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Wstaw do zdań spójniki z listy. Spójniki mogą być użyte dowolną ilość razy 
 

nawet, chociaż, żeby, zanim, potem, z powodu, więc, przedtem, mimo to, ponieważ, dopóki, że 

 

1. Kobieta chciała, ......................... Karol dał jej kilka groszy na śniadanie. 

2. .......................... mieliśmy trzy konie. Teraz mamy tylko osła. 

3. .......................... jeśli będziesz się zdrowo odżywiać, nie ma gwarancji, że dożyjesz starości, 

4. Karolina zaspała do pracy, ...................... zamiast metrem pojechała taksówką.  

5. Ugotowaliśmy zupę, spróbowaliśmy, a ............................... poszliśmy do restauracji. 

6. .......................... brakowało mi doświadczenia, nikt nie chciał mnie zatrudnić. 

7. Malarka nie miała talentu a ........................... jej prace sprzedawały się jak ciepłe bułeczki. 

8. .......................... zdejmiesz buty, skocz do sklepu po masło.  

9. Nikt nie odebrał Marty z przedszkola, .......................... przedszkolanka nie zadzwoniła do jej 

rodziców. 

10. .......................... biegunki, nie poszedł na imprezę bożonarodzeniową.  

11. Myślałam, ................... już nigdy cię nie spotkam! 

12. ......................... nasz prezydent nie powiedziałby niczego tak głupiego. 

13. ......................... coś powiesz, posłuchaj dlaczego nie było mnie na twoich urodzinach. 

14. Nie wyjdę ........................... nie powiesz mi, kim była kobieta w twoim łóżku! 

15. ......................... była niska i miała nadwagę, Playboy zaprosił ją na sesję zdjęciową. 

16. ......................... wszystko było łatwiejsze. Teraz wszędzie masz za dużo opcji do wyboru. 

17. Tyle razy prosiłam go ............................. nie przyprowadzał do domu więcej zwierząt! 

18. ......................... pięknego uśmiechu i charyzmy, a nie inteligencji i pracowitości Wojtek zrobił 

karierę. 

19. Miała leniwego męża, trójkę dzieci i psa, a ............................. znalazła czas na wolontariat w 

domu starców. 

20. Mam nadzieję, ............................ się jeszcze kiedyś spotkamy! 
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1.żeby, 2. przedtem, 3. nawet, 4. więc, 5. potem, 6. ponieważ, 7. mimo to, 8. zanim, 9. dopóki, 10. z 

powodu, 11. że, 12. nawet, 13. zanim, 14. dopóki, 15. chociaż, 16. przedtem, 17. z powodu, 18. mimo to, 

20. że 
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