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SPÓJNIKI  - GRA 
 

Poniższą grę proponuję wykorzystać jako powtórzenie i utrwalenie 

wiadomości na temat spójników.  

Proponuję ją przeprowadzić w następującej formie: 

- albo jako tradycyjną grę planszową z użyciem pionków i kostki do gry 

(plansza dla 2 osób), 

- albo zabawę z karteczkami (studenci w patach lub w zespołach 3-

osobowych otrzymują te same zdania, tylko że pocięte, a ich zadaniem jest 

losowanie i udzielanie odpowiedzi). 

Studenci mogą mieć do dyspozycji listę spójników, które mają wykorzystać, albo 

nie. Poniżej zamieszczam listę tych spójników: 

 

i    ale    albo   lub    albo…,albo…   ani…, ani…   kiedy  dopóki   zanim   podczas gdy  

jak tylko    bo   bo inaczej   bo może   bowiem   gdyż   ponieważ   skoro   

zwłaszcza   zwłaszcza, że    więc   gdyby   jeżeli   czy   pod warunkiem   im…,tym… 

a jednak   chociaż    natomiast 

  

Odpowiedzi: 

1. Chociaż…., 2.  i,  3. jak tylko, 4. zwłaszcza, 5. GDYŻ, 6. gdybym, 7. więc, 8. ani…, 

ani…, 9. skoro, 10. podczas gdy, 11. albo…,albo, 12. bowiem, 13. jednak, 14. czy, 15. 

ORAZ, 16. ponieważ, 17. natomiast/a, 18. bo/ponieważ/dlatego,że, 19. 

bo/ponieważ/dlatego,że, 20. dopóki, 21. podczas, 22. zanim, 23. bo może, 24. pod 

warunkiem, 25. albo, 26. ale, 27. MIMO ŻE, 28. jeżeli, 29. bo inaczej, 30. 

im…,tym…, 31. kiedy 



 
 

 

POCZĄTEK 

21. …… całego 

spotkania Ala była 

podenerwowana. 

22. ………… pojedziesz 

do Afryki, zaszczep 

się. 

1. …….. Janek był 

chory, poszedł do 

pracy. 

20. Będę pracować, 

…… nie skończę 

wszystkiego. 

23. Sylwi jeszcze nie 

ma, …………… stoi w 

korku. 

2. Zamówiliśmy pizzę 

…. sok. 

 

 

19. Nie pożyczę ci tej 

książki, …………… nie 

oddałeś mi 

poprzedniej. 

24. Zrobię to, …………., 

że mi pomożecie. 

3. …… skończę 

egzamin, oddzwonię 

do was. 

18. Jesteśmy w 

szpitalu, …… Filip 

złamał nogę. 

25. Wieczorem 

zagram z żoną w 

Scrabble, .... 

pójdziemy na spacer. 

4. We Włoszech 

podobały mi się 

zabytki, ……….. Forum 

Romanum. 

17. Mój brat uwielbia 

piwo, ……. ja nie 

znoszę. 

26. Mieliśmy jechać 

do znajomych, …. 

zmieniliśmy plany. 

5. Proszę ułożyć 

zdanie ze spójnikiem 

GDYŻ 

16. ….. to była ważna 

sprawa, przerwaliśmy 

urlop. 

27. Proszę ułożyć 

zdanie ze spójnikiem 

MIMO ŻE 

6. ……… był na twoim 

miejscu, nie zrobiłbym 

tego. 

15. Proszę ułożyć 

zdanie ze spójnikiem 

ORAZ 

28. ….. Adam zaprosi 

nas na ślub, 

pójdziemy. 

7. Skończyłam 

wcześniej pracę, …… 

poszłam na zakupy. 

14. …. wiesz, kto to 

mógł zrobić? 

29. Posprzątaj w 

pokoju, ……… nie 

pójdziesz do kina. 

8. Tomek nie lubi ….. 

szynki, …. kiełbasy. 

13. Szef obiecał mi 

podwyżkę, …. nie 

dotrzymał słowa. 

30. …. bardziej się 

starasz, …. lepiej ci 

wychodzi. 

9. …. to głupi pomysł, 

to po co to robisz?! 

12. Nagroda nie była 

zbyt wysoka, wynosiła 

….. tylko 50 zł. 

31. ………. byliśmy 

młodsi, wakacje 

spędzaliśmy u babci 

na wsi. 

10. Ania przymierzała 

sukienkę, ………… 

Sławek oglądał 

marynarki. 

11. …. weźmiemy 

kredyt, …. pożyczymy 

pieniądze od rodziców. 

 

META 

 


