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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: ***) 

the icing on the cake     I     be a piece of cake     I     have one's cake and eat it 
sell like hot cakes     I     a slice of the cake 

 

1. Many businesses, when signing contracts with other companies, hope for  ……………………………… . 

2. Lara, you can’t ……………………………… . You either buy a new shirt, or save money.  

3. Tonny’s modelling career was thriving. Being awarded the title of Mister International was 

……………………………… for him. 

4. My friends told me I couldn’t do a hundred push-ups, but I decided to give it a try. It turned out 

to ……………………………… ! 

5. The newest model of Nike shoes is ……………………………… . Yesterday we were left with two pairs. 

 

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

 

1. Wracasz z długiej i bardzo interesującej wyprawy, jednak cieszysz się, że jesteś już w domu. 

Wchodzisz i mówisz: 

a) My house is my castle. 

b) East or West home is best. 

c) Charity begins at home. 

 

2. Byłeś/-aś w restauracji i przypadkiem usłyszałeś/-aś rozmowę osób siedzących obok. Jedna 

osoba przekonywała drugą, by zmienić samochód na przyjazny środowisku. Następnie zamówiła 

wodę i poprosiła o dwie plastikowe słomki. Jakim przysłowiem skomentujesz sytuację? 
 

a) Charity begins at home. 

b) Home is where the heart is. 

c) My house is my castle. 

 

3. Często zdarza ci się zostawiać brudne naczynia w pokoju. Twoja mama upomina Cię, abyś tego 

nie robił/-a, na co odpowiadasz: 
 

a) Home is where the heart is. 

b) There is no place like home. 

c) My house is my castle. 
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4. Twój kolega urodził się w Hiszpanii i ma hiszpańskie obywatelstwo. Od dziesięciu lat mieszka 

jednak w Polsce wraz z rodziną. Którym przysłowiem możesz podsumować tę sytuację? 

 

a) My house is my castle. 

b) Home is where the heart is. 

c) Charity begins at home. 

 

 

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

trudności: ***) 

drop by/in       I        drop off        I         drop out 

 

1. Warren ……………………………… of college before his final year because he didn’t pass a very 

important exam. What a pity. 

2. A: Karen! Nice to see you. What are you doing here? 

    B: I was in the neighbourhood and I thought I’d ……………………………… . 

3. The lecture was so boring that I ……………………………… in the middle of it. The professor wasn't 

pleased when he heard me snoring. 

 

 

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

1. Their trip to the Museum of Modern Art in New York turned out to be quite/quiet interesting. 

2. I think Alex has a problem. He has been quite/quiet since last week. 

3. The Vikings said there would be no peace/piece unless they are given free land from the king. 

4. I’d like to have a peace/piece of chocolate tart and a caramel latte macchiato. 

 


