
Związki frazeologiczne – karta pracy 

 

I. Wpisz odpowiednie nazwy zwierząt do podanych frazeologizmów: 

1. mieć ……………… w nosie  

2. zbijać …………………… 

3. mieć ………………… w kieszeni 

4. patrzeć jak ……………… w gnat 

5. zapuszczać ……………………. 

6. być jak ………………… ogrodnika 

7. siedzieć jak ………………. pod miotłą 

8. być ślepym jak ……………………. 

 

II. Wyjaśnij następujące związki frazeologiczne: 

1. być z kimś na dobrej stopie -  

 

2. brać kogoś pod włos -  

 

3. umyć ręce -  

 

4. ściany mają uszy -  

 

5. pluć sobie w brodę -  

 

6. robić coś na kolanie -  

 

7. biały kruk -  

 

III. Określ ludzi, o których można powiedzieć w następujący sposób: 

1. ma dwie lewe ręce –  

2. mól książkowy -  

3. czarna owca -  

4. farbowany lis –  

 

IV. Z podanymi wyrazami ułóż po 3 wyrażenia i 2 zwroty: 

1. kara 

a) wyrażenia: 

-  

b) zwroty: 



-  

2. problem  

a) wyrażenia: 

-  

b) zwroty: 

-  

 

3. nuda 

a) wyrażenia: 

-  

b) zwroty: 

-  

 

V. Jak rozumiesz następujące przysłowia: 

1. Łaska pańska na pstrym koniu jeździ. 

 

 

2. Na złodzieju czapka gore. 

 

 

3. Nie taki diabeł straszny jak go malują. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ODPOWIEDZI: 

I.  

1. muchy 

2. bąki 

3. węża 

4. sroka 

5. żurawia 

6. pies 

7. mysz 

8. kret 

II. 

1. być z kimś w zgodzie 

2. starać się uzyskać coś od kogoś stosując pochlebstwa 

3. nie chcieć brać w czymś udziału 

4. ktoś może podsłuchiwać 

5. wyrzucać sobie coś, żałować utraconej okazji 

6. robić coś pospiesznie, niedokładnie, byle jak 

7. fenomen, unikat, rarytas 

III. 

1. nieporęczny, niezgrabny 

2. człowiek, który dużo czyta 

3. zakała rodu, człowiek przynoszący wstyd 

4. człowiek fałszywy, obłudnik, hipokryta 

IV.  

1. a) dotkliwa kara, ciężka kara, zasłużona kara, kara cielesna, sprawiedliwa kara 

b) zabronić czegoś pod karą, zapłacić karę, podlegać karze, dawać komuś karę 

2. a) problem gospodarczy, ekonomiczny, problemy mieszkaniowe, państwowe 

b) zajmować się jakimś problemem, dyskutować, omawiać, rozważać jakiś problem 

3. a) dokuczliwa, zabójcza, śmiertelna nuda, nudy na pudy, okropne nudy 

b) odczuwać nudę, wywoływać uczucie nudy, nuda dręczy, ogarnia kogoś 

V. 

1. Względy i poparcie są niestałe, zależne od kaprysów. 



2. Jeśli ktoś zrobił cos złego to w każdym uczynku doszukuje się podstępu (ciągle się 

boi). 

3. W rzeczywistości coś nie musi być takie niedobre jak o tym mówią. 


