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ZAGADNIENIE I:Co powinniśmy wiedzieć o związkach frazeologicznych?

Udoskonalę umiejętność posługiwania się związkami frazeologicznymi – stałymi i łączliwymi( na 
to zagadnienie przeznacz 2 godziny lekcyjne)

1. Krótkie przypomnienie: kiedy mówimy i piszemy, wyrazy – podobnie jak ludzie – 
wchodzą ze sobą w rozmaite związki. Niektóre słowa mają niemal nieograniczoną zdolność 
łączenia się z innymi, jak w przypadku rzeczownika „dom”, który może pełnić w zdaniu 
funkcję podmiotu lub dopełnienia. Bywa więc dom rodzinny, stary dom, piękny dom, 
utracony dom, ale może też być dom brata, dom nad rzeką, dom marzenie itp. Takie związki
między tymi wyrazami określamy jako luźne. W przeciwieństwie do nich istnieją takie 
związki między wyrazami, które mają charakter stały (związki frazeologiczne stałe). Ich 
znaczenie jest zupełnie inne niż wynika ze znaczeń każdego ze składników i z sumy tych 
znaczeń, np. niebieski ptak, głuchy jak pień, udawać Greka, pękać ze śmiechu. Składniki 
stałego związku frazeologicznego nie mogą ulegać zmianie, bo zmieni się jego sens.
Wyróżniamy też związki frazeologiczne łączliwe.   Ich stopień spoistości jest duży, ale jest 
możliwa wymiana jednego lub kilku elementów w obrębie ograniczonej liczby wyrazów, 
zwykle bliskoznacznych, np. dobry, zły szampański, doskonały humor. 
Niektóre wyrazy mają naturalną łączliwość ograniczoną tylko do pewnego zakresu, np. 
gniady odnosi się wyłącznie do określenia maści końskiej, stąd: gniady koń, rumak, ogier, 
klacz, ale nie gniady pies.

Do związków łączliwych  należą również wyrażenia gatunkujące, np. aparat fotograficzny, aktor
komiczny,  oraz wyrażenia i zwroty o charakterze porównawczym:  blady jak kreda, silny jak byk,
wpaść jak po ogień, czuć się jak nagi w pokrzywach. 
Źródłami związków frazeologicznych są: mitologia, Biblia, historia, literatura, legendy i anegdoty,
oraz życie codzienne.

2.Fragment rozmowy z profesorem Janem Hartmanem, na temat filozofii i filozofów. Wypowiedź 
profesora może posłużyć jako materiał do analizy występujących w niej związków 
frazeologicznych: 

               http://scholaris.pl/zasob/104714%C2%A0 
            3.Załącznik -karta pracy dotycząca frazeologizmów     

ZAGADNIENIE II:  Imiesłowy i ich rodzaje
                             Przypomnę rodzaje imiesłowów
1. O imiesłowach możesz przeczytać tu:
https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36 

2.Warto obejrzeć to:

https://www.youtube.com/watch?v=XJB9nDofIHg 

albo to:

https://www.youtube.com/watch?v=LokJHTqoPok 

https://www.youtube.com/watch?v=LokJHTqoPok
https://www.youtube.com/watch?v=XJB9nDofIHg
https://epodreczniki.pl/a/imieslowy-i-ich-rodzaje/DN28lvu36
http://scholaris.pl/zasob/104714%C2%A0

