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Związki wyrazowe i związek frazeologiczny 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj na zajęciach z języka polskiego wyjaśnię Ci Mateusz , co to jest związek 

frazeologiczny i jakie mamy związki wyrazowe. Na zajęciach towarzyszyć Ci 

będzie tekst „Słup soli” z e-podręcznika na stronach 260-263. Zapraszam. 

 

Związek wyrazowy to połączenie dwóch części mowy: 

 Rzeczownik + czasownik, np. Mateusz biegnie 

 

 Przymiotnik + rzeczownik, np. wodoodporny zegarek 

 

 Czasownik + przysłówek, np. idzie wolno 

 

 

 Liczebnik + rzeczownik, np. trzy rowery 

 

Przypomnienie – części mowy: 

 Rzeczownik: kto to? Co to? 

 Czasownik: co robi? Co się z nim dzieje? 

 Przymiotnik: jaki ? jaka? Jakie? 

 Przysłówek: jak?gdzie? kiedy? 

 Liczebnik: ile? Który z kolei? 

 

 



Związek frazeologiczny to wypowiedź, której nie rozumiemy w sposób 

dosłowny, np. 

„Siedzieć  jak mysz pod miotłą”, czyli zachowywać się cicho, spokojnie 

„siedzieć jak na szpilkach”, czyli martwić się, niepokoić, denerwować się 

„ranny ptaszek”, czyli człowiek, który lubi wcześnie wstawać 

„w gorącej wodzie kąpany”, czyli ktoś niecierpliwy 

„mieć coś na końcu języka”, czyli chcieć coś powiedzieć, przypominać sobie 

 

Po dzisiejszych zajęciach chciałabym, żebyś wiedział Mateusz , co oznacza 

związek frazeologiczny : „Stanąć jak słup soli”.  

„Stanąć jak słup soli” oznacza, że człowiek nagle przestaje się ruszać w wyniku 

zaskoczenia, strachu, przerażenia 

 

Mateusz, teraz poproszę Cię o wykonanie zadań: 

Zadanie 1  

Proszę przeczytaj tekst „Słup soli” z podręcznika na stronach 260-263. 

Zadanie 2 

Proszę dopisz brakujące wyrazy do podanych udzielając odpowiedzi na 

pytania w nawiasach. W ten sposób powstaną związki wyrazowe. 

Uczeń (jaki?) ……………………………………… 

Koledzy (jacy?) ………………………………… 

Brat (co robił?) ………………………………… 

Chłopcy (co robili?) ………………………………. 

Głos (jaki?)……………………………………….. 

Poszedł (gdzie?) …………………………………. 



Słuchał (jak?)…………………………………… 

Boi się (czego?) …………………………………….. 

Zaprosił (kogo?)…………………………………….. 

Jacek (jaki?) ……………………………………… 

Pobiegliśmy (gdzie?) ………………………………… 

Spojrzał (kiedy?) ……………………………………. 

 

Zadanie 3 

Proszę wróć do tekstu ‘Słup soli”. W opowiadaniu jeden z chłopców, Gustaw, 

był źle traktowany przez kolegów. Proszę napisz, jakie zasady w szkole chcieli 

wprowadzić uczniowie? 

 

Powodzenia Mateusz 

Aneta Trojanowska 


