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1. Połącz wyrażenia z definicjami 
  

1.co ma piernik do wiatraka?   a) ze szczegółami 

2.od kuchni     b) kiedy jest za wiele ludzi, nie pracują dobrze 

3.gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść c) leniwi ludzie nie osiągną sukcesu 

4.bez pracy nie ma kołaczy   d) wszystkiego po trochu 

5.rzucać mięsem    e) bardzo kogoś pobić 

6.stłuc kogoś na kwaśne jabłko   f) to nie ma sensu 

7 groch z kapustą    g) przeklinać 

 

2. Połącz wyrażenia z definicjami 
 

1.nie mieć co do garnka włożyć   a) bardzo tani 

2.tani jak barszcz    b) być bardzo głodnym 

3.zjeść z kimś beczkę soli   c) mieć problem 

4.coś komuś leży na wątrobie   d) mieć z kimś wiele wspólnych doświadczeń 

5.zjadacz chleba    e) mieć ochotę na dużą ilość jedzenia 

6.mieć wilczy apetyt    f) być bardzo biednym 

7. chcieć zjeść konia z kopytami   g) przeciętny człowiek 

 

3. Uzupełnij zdania o wyrażenia z ćwiczeń 1 i 2 

 

1. Żadna dieta na mnie nie działa. Kiedy tylko kończę jedną, od razu jestem bardzo głodna. 

Mam ............................................................................................................................ 

2. Nie jadłem nic od drugiego śniadania! Teraz chciałbym 

...................................................................................................................................... 

3. Bardzo cię proszę, nie ............................................................... przy dzieciach. One 

słuchają, a potem powtarzają te brzydkie słowa w przedszkolu. 

4. Był taki moment w  moim życiu, kiedy ..................................................................... . 

Musiałam wtedy prosić rodziców o pieniądze. 
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5. Nowy telefon Rafała był ......................................................... . On zapłacił za niego tylko 

50 zł. 

6. Na ostatnią Wigilię nie jedliśmy barszczu. Dlaczego? Bo go przesoliliśmy! Myślałam, że 

mama go nie posoliła, więc ja go posoliłam. Ojciec myślał, że żadna z nas go nie posoliła, 

więc on go też posolił. Ostatecznie barszcz był słony jak Morze Martwe! Jak to się mówi: 

........................................................................................................................................ ! 

7. Pan Starzyński pracuje ze mną w klinice otyłości od 40 lat. Można powiedzieć, że 

.......................................................................................................................................... . 

8. Czekaj, czekaj! Wcześniej opowiadałeś o wczasach odchudzających w Grecji, a teraz 

mówisz, że astronauci jedzą niesmaczne potrawy w kosmosie? 

.............................................................. ? 

9. Ja to te wszystkie diety znam ......................................................... . Po pierwsze sam 

jestem dietetykiem, po drugie od dwudziestu lat zmagam się z nadwagą. 

10. Twój artykuł nie ma sensu. Piszesz o diecie dla mózgu, o redukcji tkanki tłuszczowej, a 

potem znowu o weganiźmie i wegetarianiźmie. Jak dla mnie to tu jest 

..................................................................................................................................... . 

11. Boże Święty! Jak ty wyglądasz? Jesteś cały żółty i fioletowy. Znowu inny bokser 

.............................................................................. ! Musisz rzucić ten okropny sport! 

12. Przecież widzę, że jesteś smutna.  Nie wstydź się, powiedz mi co 

.......................................................................................................................... ? 

13. Państwo to może sobie i jedzą krewetki, homary i inne owoce morza na zagranicznych 

wakacjach, ale my, zwykli  .................................................... nie mamy czasem pieniędzy 

nawet na kurczaka w niedzielę!  

 

Odpowiedzi 

Ćwiczenie 1  

1f, 2a, 3b, 4c, 5g, 6e, 7d 

Ćwiczenie 2 
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1f, 2a, 3d, 4c, 5g, 6e, 7b 

Ćwiczenie 3 

1. wilczy apetyt 
2. zjeść konia z kopytami 
3. rzucaj mięsem! 
4. nie miałam co do garnka włożyć 
5. tani jak barszcz 
6. gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść 
7. zjedliśmy razem beczkę soli 
8. co ma piernik do wiatraka 
9. od kuchni 
10. groch z kapustą 
11. słukł cię na kwaśne jabłko 
12. co ci leży na wątrobie? 
13. zjadacze chleba 


