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Zadanie 1 

Zadanie na rozgrzewkę. Napisz możliwie dużo przymiotników zaczynających się na literę C. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Zadanie 2 

Skąd pochodzą podane związki frazeologiczne? 

Ikarowe loty, co do joty, być alfą i omegą, syzyfowa praca, puszka Pandory, stajnia Augiasza 

 

a) Biblia. 

b) Literatura. 

c) Mitologia. 

d) Historia/tradycja. 

 

Zadanie 3 

Związki frazeologiczne zawierające nazwy zwierząt dopasuj do ich wyjaśnień. 

 

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

            

1. Płakać jak bóbr.    A. Znęcać się nad kimś słabym. 

2. Mieć węża w kieszeni.   B. Nie zwracać na siebie niczyjej uwagi. 

3. Biały kruk.     C. Płakać rzewnie. 

4. Niedźwiedzia przysługa.   D. Doskonale, na wylot znać kogoś. 

5. Lwia część.     E. Bardzo rzadki egzemplarz. 

6. Wylewać krokodyle łzy.   F. Nabywać coś, włączać się bez sprawdzenia. 

7. Wilk morski.     G. Ktoś kompromitujący swoje środowisko. 

8. Kupować kota w worku.   H. Być skąpym. 

9. Znać się jak łyse konie.   I. Znacznie większa część czegoś. 

10. Bawić się z kimś jak kot z myszą.  J. Doświadczony marynarz. 

11. Czarna owca.     K. Płakać nieszczerze, okazywać fałszywy żal. 

12. Siedzieć jak mysz pod miotłą .  L. Krzywda wyrządzona w dobrej intencji. 
 

 

 
W teście wykorzystano: Twoje lekcje. Język polski. Materiały do ciekawych lekcji wydawnictwa Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp. z o.o.,  
Anna Cegieła i Andrzej Markowski: Z polszczyzną za pan brat, Warszawa, "Iskry", 1982; Helena Kajetanowicz: Licz się ze słowami: ćwiczenia 

leksykalne i frazeologiczne, Wyd. 5, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005;Zofia Turle: Frazeologia w ćwiczeniach dla klas IV-VIII; 

Ilustrowany słownik frazeologiczny, Poznań, Wydawnictwo „Ibis”, 2014  
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Zadanie 4 

Poniżej znajdują się związki frazeologiczne, w których występują nazwy roślin lub ich części – nie 

są to jednak właściwe wyrazy. Odgadnij poprawne nazwy i zapisz je w wyznaczonym miejscu. 
 

Być małym jak ziarnko grochu ……………….   Daktyl z makiem………………………. 

Obiecywać gruszki na sośnie  …………………... Owijać w trawę ………………………… 

Wpuścić kogoś w jagody ……………………… Twardy żołądź do zgryzienia …………………. 

Wiedzieć, co w krzakach piszczy …………….. Czepić się jak szyszka psiego ogona …………. 

Jak pieczarki po deszczu ……………………… Zakazany korzeń ……………………………… 

Czuć do kogoś bazylię ………………………… Skrobać komuś pietruszkę …………………… 
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Zadanie 5 

Które wyrazy w podanych zdaniach są niepotrzebne? Przekreśl je.  

1. Wiele sklepów znowu wznowiło działalność. 

2. To wpłynęło dodatnio na lepszą grę drużyny. 

3. Tata wracał z powrotem inną drogą.  

4. Schodził w dół krętymi schodami.  

5. Kilkanaście miesięcy to zbyt krótki okres czasu.  

      

Zadanie 6 

W podanych zdaniach podkreśl związki frazeologiczne. Wybierz dwa i je objaśnij. 

1. Nie poświęcę się dla Balbiny, która mnie ani ziębi, ani grzeje. 

2. Kamil jest moją bratnią duszą – rozmawiamy ze sobą godzinami. 

3. „W pustyni i w puszczy” H. Sienkiewicza przeczytał od deski do deski. 

4. Obiecano mu podwyżkę i już dzielił skórę na niedźwiedziu, planując egzotyczne 

wakacje. 

5. Zgasły wszystkie światła i nagle zapanowały egipskie ciemności. 

6. W swoim pokoju masz groch z kapustą. 

7. Zaprosiłbym cię na herbatę, ale mam teraz huk roboty. 

8. Praca w balecie wymaga końskiego zdrowia i odporności psychicznej na stres. 

9. Mama ma dla tego urwisa anielską cierpliwość. 

10. Arek zwiesił nos na kwintę, gdy usłyszał, że dostał jedynkę z przyrody. 

 

……………………………. - …………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………….-…………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………. 
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Zadanie 7 

Postaw, gdzie trzeba, brakujące przecinki. 

Co w sercu to i na języku. Nie budź licha kiedy śpi. Jaką miarką mierzysz taką ci odmierzą. Kto nie 

jest z nami ten przeciw nam. Nie wierzyła własnym oczom jak spod ziemi wyrósł obok typ spod 

ciemnej gwiazdy.          
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Zadanie 8 

Wstaw odpowiednią formę orzeczenia w czasie przeszłym.  

1. Wielu znajomych (dowiadywać się) …………………………………………. o zdrowie Marka.  

2. Do Zakopanego (przyjeżdżać) ……………………………. masa turystów.  

3. Setki ludzi (odwiedzić) …………………..…... to miejsce i (złożyć) ……..…………….. kwiaty.  

4. (Zostać) ………………………… kawałek materiału, z którego można uszyć fartuszek.  

5. Tysiące wczasowiczów (wygrzewać się) ………………………………. na piasku w Jastarni.  

6. Trzy i pół godziny (minąć) ………………………….., jak czekam tutaj na ciebie. 
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Zadanie 9 

W podanych wyrazach wstaw brakujące litery. Uzupełnij wyrazami poniższe przysłowia. 

 

ó/u  rz/ż  ch/h 
dw….ch,  wr….bel, zwiast….je, mo….e,  gł….wka,  n….żki,  Leka….,  l…ty,  p….źno,  podk….j,  

dw….ch, Fort….na, P….yjaciela, ka….e, k….zka, t….eci, wym….wka, jask….łka, b….tów,  ….wal 

 

1. ……………………… trudno znaleźć, łatwo stracić. 

2. Lepszy ……………… w garści niż gołąb na dachu. 

3. Kto ……………….. przychodzi, sam sobie szkodzi. 

4. Gdzie diabeł nie …………………, tam babę pośle. 

5. Gdzie ……………… się bije, tam ………………. korzysta. 

6. Paluszek i …………………. to szkolna …………………. . 

7. Gdyby ………………. nie skakała, to by …………………. nie złamała.   

8. Idzie …………………., …………………….. buty. 

9. Kto na …………………….. stołkach siada, ten na ziemię pada. 

10. ……………………… kołem się toczy. 

11. Bartłomiej …………………., jaka jesień następuje. 

12. Pan …………………, sługa musi. 

13. ……………………. leczy, Bóg uzdrawia. 

14. Jedna ……………………… wiosny nie czyni. 

15. Szewc bez ……………….. chodzi. 

16. Nie ………………. dnia przed zachodem słońca. 
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Zadanie 10 

Zrób porządek w przysłowiach. Podaj prawidłowo 6 przysłów, których fragmenty są poniżej. 

 Strach ma  jabłko od jabłoni. 

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

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

 Kwiecień plecień,  tak się wyśpisz. 

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

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

 Czego Jaś się nie nauczy,  w oczy kole. 

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

.................................................................................................................................................... 
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Zadanie 11 

W tekście są wyróżnione tłustym drukiem związki frazeologiczne. Po odczytaniu tekstu zastąp 

związki frazeologiczne zwrotami używanymi na co dzień. 

Wojtek miał nosa, mówiąc, że coś się dzisiaj wydarzy. I stało się. Nauczyciel matematyki 

przyniósł nasze sprawdziany. Spuściliśmy nosy na kwintę i z niepokojem czekaliśmy na 

efekty naszej pracy. Mówią o mnie, że jestem w czepku urodzona, ale nawet ja poczułam 

strach. Pan stanął przed nami z kamienną twarzą. Basia siedziała jak na szpilkach. Jarek 

nie spuszczał oka z matematyka. Jędrek starał się nie rzucać nikomu w oczy. W klasie 

było jak makiem zasiał. Okazało się jednak, że sprawdzian poszedł nam jak z płatka. 

Dostaliśmy bardzo dobre oceny.  Piątki na koniec roku mamy jak w banku! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Zadanie 12 

 

Podane zdania zapisz w dwóch grupach: w pierwszej - zdania pojedyncze, w drugiej - złożone. 

Podkreśl orzeczenia. 

Pokazał mu, gdzie raki zimują. Ręka mnie świerzbi. Był ślepym narzędziem w jego rękach. Idzie, 

jakby kij połknął. Urządził scenę zazdrości, ni przypiął, ni wypiął. Miałem przyjaciela z takich, co 

to do rany przyłóż. Barnaba wszystkich wywiódł w pole. 

I II 
 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

………………………………………………….. 

…………………………………………………. 
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