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po + wydarzenie, okres czasu + nowe zdanie 

Po spokaniu z Marleną cały czas o niej myślałam. 

Po dwóch latach dowiedziałem się, że mój ojciec siedział w więzieniu. 

 

wydarzenie, teraz + potem +  nowe zdanie  

Spotkałam się z Krzyśkiem, a potem poszłam na zakupy. 

Potem zrobię pranie. Teraz mi się nie chcę. 

 

wydarzenie + później + nowe zdanie (tutaj później to to samo co potem) 

Spotkałam się z Krzyśkiem, a potem poszłam na zakupy. 

Zjedliśmy obiad, a później graliśmy w karty 

 

później + czas 

Nie możemy się spotkać później niż o trzeciej. 

Koncert zaczął się dużo później niż myślałam. 

Później to też stopień wyższy od późno, więc po słowach takich jak: „trochę”, „dużo”, „odrobinę” nie 

możesz użyć potem. Musisz użyć później. 

• Analogicznie do później używamy wcześniej 

przed + wydarzenie (rzeczownik), okres czasu + nowe zdanie 

Przed tym kursem w ogóle nie umiałem programować. 

Poznałem Marzenę przed dwoma laty  (= dwa lata temu). 

 

wydarzenie, „teraz” + przedtem/ wcześniej + nowe zdanie 

Przedtem sądziłem, że Ziemia jest płaska.  

Przyjechałem do Polski w 2016 roku. Przedtem myślałem, że to bardzo biedny kraj. 

 

zanim + zdanie (czasownik)  + nowe zdanie 

Zanim pójdziesz pod prysznic, umyj naczynia. 

Zanim dowiedziałem się, że moja żona jest w ciąży, miałem romans z jej siostrą. 
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Wstał w puste słowa słowa z listy: 
po, przed, zanim, przedtem, potem, wcześniej, później 

1. Czy możesz przypomnieć mi o tym trochę ...........................? 

2. ...................... dużo paliłem, ale lekarz powiedział, że mam ryzyko raka płuc. 

3. ...................... dyskoteką Maja spędziła dwie godziny w łazience. 

4. Złodziej oddał mi rower ..................... dwóch latach! 

5. Nie możesz wrócić do domu ......................... niż o 10! 

6. Karol był moim przyjacielem na długo .................... cię poznałam! 

7. Spotkamy się ..................... imprezą na mały bifor? (before party) 

8. Jeszcze ..................... tygodniem byłam pewna, że dostanę tę pracę. 

9. .................. pięciu wizytach w szpitalu, Grześ w końcu był zdrowy! 

10. .................. o tym porozmawiamy, teraz nie mam dla ciebie czasu. 

11. Karol wygrał milion w Otto. ..................... myślał, że zawsze będzie biedny. 

12. Zrób to teraz, bo ..................... będzie za późno. 

13. .................... wyjmiesz coś z lodówki, zważ się.  

14. .................... chwilą jadłaś! Wcale nie jesteś głodna, to tylko nerwy! 

15. Chciałabym wiedzieć, co się stanie ................. tym, jak skończę studia. 
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Odpowiedzi: 
1.później , 2.przedtem/ wcześniej, 3. przed, 4.po, 5.później, 6.zanim, 7.przed, 8. przed, 9. po, 10. 

później/ potem, 11.przedtem/ wcześniej, 12. później/ potem, 13. zanim, 14. przed, 15. po 
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