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1.Dopasuj do siebie idiomy i ich definicje 
 

1. Złej baletnicy przeszkadza   a) inna historia 

rąbek u spódnicy 

2. Nosić spodnie w związku   b) Aaa! O to chodzi! 

3. Inna para kaloszy     c) perfekcyjne przygotowane 

4. Takie buty     d) często zmieniać coś 

5. Wchodzić w czyjeś życie z butami   e) mieć słabszy charakter od partnerki 

6. Zmieniać coś jak rękawiczki   f) nic 

7. Puścić kogoś w skarpetkach   g) wtrącać się w cudze sprawy 

8. Dopięte na ostatni guzik    h) być osobą decyzyjną w związku 

9. Guzik z pętelką      i) zostawić kogoś bez pieniędzy 

10. Wziąć kogoś pod pantofel   j) szukać problemów w czymś dobrym 

11. Być pantoflarzem    k) traktować mężczyznę z góry, rządzić nim 

 

2. Wpisz wyrażenia z ćwiczenia 1 do tekstu historii  
 

Kiedy Staszek poznał Wioletę, jego mama była bardzo nieszczęśliwa. Jej syn był inteligentnym studentem. 

Studiował prawo, a po studiach miał pracować w rodzinnej kancelarii. Wioleta miała dwadzieścia lat, była 

bez wykształcenia i bez pracy, a do tego do tej pory 1................................ mężczyzn 

............................................ . (Wszyscy o tym wiedzieli, bo i Staszek i Wioleta mieszkali w małym mieście).   

Mama była pewna, że tę kobietę interesują tylko pieniądze i jeśli Staszek ożeni się z nią, ona kiedyś 

2.................. go .................................... i Staszkowi zostanie tylko 3.................................................. . Po kilku 

miesiącach spotykania się Staszek i Wioleta postanowili wziąć ślub. Chociaż mama była pewna, że wesele 

zorganizowane przez Wioletę będzie katastrofią, okazało się, że było 

4....................................................................... . No prawie, bo mama potem mówiła, że muzyka była za 

głośna i dlatego nie chciała tańczyć. Ale wszyscy wiemy, że 5.................................................................... 

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

Co do jednej rzeczy mama miała rację – Wioleta 6.......................................................... w tym 

....................... . Staszek zarabiał dobre pieniądze, ale ponieważ miał bardzo słaby charakter, Wioleta 
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7............................... go .............................. i to ona decydowała, co robili z pieniędzmi. Była naprawdę 

dobra w zarządzaniu domowym budżetem. Dzięki jej oszczędności, już po kilku latach małżeństwa kupili 

sobie nowy, piękny dom pod Krakowem. A to, że mama miała rację i Wioleta spotykała się z innymi 

mężczyznami, kiedy Staszek pracował? To już 8.................................................................... . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi: 
 

1. 1j, 2h, 3a, 4b, 5g, 6d, 7i, 8c, 9f, 10k, 11e 

2. 1. zmieniała mężczyzn jak rękawiczki, 2. puści go w skarpetkach 3. guzik z pętelką, 4. dopięte na ostatni guzik, 5. złej baletnicy przeszkadza 

rąbek u spódnicy 6. nosiła spodnie w tym związku 7. wzięła go pod pantofel 8. inna para kaloszy 

http://www.polskidaily.eu/


Frazeologizmy: Ubrania 

Polski Daily® www.polskidaily.eu paulina@polskidaily.eu 

 

http://www.polskidaily.eu/

