair,  _____. 

4. I have got _____ sisters and _____ brothers. 

5. I can’t wait to go _____ the cinema with you. 

 


