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Lesson 15    Road safety inspection. I did it to avoid ….  

 

Zdania celowe 

Chcąc wyjaśnić cel, powód dla którego podejmujemy jakieś działania korzystamy w języku angielskim z tzw. 

konstrukcji bezokolicznikowej. 

Na przykład: 

I had to brake hard to avoid a collision.   Musiałem gwałtownie zahamować, by uniknąć zderzenia.  

Wspomniana powyżej konstrukcja bezokolicznikowa składa się z dwóch elementów: to + czasownik w podstawowej 

formie, czyli bezokoliczniku. 

Spójrzmy na inne przykłady: 

We go to our clients to collect the goods.   Jeździmy do klientów, po to żeby odbierać towary. 

He’ll call us to arrange the delivery.    On zadzwoni do nas, po to żeby umówić dostawę. 

Jak widać z powyższych przykładów bez względu na to, czy nasze zdanie dotyczy przyszłości, przeszłości, czy 

teraźniejszości, konstrukcja zawsze ma taką samą formę: to + czasownik w podstawowej formie . 

Zdania przyczynowe 

Czasami zmuszeni jesteśmy do wyjaśnienia przyczyn zaistniałej sytuacji. W takim przypadku korzystamy z 

następujących określeń: 

because …    ponieważ 

and that is why …    i dlatego …  

the reason (why) …  is/was that  powód dla którego … 

I had to brake hard because I wanted to avoid a collision.  

Musiałem gwałtownie zahamować ponieważ / bo chciałem  uniknąć zderzenia.  

I was running out of petrol and that is why I needed to stop at a station.  

Zaczynało mi brakować benzyny i dlatego musiałem zatrzymać się na stacji. 

The reason he calls is that he wants to arrange a delivery.   

  Powód dla którego on dzwoni jest taki, że on chce umówić dostawę. 

Zdania skutkowe 

Równie często w trakcie rozmowy wspominamy o skutkach działań podejmowanych przez nas bądź inne osoby. W 

tego typu zdaniach najczęściej używamy spójnika so – więc.  
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I wanted to avoid a collision so I had to brake hard.  

  Chciałem uniknąć kolizji więc musiałem gwałtownie zahamować. 

Mówiąc o skutkach możemy również skorzystać z następującej konstrukcji: so …. that … tak … że … 

He drove so quickly that he couldn’t stop in time and he crashed into the fence. 

  On jechał tak szybko, że nie mógł się już zatrzymać i wjechał w ogrodzenie.  

Drills:    

 Ex 1. Ułóż zdania celowe (żeby, po to żeby), tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I need to leave now. I want to get back home before midnight.  I need to leave now to get back home before 

midnight. 

He will come tomorrow. He wants to meet us.    He will come tomorrow to meet us.    

 

1. You need to get an ID badge. Then you can move around the premises easily.  

2. The boss wants to talk to us. He wants to explain the new procedures. 

3. I stopped at a rest point. I needed to have a short nap.  

4. We must leave early. We must catch the first ferry. 

5. They put the speed bumps in the street. They wanted to slow drivers down.  

 

Ex 2.  Zamień poniższe zdania ze zdań przyczynowych na skutkowe i odwrotnie, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I was late for work because I got up late.   I got up late so I was late for work.  

He was sick so he didn’t come to work.   He didn’t come to work because he was sick. 

 

1. It is Saturday today so I don’t have to go to work.        because  

2. I had to pay a fine because I exceeded the speed limit. so I had to pay a fine.  so 

3. Somebody stole my friend’s wallet so he didn’t have any money or documents.   and that is why 

4. We had to go back because the client didn’t sign the proof of delivery.   so 
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5. The driver was late because he didn’t know the way.     so 

 

Key: 

Drills:    

Ex 1.  Ułóż zdania celowe (żeby, po to żeby), tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I need to leave now. I want to get back home before midnight.  I need to leave now to get back home before 

midnight. 

He will come tomorrow. He wants to meet us.    He will come tomorrow to meet us.    

 

1. You need to get an ID badge to move around the premises easily.  

2. The boss wants to talk to us to explain the new procedures. 

3. I stopped at a rest point to have a short nap.  

4. We must leave early to catch the first ferry. 

5. They put the speed bumps in the street to slow drivers down.  

 

Ex 2.  Zamień poniższe zdania ze zdań przyczynowych na skutkowe i odwrotnie, tak jak w  poniższym przykładzie: 

Przykład:   

Podpowiedź:        Odpowiedź: 

I was late for work because I got up late.   I got up late so I was late for work.  

He was sick so he didn’t come to work.   He didn’t come to work because he was sick. 

 

1. I don’t have to go to work because it is Saturday today.          

2. I exceeded the speed limit so I had to pay a fine.   

3. Somebody stole my friend’s wallet and that is why he didn’t have any money or documents.    

4. The client didn’t sign the proof of delivery so we had to go back. 

5. He didn’t know the way so the driver was late. 

 


