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Zadanie 1 

Na rozgrzewkę: napisz możliwie dużo rzeczowników pospolitych zaczynających się na literę A. 

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

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

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

 

Zadanie 2 

Skąd pochodzą podane związki frazeologiczne? 

manna z nieba, zakazany owoc, ziemia obiecana, judaszowe srebrniki 

 

a) Literatura. 

b) Biblia. 

c) Mitologia. 

d) Historia/tradycja. 

 

Zadanie 3 

Zapisz po dwa frazeologizmy, których składnikami są następujące części ciała: 

 

oko – …………………………………………………………………………………………………… 

ucho – ………………………………………………………………………………………………….. 

nos – …………………………………………………………………………………………………… 

Zadanie 4 

Wyjaśnij znaczenie dwóch frazeologizmów podanych przez siebie w zadaniu trzecim. 

a)……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

b)……………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 
W teście wykorzystano: Kłosińska Katarzyna: Słownik przysłów. Przysłownik. Poznań: Wydawnictwo Publicat, 2011. ISBN 978-83-245-1881-4; 
Cegieła Anna i Markowski Andrzej: Z polszczyzną za pan brat. Warszawa: "Iskry", 1982. ISBN  832-07-04014; Helena Kajetanowicz: Licz się ze 

słowami: ćwiczenia leksykalne i frazeologiczne, Wyd. 5, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 2005. ISBN 978-83-85694-60-1;Zofia Turle: 

Frazeologia w ćwiczeniach dla klas IV-VIII. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995. ISBN 83-85230-74-2; Nożyńska-Demianiuk Agnieszka: 
Ilustrowany słownik frazeologiczny. Poznań: Wydawnictwo „Ibis”, 2014. ISBN 9788377385524. http://www.45minut.pl/publikacje/25623/ 
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Zadanie 5 

Podane cechy połącz z odpowiednim frazeologizmem. 

 

ślamazarny, niecierpliwy, zaradny, próżniak, złośliwy, tchórzliwy, mądry, hojny, spostrzegawczy, 

bezwzględny, łagodny, życzliwy 

 

słyszy jak trawa rośnie - ……………………. 

ma ostry język - …………………………… 

ma szeroki gest - ……………………………. 

ma serce na dłoni - ………………………….. 

ma gołębie serce - ………………………………. 

chowa głowę w piasek - ……………………. 

nie w ciemię bity - ………………………….. 

ciepłe kluski - ………………………………. 

w gorącej wodzie kąpany - ………………….. 

niebieski ptak - …………………………….. 

ma ciężką rękę - …………………………… 

szpakami karmiony …………………………  

     

Zadanie 6 

Połącz w pary przysłowia, które wyrażają tę samą treść. 

Kuj żelazo, póki gorące.  Pieczone gołąbki nie lecą same do 

gąbki. 

Niedaleko pada jabłko od jabłoni.  Jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz. 

Fortuna kołem się toczy.  Nie odkładaj do jutra tego, co masz 

zrobić dziś. 

Bez pracy nie ma kołaczy.  Nie to ładne, co ładne, ale to, co się 

komu podoba. 

O gustach się nie dyskutuje.  Raz na wozie, raz pod wozem. 

Każdy jest kowalem swojego losu.  Jaki ojciec, taki syn. 

 

      

Zadanie 7 

Popraw błędy w zdaniach. 

Klaudia i Joasia są przyjaciółkami, a więc żyją ze sobą jak pies z kotem. 

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

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

Szymon wygrał w Szkolnym Konkursie Ortograficznym, a zatem ortografia jest jego piętą 

achillesową. 

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

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

 

 

12  

6  



Moja siostra jest realistką, ponieważ ciągle myśli o niebieskich migdałach. 

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

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

Bartek poznał lekturę po łebkach, czyli przeczytał ją od deski do deski. 

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

4  

Zadanie 81 

Popraw „Złote myśli Violetty” – bohaterki serialu „Brzydula”. Przekreśl źle użyty wyraz. Obok 

zapisz właściwy. 

To jest grubymi gwoździami szyte. ……………… 

Mam dowód biało na czarnym. ……………………………….. 

Latać jak koń z pęcherzem. ……………………………… 

Kupić kota w mroku. …………………….. 

Wyjątek podkręca regułę. ………………………….. 

Zrobić się na ubóstwo. ……………………………. 

Obiecanki sasanki. ………………………….. 

Być przypiętym do muru. ………………………… 

Patrzeć się jak sroka w kąt. ………………………. 

Trafiła kosa na płot. ……………………………     

10  

Zadanie 9 

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

 

ó/u  rz/ż  ch/h 
l…ej, p…yjaciół, dzwonk…w, …eczą, kr…la, …artami, b…ytwy, m…c, …lebem, w…ł, drą…y, 

…ańbi, kr…tkie, r…b, odwa…nych, p…yzwoicie 

 

1. Kiedy nie wiesz, jak się zachować, zachowuj się ………………………. . 

2. Baba z wozu, koniom ……………… . 

3. Błądzić jest …………….. ludzką. 

4. Prawdziwych ………………………. poznaje się w biedzie. 

5. Poznać błazna i bez ……………………. . 

6. Do ……………..…… świat należy. 

7. Chcieć to …………….. .   

8. Nie samym ………………… człowiek żyje. 

9. Nie ………... drugiemu, co tobie niemiło. 

10. Kłamstwo ma …………….. nogi. 

11. Chciały żaby ………….., dostały bociana. 

12. Tonący ………………… się chwyta. 

13. Żadna praca nie …………….. . 

14. Z ……………….. jak z solą, nie przesadź, bo bolą. 

15. Kropla …………… skałę. 

16. Zapomniał ………., jak cielęciem był. 

8+16  

                                                 
1 Zadanie 8 z testu SP nr 3 w Żarach 



 

Zadanie 10 

Połącz kratki z rysunkami tak, aby powstały poprawne związki frazeologiczne. Pod tabelką zapisz 

pięć wypowiedzeń z wybranymi pięcioma związkami frazeologicznymi. 

 

1.Nabić kogoś w… 2.Walczyć z…  

a) b) 

3.Trafić jak kulą… 4.Spaść  

z wysokiego… 

 

 
c) 

 

  
d) 

5.Wpaść komuś w… 6.Wtrącać swoje… 

 
e) 

 

 
f) 

7.Utrzeć komuś… 8.Żyć z kimś jak…  

 
g) 

 

 
h) 

9.Żyje się komu jak 

u Pana Boga za… 

10.Odsłonić…  

 
i) 

 

 
j) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

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

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

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

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

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

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