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1.Połącz spójniki w pary o podobnych znaczeniach 
 

1. Za każdym razem kiedy    a) czyli  

2. Tylko      b) dlatego  

3. Ale      c) co do 

4. Przynajmniej     d) lecz jednak  

5. A mianowicie     e) wobec tego  

6. Jeśli chodzi o     f) zaledwie  

7. Natomiast     g) a  

8. Tak długo, aż    h) ilekroć 

9. Toteż      i) choćby tylko 

10. W tej sytuacji     j) dopóty dopóki  

11. Szczególnie    k) zwłaszcza 

 

LISTA 

dopóty dopóki, natomiast, aż, a co dopiero,  a jeżeli nawet, zwłaszcza, a co dopiero, choćby tylko, co do, 

ilekroć, czyli, przecież, jednak, po czym, zarówno... jak i,  lecz jednak, zarówno, chociażby, byle, a 

mianowicie, zarówno... jak i, aczkolwiek, zaledwie, o tyle... o ile, toteż, jakby, wobec tego 

 

2.Transformacje. Przekształć zdania używając jednego ze spójników z listy 
 

1. Pozwól mi spotkać się z córką przynajmniej na chwilę! 

 

........................................................................................................................................................... 

2. Będe tu stał tak długo, aż otworzysz mi drzwi. 

 

........................................................................................................................................................... 

3. Ja poszedłem na spacer, a moja żona w tym czasie rozmawiała z matką przez telefon. 

 

........................................................................................................................................................... 

4. Krzysztof zarabia tylko 1500 złotych, a jeszcze musi płacić alimenty na dwoje dzieci. 

 

........................................................................................................................................................... 

5. Za każdym razem kiedy do ciebie dzwonię, siedzisz w toalecie! 

 

........................................................................................................................................................... 

6. Okej szefie, a jeśli chodzi o moją podwyżkę? Jest jakaś decyzja? 

 

........................................................................................................................................................... 

7. Nie znaleźli mordercy po tygodniu, więc zamknęli sprawę. 
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........................................................................................................................................................... 

8. To już pana druga nieobecność na zajęciach jogi. W tej sytuacji muszę wykreślić pana z listy. 

 

........................................................................................................................................................... 

9. Miałam dobre doświadczenia z firmą Bildex, ale zdecydowałam się na firmę Romex.  

 

........................................................................................................................................................... 

 

3.Wpisz spójniki w puste pola: 
 

1. .............................................. tyle razy ci mówiłam, żebyś używał dezodorantu! 

2. .............................................. spotkałem się z moją byłą żoną, to co? 

3. Kupił duże opakowanie lodów, wrócił do domu ............................. zjadł je sam.  

4. Kiedy kot wrócił do domu, wyglądał ............................. walczył z całym osiedlem. 

5. Nie chce pan pracować po godzinach? ............................ prosze przychodzić do pracy godzinę 

wcześniej. 

6. Od dwóch miesięcy nie jem cukru. Marzę ...................................... o małym kawałeczku czekolady. 

7. A ......................... tych pieniędzy, które ci pożyczyłem pięć lat temu. Chyba pora już je oddać... 

8. Wakacje spędziliśmy u cioci Halinki, .................. siostry mojej matki. 

9. Jacek nigdy nie brał nawet paracetamolu, .................................... narkotyków! 

10. ............................. siostra ............... matka mężczyzny ukrywały się przed policją. 

11. Wydaje mi się, że na naszej ulicy jest siedziba mafii, ............................. nie jestem pewien. 

12. ............................. nie mamy szczepionki na koronawirusa ............................... nie wyjdę z domu.  

13. Minęło ................................. dwa tygodnie od śmierci jej męża, a już ją widziałem w kolorowej 

spódnicy! 

14. Kasia była zawsze pozytywną osobą, ....................... nie mogę zrozumieć, dlaczego popełniła 

samobójstwo. 

15. Czekałem dwie godziny ......................... będziesz gotowa. Nie dziw się, że wyszedłem sam! 

16. Rozmawiamy o religii, .................................. o podobnieństwach islamu i chrześcijaństwa. 
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Odpowiedzi 
 

1. 1.h, 2.f, 3.d, 4.i, 5.a, 6.c, 7.a, 8.j, 9.b, 10.e, 11.k 

2. 1.Pozwól mi się spotkać z córką choćby tylko na chwilę. 2. Będę tu stał dopóty, dopóki otworzysz 

mi drzwi. 3. Ja poszedłem na spacer, natomiast moja żona w tym czasie rozmawiała z matką przez 

telefon. 4. Krzysztof zarabia zaledwie 1500 złotych. 5.Ilekroć do ciebie dzwonię, siedzisz w toalecie. 

6. Okej szefie, a co do mojej podwyżki? Jest jakaś decyzja? 7. Nie znaleźli mordercy po tygodniu, 

toteż zamknęli sprawę. 8. (...) wobec tego muszę wykreślić pana z listy. 9. Miałam dobre 

doświadczenia z firmą Bildex, lecz jednak zdecydowałam się na firmę Romex  

3.1.Przecież, 2. A nawet jeśli, 3. Po czym, 4. Jakby, 5. Wobec tego, 6. Choćby tylko / chociażby , 7. Co 

do, 8. Czyli, 9. A co dopiero, 10. Zarówno... jak i, 11. Aczkolwiek, 12. Dopóki... dopóty, 13. Zaledwie, 

14. Toteż, 15. Aż, 16. A mianowicie 

 

http://www.polskidaily.eu/

