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Learning Club                                                        What have you learnt this week? 

 

 

 

I. Uzupełnij luki w zdaniach podanymi idiomami. (Poziom trudności: ***) 

 
             take something with a pinch of salt   I   blessing in disguise   I    put in one’s pennyworth 

             keep somebody in the dark    I    be down in the dumps 

 
1. Please, tell me who you were on a date with! Don't ……………………………………….. anymore. 
2. She used to be so happy but now she ……………………………………………….…. . 
3. Jenny is such a chatterbox. She always has to …………………………………..……………… . 
4. My friend was hit by a car yesterday but he only got his leg broken.  

It was a …………………………………………….………… . 
5. You should ………………………… my words ……………………………………..……. . You know I am  

very sarcastic. 
 
 
 

II. Uzupełnij luki w zdaniach podanymi czasownikami złożonymi. (Poziom trudności: **) 

 
             take after     |     take off (2x)     |     take up     |     take over 

 
 

1. It's so hot in here! I think I should ………………………….. my jacket. 
2. After Bernard's death, his son …………………………… his business. 
3. Jennifer got bored with collecting stamps so she decided to ……………………. a new hobby. 
4. Alex ……………………….. his dad. Their eyes are exactly the same colour. 
5. My youngest daughter likes watching planes …………………………… . 

 

 

 
 

III. Uzupełnij luki w zdaniach wyrazami travel, journey lub trip. (Poziom trudności: *). 
 

1. World …………………………. broadens horizons. 
2. Let's take a ………………………. to the sea next week! 
3. The ………………………………… by car takes five hours; it's exhausting! 
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IV. Wybierz przysłowie odpowiadające sytuacji. Zakreśl literę A, B lub C.  

(Poziom trudności: **) 
 

1. Od początku roku szkolnego przyjaźniłeś/-aś się z Amelią. Ostatnio jednak  
dowiedziałeś/-aś się od jednego z kolegów, że Amelia rozgłasza okropne plotki na twój 
temat. Jakie przysłowie odpowiednio zilustruje opisaną sytuację? 
 
A. A friend to all is a friend to none. 
B. A friend in need is a friend indeed. 
C. False friends are worse than open enemies. 

 
2. Zgubiłeś/-aś się w lesie. Twój pies szukał cię przez wiele godzin, mimo że sam był skrajnie 

wyczerpany. Dzięki niemu wróciłeś do domu. Które przysłowie właściwie podsumowuje 
tę sytuację? 
 
A. Keep your friends close but your enemies closer. 
B. A dog is man’s best friend. 
C. A friend to all is a friend to none. 

 
3. Dwie przyjaciółki twojego kolegi pokłóciły się i poprosiły go o rozstrzygnięcie sporu. Twój 

kolega unika zajęcia stanowiska, bo nie chce zrazić do siebie żadnej z dziewczyn.  
Które przysłowie właściwie określa zachowanie twojego brata? 
 
A. A friend in need is a friend indeed. 
B. A friend to all is a friend to none. 
C. False friends are worse than open enemies. 
 

 

4. Do twojej drużyny koszykarskiej dołącza nowy zawodnik, który ciągle żartuje z ciebie w 
niemiły sposób. Postanawiasz poznać go lepiej, aby zrozumieć, do czego zmierza.  
Jak określisz swoje zachowanie? 
 
A. Keep your friends close but your enemies closer. 
B. A friend in need is a friend indeed. 
C. A dog is man’s best friend. 

 
5. Dostałeś/-aś negatywną ocenę ze sprawdzianu z matematyki. Nauczycielka prosi, by ktoś 

z klasy pomógł ci w nauce. Sądziłeś/-aś, że masz wielu przyjaciół, ale zgłasza się tylko 
Walter. Jak to podsumujesz? 
 
A. Keep your friends close but your enemies closer. 
B. False friends are worse than open enemies. 
C. A friend in need is a friend indeed. 

 

 


