
SPÓJNIKI - ciąg dalszy 

 

1. Proszę uzupełnić poniższe zdania spójnikami z tabelki: 

 

bo      bo inaczej     bo może   bowiem  dlatego   dlatego,że   

gdyż     ponieważ     skoro   zwłaszcza   zwłaszcza,że 

 

1. …………………………………… byłam chora, musiałam odwołać spotkanie. 

2. Firma mogła wynegocjować lepsze warunki, ich oferta była 

……………………………………… bezkonkurencyjna. 

3. ……………………………………… ten film jest nudny, to po co na niego iść? 

4. Musisz skończyć ten projekt do jutra, 

………………………………………………… nie dostaniesz premii. 

5. Spóźniłyśmy się na autobus, ……………………………………………. 

pojechałyśmy pociągiem. 

6. Spóźniłem się na tramwaj, ………………………………………… za długo 

spałem. 

7. Nie chcę z nim teraz rozmawiać, …………………………………. jestem 

zdenerwowany. 

8. Uwielbiam kino hiszpańskie, ……………………………………………… filmy 

Pedro Almodovara. 

9. Zadzwonię do Ali, ……………………………………………….. potrzebuje 

pomocy przy malowaniu. 

10. Marian nie ma prawa nas oskarżać o zaniedbywanie 

obowiązków, ……………………………………………………….. sam nic nie robi. 

11. Premier odmówił komentarza, …………………… - jak powiedział – nie 

znał szczegółów sprawy. 

 

 



Odpowiedzi:  

1. ponieważ, 2. bowiem, 3. skoro, 4. bo inaczej, 5. dlatego, 6. dlatego, że / bo, 7. 

bo, 8. zwłaszcza, 9. bo może, 10. zwłaszcza, że, 11. gdyż. 

 

2. Proszę wybrać odpowiedni spójnik wg przykładu: 

 

0. Byłem chory, ……………………… nie poszedłem do pracy.  
(ale, ponieważ, więc)  

 

1. ……………………… pogoda dopisze, ………………………. pojeździmy na 

rowerach. (Gdyby…., to; Albo…, albo; Jeśli….., to……) 

2. Wpadnę do ciebie,……………………. zdążę. (jeżeli, że, czy) 

3. Wolisz sok ……….… wodę mineralną? (jeżeli, że, czy) 

4. Wiesz, ……………………… Adam wyjechał za granicę? (jeżeli, że, czy) 

5. Nie wiem, ……………………… to była słuszna decyzja. (jeżeli, że, czy) 

6. ………………… mógłbyś mi pomóc? (Jeżeli, Że, Czy) 

7. Wynajmiemy studentom mieszkanie…………………………………….., że nie 

będą urządzać hucznych imprez. (jeżeli, pod warunkiem, chyba) 

8. Kupię ci loda, ………………………………. będziesz grzeczna.  

(jeżeli, pod warunkiem, chyba) 

9. ……………………………. miała więcej pieniędzy, kupiłabym dom na wsi. 

(Jeżeli, Gdybym, Chyba że) 

10. Nie sprzedam tych rzeczy, 

…………………………………………. będę bardzo potrzebował pieniędzy. 

(jeżeli, pod warunkiem, chyba że) 

 

Odpowiedzi:  

1. Jeśli….., to……, 2. jeżeli, 3. czy, 4. że, 5. czy, 6. Czy, 7. pod warunkiem, 8. jeżeli, 

9. Gdybym, 10. chyba że. 



3. Proszę przekształcić poniższe zdania, używając spójników z ramki 

więc   więc   i tak    żeby      im…, tym….    gdyby     niż    byle tylko   

a jednak    mimo że     natomiast    chociaż 

 

0. Byłem chory. Nie poszedłem do pracy. 

Byłem chory, więc nie poszedłem do pracy. 

 

1. Lało cały tydzień, więc nie pojechaliśmy w góry. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Napisałam ten artykuł. Nie było to łatwe. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Mimo wszystko zrobię to!! 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Studenci mieli sporo czasu na to zadanie, ale go nie zrobili. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Bartek oblał egzamin. Był świetnie przygotowany. 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Prosiłam Franię: „Posprzątaj porządnie!”, ale ona i tak mnie nie 

posłuchała. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. W pokoju zrobiło się ciemno. Zapaliłem światło. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Pracuję więcej. Mam mniej wolnego czasu. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Ich syn jest uzdolniony muzycznie. Córka to umysł ścisły. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



10. To zadanie jest trudniejsze od tamtego. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Odpowiedzi: 

1. Gdyby nie lało cały tydzień, pojechalibyśmy w góry. 

2. Napisałem ten artykuł, mimo że/chociaż nie było to łatwe. 

3. I tak to zrobię! 

4. Studenci mieli sporo czasu, jednak go nie zrobili. 
5. Bartek odlał egzamin, chociaż/mimo że był świetnie przygotowany. 
6. Prosiłam Franię, żeby posprzątała porządnie, ale ona i tak mnie nie 

posłuchała. 

7. W pokoju zrobiło się ciemno, więc zapaliłem światło. 

8. Im więcej pracuję, tym mniej mam wolnego czasu. 

9. Ich syn jest uzdolniony muzycznie, natomiast córka to umysł ścisły. 

10. To zadanie jest trudniejsze niż tamto. 

 

 


