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1.Połącz frazeologizmy  
 

1.Niedzielny   a) ogrodnika 

2.Kląć jak   b) chodzi piechotą 

3. Szewc   c) tam nie ma co jeść 

4. Złej baletnicy   d) kierowca  

5.Gdzie kucharek sześć  e) diabła 

6. Tam gdzie król  f) swojego losu 

7. Każdy jest kowalem  g) listonosza 

8. Pies    h) bez butów chodzi 

9. Adwokat   i) szewc 

10. Dziecko   j) przeszkadza rąbek u spódnicy 

 

2.Dopasuj wyrażenia z ćwiczenia 1 do definicji  
 

............. osoba, która umie coś robić bardzo dobrze i robi to dobrze dla innych, ale nie da siebie 

.............. Kiedy za dużo osób zajmuje się jednym projektem, nie może być zrobiony dobrze 

.............. osoba, która broni jakiegoś pomysłu, chociaż wcale sama w niego nie wierzy 

.............. dziecko, ktore nie jest podobne do swoich rodziców, szczególnie swojego ojca. 

.............. każda osoba jest odpowiedzialna za to co robi i konsekwencje tego co robi 

.............. toaleta 

.............osoba, która rzadko jeździ samochodem, nie ma doswiadczenia, więc robi to źle 

.............przeklinać dużo 

............. ktoś nie może wykonać zadania, ale udaje, że jest kompetentny tylko okoliczności mu nie 

sprzyjają 

.............. osoba, która ma coś, z czego nie korzysta, ale nie chce się tym podzielić z kimś nnym 
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3.Co mówisz kiedy... 
 

1. Twój ojciec stanął na klocek LEGO i bardzo dużo przeklina 

2. Koleżanka narzeka, że straciła pracę, chociaż zawsze się spóźniała i malowała paznokcie w pracy 

3. Widzisz, że kierowca jedzie ulicą, jakby jego samochód był jedyny na drodze 

4. Twój kolega dostał na urodziny PlayStation, chociaz nigdy nie gra w gry, ale nie pozwala nikomu 

innemu  w nie grać 

5. Ktoś kto uczy języka polskiego, nie nauczył się nigdy żadnego języka 

6. Twój zespół w pracy ma nowy projekt, ale nie ma lidera i nie robicie żadnego postępu 

 

 

Odpowiedzi 
 

1d, 2i, 3h, 4j, 5c, 6b, 7f, 8a, 9e, 10g 

3, 5, 9, 10, 7, 6, 1, 2, 4, 8 

1-2, 2-7, 3-1, 4-8, 5-3, 5-3 
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