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Wstęp

6 SPÓJNIKI BEZ PANIKI

Spójniki to wyrazy, które służą do łączenia zdań lub słów. Dlaczego są tak istotne? Bo bez spójników 
nie ma języka! Umożliwiają nam płynne i logiczne budowanie wypowiedzi oraz ją ubogacają. Aby 
dobrze władać językiem w mowie oraz w piśmie, w sytuacjach nieformalnych i formalnych (np. 
w biznesie), należy poprawnie używać spójników. 

Jeżeli będziesz umiejętnie stosować te części mowy, zobaczysz, że rozmowa potoczy się w sposób 
naturalny. Najważniejsze staną się elementy najbardziej interesujące dla słuchacza, a także prze-
słanie wypowiedzi.

Spójniki to podstawowe, niezbędne narzędzia językowe w rękach każdego rozmówcy i każdej roz-
mówczyni. Z ich pomocą budujemy skomplikowane zdania i łączymy ich poszczególne elementy 
w sposób spójny i uporządkowany. Jeśli stosujemy je z prawidłową intonacją, możliwa staje się 
zabawa językiem i podkreślenie najważniejszych elementów wypowiedzi. 

W języku angielskim wyróżniamy trzy typy spójników: współrzędne, podrzędne i współzależne.  
Te trzy rodzaje zostaną szczegółowo omówione na kartach tej książki.

Nasz podręcznik składa się z 42 rozdziałów. Każdy z nich poświęcony jest jednemu spójnikowi, 
przedstawionemu w zdaniach o rosnącym poziomie zaawansowania. Wszystkie rozdziały można 
podzielić na trzy części:

Pierwsza strona zawiera wyjaśnienie, kiedy i jak używa się 
omawianego spójnika. Wytłuszczone zostały jego polskie 
odpowiedniki.

W ramkach ZAUWAŻ! i UWAGA! znajdziesz użyteczne pora-
dy i komentarze na temat typowych błędów, jak również  
minikomiks ilustrujący poprawne użycie danego spójnika.

1

94 MÓW PO ANGIELSKU 

Skoro idzie Ci tak dobrze, poznajmy kolejne słówka! Jeśli chcesz połączyć pewne wydarzenie 

z jego powodem, to sięgasz po spójniki skoro, jako że lub bo. Ich angielskimi odpowiednikami 

są since i as. Przykładowym wydarzeniem może być I bought 25 pairs of shoes, a jego powodem 

there was 50% off everything. Za pomocą as lub since możesz zespolić te dwa zdania: I bought 

25 pairs of shoes, as/since there was 50% off everything.

since / as    skoro / jako że / bo

Pozwolimy ci dowodzić, skoro uważasz,  

że wiesz więcej niż ktokolwiek inny.

We’re going to let you be in charge, since you 

think you know more than anyone (else). 

Jako że każdy zna już moje tajemnice, 

możesz o mnie mówić, co chcesz.

As everybody already knows my secrets, you 

can say what you want about me.

ZAUWAŻ! Warto znać różnicę między like i as. Zapoznaj się z następującymi przy-

kładami: Haruję jak wół to I work like a donkey, a Pracuję jako inżynier tłumaczy 

się jako I work as an engineer. Wniosek z tego, że as używa się w zdaniach o do-

słownym znaczeniu, a like – wtedy gdy mówi się przenośnie.

UWAGA! Jaka jest różnica między spójnikami because i as/since? Because 

wskazuje na to, że nadawcy zależy na uwypukleniu przyczyn wydarzeń, a as i since 

sygnalizują, że najistotniejsze w zdaniu są ich następstwa.

* Idiomu to be in the doghouse używa się, aby powiedzieć, że ktoś ma przechlapane!

Since / As

*
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Wstęp

2

3

Na następnych dwóch stronach prześledzisz ponad 
20 praktycznych przykładów użycia danego spójnika, 
ułożone w kolejności od najprostszych do najtrud-
niejszych. Ostatnia tabela zawiera zdania o najwyż-
szym stopniu zaawansowania, w których zastoso-
wano specjalistyczne słownictwo związane z pracą 
i biznesem.  
Aby jak najpełniej skorzystać z naszej książki, zapo-
znaj się z polskimi tłumaczeniami zdań, a także ich 
nagraniami. Dzięki nim poznasz prawidłową wymowę 
oraz intonację. 

W ostatniej części rozdziału znajdziesz (nieraz hu-
morystyczne) ćwiczenia sprawdzające umiejętność 
używania danego spójnika. Czasem pojawią się tam 
pytania wymagające sformułowania krótkiej odpowie-
dzi, a czasem dłuższej – kilkuzdaniowej, samodzielnie 
opracowanej. W tej części znajdziesz także nagrania 
krótkich zabawnych dialogów, które pozwolą Ci utrwalić 
zdobytą wiedzę. Transkrypcję tych nagrań wraz z odpo-
wiedziami do ćwiczeń umieszczono na końcu książki. 

Aby urozmaicić naukę, do przykładowych zdań dodane zostały dymki z uwagami dotyczącymi wy-
mowy, typowych błędów, synonimów, a także z pożytecznymi radami oraz objaśnieniami zasad gra-
matycznych. Nie zapomnij więc się z nimi zapoznać! Czyż ćwiczenia nie są najlepszym sposobem 
nauki? Nie zwlekaj, zacznij już teraz!

96 MÓW PO ANGIELSKU 

3

4

Mam nadzieję, że ona zgodzi się tu przeprowadzić, jako że chcę, żeby mieszkała bliżej mnie.
I hope she comes around* to moving  here as I want her to live closer.

Skoro masz pieniądze, możesz to równie dobrze kupić teraz. Since you have the money, you may  as well buy it now.
Mówisz do mnie, jakbyś była moją matką. You’re speaking to me as if you were my mother.
Powinniśmy byli wczoraj świętować, jako że w końcu spłaciliśmy nasz kredyt hipoteczny.

We should have celebrated yesterday as we finally paid off our mortgage.Wczoraj wyszliśmy wcześniej, jako że wszyscy zdawali się być w złym humorze.
We left early yesterday as everyone seemed to be in a bad mood.

Na zmianę opiekujemy się mamą, jako że ostatnio choruje. We take turns looking after mum as she’s been sick recently.

Zakładam, że spotkanie zostało odwołane, skoro nikt nie przyjął zaproszenia.
I assume that the meeting has  been cancelled as no one has  accepted the invitation.On ma duże szanse na awans, skoro jest tylko dwóch innych kandydatów. 

He has a good chance of getting the promotion, since there are only two other candidates.Zarząd był (dosł. byli) zachwycony, jako że zespół zaoszczędził miliony dolarów. 
The management were* delighted as the team saved millions of dollars.(Od jakiegoś czasu) mają na niego oko, jako że jego talent dobrze wróży.
They’ve kept an eye on him as he’s an up-and-coming talent. 

Jako że dostaliśmy zielone światło, powinniśmy rozpocząć projekt tak szybko, jak to możliwe.
Since we’ve been given the green light, we should start the project as soon as possible.

Są pewne obawy w związku z tym projektem, jako że wcześniej miał opóźnienie.
There are concerns about the project as it was previously behind schedule**.

Spójnik: Since / As

To come around ma dwa znaczenia. Pierwsze z nich to wreszcie się z kimś zgodzić, zwykle 
po dość długim czasie przekonywania. Drugim znaczeniem jest odzyskać przytomność po 
operacji lub omdleniu, np. I fainted yesterday as it was very hot, but I soon came round again.

*

Zauważ, że w zdaniu pojawił się czasownik were. Dlaczego nie was? W tym przypadku zarząd został potraktowany jako zgro-madzenie wielu osób – stąd użycie czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej.

*

107

108

Behind schedule to wyrażenie, którego używa się, aby poinformować o jakimś opóźnieniu,  np. The train is running 5 minutes behind schedu-le. Jego przeciwieństwem jest ahead of schedule. W pierwszym przypadku nie dodawaj przyimka, a w drugim – pamiętaj o nim!

**
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1

2

Są droższe, jako że nie są zbyt powszechne. They’re more expensive as they  

aren’t very common.

Podniosła wzrok, gdy wszedłem do pokoju. She looked up as* I entered the room.

Napijmy się, skoro pociąg odjeżdża dopiero 

o 6.

Let’s get a drink since the train doesn’t leave 

until 6.

Wyjdźmy dziś, skoro oboje mamy dzień 

wolny.

Let’s go out today since we both have the day 

off**.

Jako że to był długi dzień, myślę, iż wcześniej 

się położę.

As it’s been a long day, I think I’ll go to bed 

early.

Pójdziemy do kina, skoro ma cały dzień 

padać?

Shall we go to the cinema as it’s going to rain 

all day?

On zadzwonił tylko raz, odkąd pojechał na 

wakacje.

He’s only called once since*  

he went on holiday.

Dobrze, że wyprowadziłeś się od rodziców, 

skoro byli tak surowi.

You did well to leave home since your parents 

were so strict.

Nie rozmawiamy już ze sobą, bo ona 

doprowadzała mnie do szału.

We don’t speak to each other anymore as she 

used to drive me mad.

Nie kolegujemy się już, jako że przedwczoraj 

się pokłóciliśmy.

We’re not friends anymore as we fell out** 

the day before yesterday.

Skoro nie chcesz wiedzieć, nie powiem ci o 

tym.

Since you don’t want to know, I won’t tell you 

about it.

Skoro nie możesz zapłacić za swój bilet,  

nie możesz z nami pójść.

As you can’t pay for your own ticket, you can’t 

come with us.

Spójnik: Since / As

Można użyć as w znaczeniu w momen-

cie, gdy lub kiedy.
* Nie myl to have a day off (mieć dzień wolny) 

z to have an off-day, co oznacza mieć zły 

dzień, np. I failed the exam because I had an 

off-day.

**

Since stosuje się też 

w znaczeniu odkąd.
* To fall out to czasownik złożony znaczący poróżnić czy 

pokłócić się. Przykład ilustruje prawidłowe użycie tego 

czasownika: I fell out with my partners over their decision 

to call the police.

**

105

106
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SPRAWDŹ SIĘ!
Spójnik: Since / As

109

1 Odpowiedz na pytania, używając as lub since.

Why do people keep pets?

People keep pets as they are good company in the home.

Why do people work hard in their job?

Why do people take long holidays?

Why do people live outside the city?

Why is recycling important?

2 Przeczytaj poniższy akapit i odpowiedz na pytania. Nie zapomnij użyć as lub since.

 Peter had a conference in Barcelona. While he was there, he decided to use his time off to 

see the sights. That evening, he was feeling quite hungry. He saw a tapas restaurant near 

the hotel so he decided to eat there. On the last day, he had to wake up at 5 am as he had 

an early flight.

Why did Peter go and see the sights?

Why did Peter eat at the tapas restaurant?

Why did Peter have to wake up early on the last day?

3 Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania, używając as. 

 Why has George approached his boss?

 Why was he planning to go on holiday in August?

 Why did Anna suggest a holiday in winter?

4 Wyzwanie! Dlaczego wybrałeś swój zawód? Uzasadnij odpowiedź trzema argumentami. Nie 

zapomnij użyć as lub since.  

Na przykład: I chose to be an engineer as I always enjoyed physics at school.
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Kontynuuj lekturę, dopóki nie obejmiesz kontroli nad wszystkimi niesfornymi spójnikami!  
Until jest przyimkiem, wtedy gdy następuje po rzeczowniku, a spójnikiem, jeśli łączy dwa  
zdania. Pomaga w określaniu punktu w czasie lub momentu wydarzenia.

until    (do)póki nie / aż (nie)

Nie mów hop, póki nie przeskoczysz. It isn’t over until the fat lady sings.

Dobrze pracowałam, dopóki reszta rodziny 
nie wstała i nie mogłam zebrać myśli.

I was working well until the rest of the family 
got up and I couldn’t focus my mind.

ZAUWAŻ! Możesz spotkać się ze słowem till w miejscu until. Znaczy to samo, ale 
till brzmi mniej formalnie. 

UWAGA! Choć po polsku często mówi się dopóki nie, nie dodawaj not  
po angielskim until! 

Until
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2

Dom George’a nie będzie gotowy, dopóki on 
nie wróci z wakacji.

George’s house won’t be ready  
until* he gets back from holiday.

Zostań w pociągu, dopóki nie dojedziesz do 
Londynu.

Stay on the train until you get to London.

Nie będę miał odpowiedzi, dopóki nie 
porozmawiam z Robertem.

I won’t have the answer until I speak to 
Robert.

Nie możesz opuścić pokoju, dopóki nie 
skończysz ćwiczeń.

You can’t leave the room until you finish the 
exercises. 

On nie zasypia, dopóki nie weźmie leku. He doesn’t** fall asleep until he takes his 
medicine. 

Możesz pograć na zewnątrz, dopóki się nie 
ściemni. 

You can play out until it gets dark.

Byłam szczęśliwa, dopóki nie zobaczyłam 
mojego byłego z inną dziewczyną.

I was happy until I saw my  
ex-boyfriend with another girl. 

Musisz czekać, aż nie wywołają twojego 
imienia.

You have to wait until they call out* your 
name.

Ignorowała mnie, dopóki nie zobaczyła stanu 
mojego konta bankowego.

She ignored me until she saw my bank 
balance.

Nie zdawałem sobie sprawy z tego, co mam, 
dopóki tego nie straciłem.

I didn’t realise what I had until I lost it.

Byliśmy poza domem, dopóki nie wzeszło 
słońce.

We stayed out** until the sun came up.

Nie opuścisz tego pokoju, dopóki nie powiesz 
mi prawdy.

You’re not leaving this room until you tell me 
the truth.

Spójnik: Until

Pamiętaj, że po until następuje w języku 
angielskim czas teraźniejszy, nie przy-
szły jak w polskim.

*

Kolejny phrasal verb! W tym przypadku 
to call out znaczy zawołać, wywołać, ale 
może też oznaczać skrytykować kogoś 
i prosić o wyjaśnienia (np. w zdaniu She 
called him out on his bad behaviour).

*

Uważaj na podwójne przeczenie w języku 
angielskim. Nie możesz umieścić doesn’t 
w drugiej części tego zdania.

* *

Tutaj to stay out sugeruje pozostanie poza 
domem, na imprezie. Na przykład: She 
went out with her friends after work and 
stayed out till 6 a.m. Przeciwieństwo, czyli 
zostać w domu, tłumaczy się jako to stay in.

* *

130

131
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3

4

Myśleliśmy, że Andrew już wszystko 
przygotował, dopóki nie spotkaliśmy go na 
imprezie z jego znajomymi.

We thought Andrew had got  
everything ready until we found  
him out* with his friends.

Zawsze myślałem, że bycie pierwszym jest 
najlepsze, dopóki nie zdałem sobie sprawy, 
że drugie miejsce też się opłaca.

I always thought being first was best until 
I realised the second mouse gets the cheese.

Nie byłem przyzwyczajony do częstego 
podróżowania, dopóki nie zacząłem tej pracy.

I wasn’t used to travelling a lot until I started 
this job.

Czuli się niekomfortowo, dopóki nie 
przywykli do swojego towarzystwa.

They used to feel uncomfortable until they got 
used to being around each other.

Żywiłem do niej duży szacunek aż do 
momentu, kiedy naprawdę ją poznałem.

I had a lot of respect for** her until I really got 
to know her.

Nigdy nie czuję się zrelaksowany, dopóki nie 
wrócę do domu po pracy i nie usiądę.

I don’t ever feel relaxed until I get home after 
work and sit down.

Nie powinniśmy pracować nad ich projektem, 
dopóki nie załatwią kolejnej zapłaty.

We shouldn’t work on their project  
until they organise their next payment.

Myśleliśmy, że pierwsze wyceny były 
konkurencyjne, dopóki nie przyszły 
pozostałe.

We thought the first quotes were competitive 
until the rest came in.

Pozostawmy sprawy takimi, jakie są, aż on 
wróci z wakacji.

Let’s leave things as they are until he gets 
back* from holiday.

Obawiam się, że nie możemy wprowadzić 
zmiany, dopóki nie dostaniemy zgody od 
Davida.

I’m afraid we can’t make a change until we get 
David’s approval.

Nasze produkty radziły sobie dobrze aż do 
momentu, kiedy nasi konkurenci ulepszyli 
swoje.

Our products used to do well until our 
competitors improved theirs.

Rynki są zamknięte aż do momentu, kiedy 
zakończy się pierwsza tura głosowania.

The markets are closed until the first round of 
voting finishes.

Spójnik: Until

Tutaj to get back znaczy wrócić, ale jeśli chcesz powiedzieć zemścić się na kimś, wybierz  
to get back at someone. Na przykład: She did it just to get back at me.

*

Zauważ, że nie jest tu konieczny 
czasownik. Wystarcza tylko out. W tym 
zdaniu to słówko znaczy na imprezie.

*
Pamiętaj, że po angielsku nie mówi się  
to have respect to someone/something, lecz  
to have respect for someone/something. 

132

133

**
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SPRAWDŹ SIĘ!

1 Przekształć zdania, używając until.

I found living in another country difficult, but now I am used to it.
I found living in another country difficult until I got used to it. 

Initially I thought the food wasn’t nice, but now I am used to it.

I used to like living with other people, but then I moved in with Sandra.

I felt bad about my body, but then I joined the gym with my friend.

2 Sparafrazuj zdania, używając until. 

When I got a promotion, I had enough money to buy a new house.
I didn’t have enough money to buy a new house until I got a promotion.

When I was 22, I got my first job.

When I was 12, I started getting pocket money.

I stopped going out when I had children.

I became independent when I got my car. 

3 Posłuchaj nagrania i odpowiedz na pytania po angielsku.

Co znaczy to pull over?

Dlaczego chłopak zaczął prowadzić czołg?

Chłopak nie będzie mógł pójść na spotkanie, dopóki nie…

4 Wyzwanie! Jakie rzeczy w młodości uchodziły Ci płazem? Podaj trzy przykłady z until oraz 
z czasownikiem złożonym to get away with.  
Na przykład: I used to get away with going out every night until I became an adult.

Spójnik: Until

134
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 Część 2 188

 Część 3 216

Klucz odpowiedzi
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Until

1 Initially I thought the food wasn’t nice until I got used to it. 
I used to like living with other people until I moved in with Sandra. 
I felt bad about my body until I joined the gym with my friend.

2 I didn’t get my first job until I was 22. 
I didn’t get pocket money until I was 12. 
I went out until I had children. 
I wasn’t independent until I got my car.

3 Pull over znaczy zjeżdżać na pobocze. 
He started driving the tank as he didn’t feel safe driving anything else. 
He can’t go to the meeting until the vehicle is off the road and the paperwork  
is done.

4 Student’s own answers.

     AUDIO SCRIPT

DRIVER: Hello officer.
POLICE OFFICER: Hello. Do you know why I pulled you over?
DRIVER: No officer, I thought I was driving okay until you put your lights on.
POLICE OFFICER: Well, you were driving to the law, but I pulled you over because of 

your vehicle. Where did you buy it?
DRIVER: I bought it online.
POLICE OFFICER: And why did you buy it?
DRIVER: I had a small car which was okay until I nearly had an accident, and then 

I didn’t feel very safe driving it. What’s wrong with this one?
POLICE OFFICER: It isn’t road legal.
DRIVER: Is something broken that I should fix?
POLICE OFFICER: No, nothing’s broken, but you shouldn’t drive this on the road.
DRIVER: Why not? I never felt safe driving on the road until I started driving this.
POLICE OFFICER: It is a very safe vehicle, but you shouldn’t drive army tanks on 

public roads!
DRIVER: Can I drive it to the office? I have an important meeting.
POLICE OFFICER: No, I am afraid you aren’t leaving here until we get the vehicle off 

the road and do all the paperwork.
DRIVER: I’d better call my boss and tell him I won’t be back until we are finished 

here then.



Angielski w tłumaczeniach. Gramatyka 
to wyjątkowy komplet podręczników, 
który pozwoli Ci szybko i skutecznie 

 opanować gramatykę.

Ucz się, tłumacząc!
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Angielski w tłumaczeniach. Sytuacje
Dobierz odpowiednie słowa w każdej sytuacji  
życia codziennego.

Dzięki tej książce:
• nauczysz się przydatnych zwrotów i wyrazów,
• znacznie poszerzysz zasób słownictwa,
• zweryfikujesz i utrwalisz ćwiczony materiał,
• udoskonalisz umiejętność rozumienia ze słuchu i wymowy.

Angielski w podróży
Twój paszport do świata anglojęzycznego.

Od pierwszego rozdziału „Przygotowania”, aż po ostatni 
„Powrót do domu” prześledzisz wszystkie etapy podróży, 
pracując z ponad 500 praktycznymi słówkami i poznając 
ponad 1000 podstawowych zwrotów przydatnych 
w niezliczonych sytuacjach. Ta książka przyjdzie Ci na 
ratunek podczas każdego wyjazdu: wakacyjnego czy 
biznesowego, dalekiego czy bliskiego… Idealne narzędzie, 
dzięki któremu nie straszne Ci będą obce kraje – potrzebne 
zwroty będą zawsze pod ręką.

Angielski 365 na każdy dzień
Przemyślny roczny kurs języka angielskiego.
Zacznij systematyczną naukę już dziś!

Dzięki tej książce:
• dostarczysz sobie solidną dawkę wiedzy,
• każdego dnia z łatwością opanujesz setki nowych  

wyrażeń i zwrotów, 
• przyswoisz najbardziej istotne zagadnienia języka 

angielskiego,
• skutecznie utrwalisz zdobyte wiadomości.
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