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Liga Polonistyczna 2022/2023 
Materiał ćwiczeniowy do Etapu III. Frazeologia 

(opracowała p. dr Ewa Wielgosz) 

 

ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY A ZWIĄZEK SKŁADNIOWY 

 

 

Połączenia wyrazów jako elementów formalnych to związki składniowe, zaś jako elementów zna-

czeniowych – frazeologiczne. 

 

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH ZE WZGLĘDU  

NA BUDOWĘ SKŁADNIOWĄ 

 

 

Każdy związek frazeologiczny jest też pewnego rodzaju strukturą składniową; na tej podstawie 

podzielono zawiązki frazeologiczne na trzy typy: wyrażenia, zwroty i frazy. Odpowiadają one najważniej-

szym elementom struktury zdania: podmiotowi, orzeczeniu i ich określeniom. Jeżeli dany związek zawiera 

w swojej strukturze związek główny (tzn. związek podmiotu i orzeczenia) lub jest równoważnikiem zdania, 

nazywany jest frazą; jeżeli zawiera orzeczenie i jego określenie – zwrotem; jeżeli zaś może pełnić funkcję 

podmiotu lub określenia orzeczenia – wyrażeniem.  

Przykłady fraz: deszcz leje jak z cebra, z dużej chmury mały deszcz; 

Przykłady zwrotów: przeczekać deszcz, schronić się przed deszczem, zanosi się na deszcz, trafić z deszczu pod rynnę; 

Przykłady wyrażeń: gwałtowny deszcz, przelotny deszcz, pora deszczowa, szum deszczu, śnieg z deszczem, niezwykle 

gwałtowny, deszcze iskier, deszcz i wiatr. 

 

PODZIAŁ ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH ZE WZGLĘDU  

NA STOPIEŃ ZESPOLENIA SKŁADNIKÓW  

 

 

Związki frazeologiczne charakteryzują się różnym stopniem zespolenia składników, od całkowitej 

ich wymienności po całkowite zespolenie. Są to związki luźne, łączliwe (np. zbiera się na deszcz, zanosi się na 

deszcz) i stałe (niewymienne, np. z dużej chmury mały deszcz). Doraźnie tworzone połączenia, których elemen-

ty są wymienne w dość szerokim zakresie (wymienność jest ograniczona jedynie niespójnością pewnych 

znaczeń), mają znaczenie wynikające ze znaczeń składników. Znaczenie całego związku jest znaczeniem 

przenośnym. 

 

POCHODZENIE ZWIĄZKÓW FRAZEOLOGICZNYCH: 

 

 

- Biblia, 

- mitologia, 

- historia, 

- kultura, 

- literatura, 

- życie codzienne. 
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BŁĘDY FRAZEOLOGICZNE: 

 

 

 - kontaminacja: zjawisko polegające na tworzeniu nowej jednostki frazeologicznej z fragmentów dwóch 

jednostek istniejących, np. odnieść porażkę z odnieść zwycięstwo i ponieść porażkę; 

- pleonazm: tautologia, związek frazeologiczny składający się z wyrazów zawierających te same elementy 

treści, np. cofnąć się do tyłu, fakt autentyczny; 

- naruszenie struktury związku i jego niewłaściwe użycie, np. iść po najkrótszej linii oporu zamiast po najmniej-

szej, budować zamki na lodzie zamiast budować na piasku; 

- niepoprawne zapożyczenia frazeologiczne, np. być na tapecie (germanizm), jak by nie było (rusycyzm). 

 

Ćwiczenia 

 

Ćw. 1.  

 Określ znaczenie podanych związków frazeologicznych:  

a) wyciągnąć nogi,  

b) wyciągać nogi,  

c) być na ostatnich nogach,  

d) stanąć na nogi,  

e) dać nog.ę 

Ćw. 2. 

Określ znaczenie podanych związków frazeologicznych: 

 a) zamknąć oczy,  

b) zamykać oczy na coś,  

c) świecić oczyma,  

d) świecić w oczy,  

e) na ładne oczy 

Ćw. 3. 

Określ znaczenie podanych związków frazeologicznych: 

 a) ręce opadają,  

b) położyć rękę na czymś,  

c) wyciągać rękę,  

d) wpaść w czyjeś ręce,  

e) wziąć coś w swoje ręce 

Ćw. 4. 

Podane wyrażenia i zwroty zastąp związkami frazeologicznymi z wyrazem pies: 

 a) bardzo zła pogoda, 

 b) czuć się źle, niewygodnie, 

 c) obmawiać kogoś, 

 d) odejść z kwitkiem, 

 e) ni to, ni owo 

Ćw. 5. 

Podane wyrażenia i zwroty zastąp związkami frazeologicznymi z wyrazem kot: 

 a) znęcać się nad kimś słabym, bezbronnym, 

 b) biegać w różnych kierunkach bez celu, 

 c) żyć z kimś w niezgodzie, 

 d) kupować coś bez sprawdzenia, 

 e) przedstawiać sprawę w sposób fałszywy 
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Ćw. 6. 

Podane wyrażenia i zwroty zastąp związkami frazeologicznymi z wyrazem ryba: 

 a) ktoś bardzo znaczny, 

 b) liczyć na przyszłe niepewne zyski, 

 c) ciągnąć zyski z nieuczciwych źródeł, 

 d) czuć się gdzieś dobrze, 

 e) miotać się bezsilnie 

Ćw. 7. 

Jakie związki frazeologiczne zostały wykorzystane w podanym fragmencie wiersza Kazimierza 

Wierzyńskiego? Wymień je i objaśnij ich znaczenie: 

 Pereł już nie chcą jeść wybredne świnie, 

„Hop!” krzyczy smarkacz, nim zrobi dwa kroki, 

Miód z ptasim mlekiem w wodociągach płynie 

I jeden ogon mają wszystkie sroki. 

Ćw. 8. 

Określ przyczynę niepoprawności podanych związków:  

 a) Zmęczeni żołnierze upadli z nóg. 

 b) Robił to tak niezdarnie, jakby miał piasek w rękawach. 

 c) Nie ma o co kopii gryźć. 

 d) Ta sprawa jest dziś na tapecie. 

 e) Z przyjemnością połknął słodką pigułkę w postaci pochwały szefa. 

Ćw. 9.  

Jaki mechanizm spowodował powstanie następujących konstrukcji: 

 a) Gość w dom, a głupiemu radość. 

 b) Kto pod kim dołki kopie, zbiera burzę. 

 c) Kto mieczem wojuje, temu Pan Bóg daje. 

 d) Na pochyłe drzewo mały deszcz. 

 e) Nie wtykaj nosa jak pies do jatki. 

Ćw. 10. 

Określ przyczynę niepoprawności podanych związków: 

 a) Wygląda jak oczko w głowie. 

 b) jest przysłowiowym kozłem ofiarnym w klasie. 

 c) Spadł na dół. 

 d) Rząd smalił cholewki do związków zawodowych. 

 e) Kowalski został zdjęty ze stanowiska. 

 

 


