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Części ciała w związkach frazeologicznych 

 

1. Pójść po ………………………. do głowy. 

2. Traktować coś z przymrużeniem ………………….. 

3. Znajdować z kimś wspólny ……………………….. 

4. Spędzać sen z ……………………. 

5. Puszczać coś mimo ………………………. 

6. Robić coś z duszą na ……………………….. 

7. Rozmawiać z kimś w cztery ……………… 

8. Spuścić ……………….. na kwintę. 

9. Mieć dziurawe ………………………. 

10. Kłamstwo ma krótkie ………………….. 

11. Trzymać …………………. za zębami. 

12. Deptać komuś po …………………. 

13. Robić coś z zamkniętymi ……………….. 

14. Siedzieć z założonymi …………………….. 

15. Nabierać wody w ………………………. 

16. Ciągnąć kogoś za ……………………. 

17. Mruczeć coś pod ……………………… 

18. Pilnować czegoś jak …………………. w głowie. 

19. Mieć ………………….. jak z waty. 

20. Patrzeć komuś na ……………………. 

21. Strach ma wielkie …………………. 

22. Ściany mają …………………. 

23. Mieć ……………………. ‘poparcie’. 

24. Mieć ……………… na …………………’być człowiekiem rozsądnym i zaradnym’. 

25. Być czyimś ………………. w głowie. 

26. Mieć dobrze w ………………………./mieć po kolei w ………………../mieć 

wszystkie klepki. 

27. Stracić ………………….. ‘zakochać się’. 

28. Zawracać komuś ……………………. ‘przeszkadzać’. 

29. Zawrócić komuś w ………………………… ‘rozkochać, oczarować kogoś’. 

30. Wyciągać …………………… 



31. Wyciągnąć …………………… 

32. Stawać na …………………… 

33. Nadepnąć komuś na ………………….. ‘zdenerwować kogoś’ 

34. Postawić kogoś na ……………….. ‘pomóc, rekonwalescencja’. 

35. Być kulą u ………………….. ‘przeszkadzać komuś’. 

36. Marzenie ściętej ………………… ‘coś się nie ziści’ 

37. mieć kiełbie we ………………………….. ‘nie po kolei w głowie’. 

38. Nadrabiać ………………….. / robić dobrą minę do złej gry 

39. Jak wisieć to za obie ……………………… 

40. Mieć …………………… ‘mieć przeczucie’. 

41. Kuty na cztery …………………… ‘zdolny, bystry’. 

42. Nie mieć co do ………………… włożyć. 

43. Nakryć się …………………… ‘umrzeć’. 

44. Natrzeć/utrzeć ……………. ‘dać komuś upomnienie’. 

45. Być jedną ……………….. w grobie ‘niemal umrzeć’. 

46. Jest to cnota nad cnotami trzymać …………….. za zębami. 

47. Złapał Kozak Tatarzyna, a Tatarzyn za …………….. trzyma ‘o sytuacji, kiedy żadna z 

walczących bądź rywalizujących stron nie ma przewagi i wzajemnie się trzymają w szachu’. 

 

 


