
Czy znasz  

związki frazeologiczne?  

Lekcja języka polskiego 



Związki frazeologiczne  

(inaczej frazeologizmy) są to 

ustabilizowane w danym języku 

związki wyrazowe, utarte zwroty, 

w których połączone wyrazy 

znaczą co innego, niż każdy 

wyraz z osobna.  

 



Na kolejnych slajdach zobaczysz ilustracje 

przedstawiające różne frazeologizmy. Podane są też 

po dwa wyjaśnienia przenośnych znaczeń tych 

związków. Jedno z nich jest nieprawidłowe. Wybierz 

to właściwe wyjaśnienie.  

Gdy wybierzesz dobrze, usłyszysz brawa, jeśli źle – 

odgłos tłuczonego szkła.  

 

Sprawdź się! Powodzenia. 

  

 



Znaleźć się w labiryncie 

Znaleźć się w trudnej sytuacji,  

w plątaninie dróg, myśli 

 
Zgubić się w lesie 

Koń trojański  

Zdrada, podstęp, ukryte 

niebezpieczeństwo  

Drewniany koń 



Padł jakby w niego  

piorun strzelił  

Gwałtownie zamilkł na straszny widok,  

na niespodziewaną wiadomość  

Upadł, bo go ktoś mocno uderzył 

Wznieść się ponad chmury  

Fantazjować, marzyć, 

oderwać się  

od rzeczywistości  

Latać samolotem 



Piąć się pod górę  

Zdobywać szczyty 

Dążyć do zrobienia kariery,  

do lepszej sytuacji materialnej 

 

Płynąć z falą  

 

Postępować z ogólną opinią, 

modą 

 
Pływać na desce surfingowej 



Stać jak mur  

 

Stać bez poruszenia,  
nic nie mówiąc 

 
Stać obok muru z cegły 

Siedzieć z nosem w książce  

Być całkowicie pochłoniętym 
czytaniem, nie zwracając uwagi 

na otoczenie 

 W czasie czytania dotykać 
nosem kartek książki 



Czoło zaszło komuś chmurą  

Ktoś jest smutny, 

niezadowolony  

Ktoś stoi w cieniu 

Mieć przypięte skrzydła  

u ramion 

 

Czuć się swobodnie, radośnie,  

mieć chęć do działania 

 

Przyczepić sobie skrzydła 



Odkładać na za pięć dwunasta  

Odkładać wykonanie pracy  

na ostatnią chwilę  

Wykonywać coś tuż  

przed godziną dwunastą 

Pragnąć gwiazdki  

z nieba  

Mieć nieziszczalne marzenia, 

chcieć zbyt wiele 

 
Osiągać zamierzone cele 



Mieć czyste ręce 

 

Nie splamić się łapówkarstwem 

 

Przesadnie dbać o czystość rąk 

Nabić kogoś w butelkę 

  

 

Oszukać kogoś 

 

Włożyć kogoś do butelki 



Być na rozstajach dróg  

Być niezdecydowanym, wahać się  

Stać na skrzyżowaniu dróg 

Oświeciło kogoś 

 

Uświadomił sobie,  

jak się powinien zachować, 

nauczył się nagle czegoś 

Ktoś zaświecił światło 



Bombowy artykuł  

Artykuł wywołujący sensację, 

robiący duże wrażenie 

 

Artykuł w gazecie,  

która wybucha podczas czytania 

Czas ucieka 

  

 

Zegarek się śpieszy 

Czas upływa, mija 

 



Trzymać kogoś pod kluczem  

Trzymać kogoś w zamknięciu,  

pod dozorem, pod ścisłą opieką  

Włożyć komuś do kieszeni klucz 

Patrzeć na coś  
przez różowe okulary  

 

Nałożyć różowe okulary 

Zapatrywać się na coś 

optymistycznie,  

widzieć same zalety 

 


