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1.Połącz frazy w pary, które znaczą to samo 
 

1. Cieszyć sie jak dziecko   a) nie umieć przeciąć pępowiny  

2. Płakać jak dziecko   b) mieć coś po mamie 

3. Trzymać sie matczynej spódnicy  c) w czepku urodzony  

4. Wyssać coś z mlekiem matki  d) szlochać  

5. Dziecko szczęścia   e) być w skowronkach  

 

2.Podpisz historie frazeologizmami, których nauczyłeś/aś się na lekcji Live 
 

1. ............................................................. 

Do zespołu Franka dołączyła nowa, młoda specjalistka do spraw marketingu. Z jej życiorysu 

wynikało, że ma tylko dwa lata doświadczenia w branży. Mimo to drugiego dnia przyszła do Franka 

i powiedziała: „Przeanalizowałam twoje raporty z zeszłego roku i wydaje mi się, że nie radzisz 

sobie z tymi klientami”. 

 

2. ............................................................. 

Tadek był jedynakiem. Jego mama zawsze na niego chuchała i dmuchała. Chodziła na wszystkie 

zebrania szkolne i jeździła na wszystkie wycieczki klasowe. Kiedy Tadek poszedł na studia, co 

tydzień go odwiedzała w akademiku i przywoziła mu obiady na cały tydzień. Nic dziwnego więc,  

że Tadek dzwonił do niej zawsze, kiedy miał problem z wykładowcami albo nawet z dziewczynami. 

 

3. ............................................................. 

Cała rodzina Patrycji do aktorzy. Jej babcia całe życie grała role amantek w Teatrze Narodowym, 

a jej mama była przez kilka lat gwiazdą popularnej telenoweli. Łowcy talentów zauważyli zdolności 

Patrycji już w przedszkolu i zaprosili ją do udziału w reklamie pasty do zębów. Od tego momentu 

jej kariera nabrała tempa! 

 

4. ............................................................ 

Syn Beaty i Rafała został wyrzucony ze szkoły, bo handlował marihuaną. To nie był jedyny kłopot 

z nim. Źle się uczył i zadawał się z lokalnymi dresami. Pewnego dnia do Beaty zadzwoniła jej siostra 

i powiedziała, że jej dwuletnia córka ciągle się obraża i robi awantury, kiedy ona serwuje jej 

jedzenie lub picie w naczyniach o złym kolorze. 

 

5. ............................................................ 

Grzegorz nie radzi sobie w życiu. Można powiedzieć, że nie urodził się pod szczęśliwą gwiazdą. 

Kiedy skończył uniwersytet odkrył, że nie umie pracować z ludźmi i bardzo nie chce mieć szefa. 

Otworzył więc biznes – sprzedawał akcesoria dla wróżek i jasnowidzów – karty Tarota, różdżki 

energetyczne i tym podobne. Po roku zbankrutował, ale nie poddał się. Otworzył nową firmę. Tym 

razem był to sexshop. Niestety, lokalizacja sklepu była kiepska. Nikt przecież nie kupuje zabawek 
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erotycznych w sklepie obok kościoła! Druga firma również splajtowała i teraz Grzegorz mieszka 

znowu z rodzicami i myśli o nowym biznesie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi 
1.1e, 2d, 3a, 4b, 5c 

2. 1. Nie ucz ojca dzieci robić, 2. Trzymać się matczynej spódnicy, 3. Wyssać coś z mlekiem matki, 4. Małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży 

kłopot, 5. Być na garnuszku u rodziców 
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