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1.Dopasuj wyrażenia do definicji 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

1. Mieć mleko pod nosem     a) mieć bardzo intensywny czas (na przykład w pracy) 

2. Mieć coś w nosie    b) nie móc się na czymś skoncentrować 

3. Mieć muchy w nosie    c) kontrolować sytuację 

4. Wstać lewą nogą    d) prowokować problemy, przeszkadzać komuś 

5. Mieć nogi i ręce    e) być w złym humorze, marudzić 

6. Rzucać komuś kłody pod nogi  f) trzymać język za zębami, dochowywać sekretu 

7. Mieć dwie lewe ręce    g) kiedy ktoś bardzo dużo mówi 

8. Nabrać wody w usta    h) być bardzo młodym, nie mieć doświadczenia 

9. Trzymać rękę na pulsie   i) wstać w złym humorze 

10. Urwać komuś głowę    j) być bardzo zdenerwowanym na kogoś, krzyczeć na kogoś 

11. Mieć urwanie głowy    k) nie umieć nic robić 

12. Nie mieć głowy do    l) projekt ma sens, jest kompletny 

13. Mieć coś z głowy    m) być bardzo smacznym, pysznym 

14. Rozpływać się w ustach   n) to mnie nie obchodzi, nie chcę o tym myśleć,  

                                     to nie jest dla mnie ważne 

15. Usta się komuś nie zamykają   o) być wolnym od problemów, koniec problematycznej                  

                                                       sytuacji 

 

2.Wstaw wyrażenia do zdań 

 

1) Lubię wstawać o piątej i pracować, bo przed południem wszystko już 

.................................................. i mogę potem spędzać czas z rodziną. 

2) Mój syn ma 16 lat i ciągle ............................................. . Mam nadzieję, że to tylko 

hormony, a nie jego prawdziwy charakter. 

3) - Wychodzisz z pracy w środę o 14?! – Tak! Szef powiedział, że nie mam szansy na awans 

i podwyżkę, więc idę do domu. ............................................ tę pracę! 

4) Nie wierzę! Mój nowy manadżer ma 23 lata! Jest 15 lat młodszy ode mnie. Jak mam 

słuchać kogoś, kto jeszcze ........................................................... ?! 

5) - Kochanie, wiem, że nie chcesz, żebym jechała na pół roku do Indii, ale myślałam, że 

małżeństwo jest po to, żeby się wspierać, a nie żeby 

.................................................................... . To dla mnie naprawdę bardzo ważne! 
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6) Pytałem żony, czy dzieci planują jakąś niespodziankę na Dzień Ojca, ale ona 

............................................. i nie chciała mi nic powiedzieć.  

7) Przykro mi, ale nie mogę ci pomóc naprawić lodówki. 

............................................................. do prac w domu, ale za to piszę piękne piosenki o 

miłości! 

8) Jestem wykończony! W tym tygodniu ...................................................... -  zacząłem w 

pracy dwa nowe projekty, a do tego mieliśmy gości ze Stanów Zjednoczonych i musiałem 

z nimi jeśc codziennie kolacje. 

9) Jestem z siebie dumny. Dzisiaj był pierwszy dzień w pracy strażaka, mieliśmy kilka  

trudnych sytuacji, ale cały czas .............................................................. i wszystko się 

udało!  

10) Bardzo chciałem zacząć w tym roku studia magisterskie, ale 

.......................................................... nauki, bo ostatnio w moim życiu wydarzyło się dużo 

rzeczy – zacząłem nową pracę, wziąłem ślub i będe mieć dziecko. Może zapiszę się na 

studia za dwa lata. 

11) Pani Stasiu! Przepyszne są te pani placki ziemniaczane. Po prostu 

............................................................... Czy mogę prosić przepis? 

12) Wojtek wrócił bardzo podekscytowany ze szkoły i 

................................................................. . Cały czas opowiadał o tym nowym nauczycielu 

historii, który planuje zabrać ich klasę na wycieczkę do zamku Książ. 

13) Kasiu, twój pomysł jest bardzo dobry, ale ten projekt nie jest jeszcze gotowy. Popracuj 

nad nim jeszcze trochę, a kiedy będzie .............................................................. 

zaprezentujemy go klientowi. 

14) Dziadek chyba .........................................................., bo najpierw krzyczał na babcię, że 

mu zrobiła zimną kawę, potem poszedł na spacer i zapomniał.... psa, a na koniec pokłócił 

się jeszcze z sąsiadem. 

15) Dzwonił dyrektor szkoły mojej córki. Asia znowu nie poszła dzisiaj do szkoły. Tak dłużej 

nie może być! Chyba ........................................................... jak wróci do domu! 

 

2.Dokończ wyrażenia. Spróbuj nie patrzeć na ćwiczenie 1 
 

1. Urwać ........................................................................... 

2. Nabrać wody ................................................................ 

3. Rzucać .......................................................................... 

4. Rozpływać się ............................................................... 

5. Trzymać ........................................................................ 
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6. Mieć mleko ..................................................................... 

7. Mieć muchy ..................................................................... 

 

Odpowiedzi: 
1. 1h, 2n, 3e, 4i, 5l, 6d, 7k, 8f, 9c, 10j, 11a, 12b, 13o, 14m, 15g 

2. 1. mam z głowy, 2, ma muchy w nosie, 3. mam w nosie, 4. ma mleko pod nosem. 5. rzucać (sobie) kłosy pod nogi, 6. nabrała wody 

w usta, 7. mam dwie lewe ręce, 8. miałem urwanie głowy, 9. trzymałem rękę na pulsie, 10. nie mam głowy do nauki, 11. rozpływają 

sie w ustach, 12. nie zamykały mu sie usta. 13. miał ręce i nogi 14. wstał lewą nogą, 15. urwę jej głowę. 

3. 1. komuś głowę, 2. w usta, 3. komuś kłody pod nogi, 4. w ustach, 5. rękę na pulsie, 6. pod nosem , 7. w nosie 
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