
Gdzie powinien być przecinek?

Sciagawka
dla copywriterów



PRZECINKA NIE STAWIAMY

przed spójnikami łącznymi

i, oraz, tudzież, zarazem, a (jeśli występuje w funkcji łącznej)

 JEŚLI SPÓJNIK ŁĄCZNY TOWARZYSZY PRZYSŁÓWKOWI LUB ZAIMKOWI,
        STAWIAMY PRZED NIM PRZECINEK NP. I TO

przed spójnikami rozłącznymi

albo, bądź, czy, lub

 JEŚLI SPÓJNIK ROZŁĄCZONY TOWARZYSZY PRZYSŁÓWKOWI LUB ZAIMKOWI, 
        STAWIAMY PRZED NIM PRZECINEK NP. ALBO RACZEJ, LUB RACZEJ, CZY RACZEJ, 
        ALBO LEPIEJ, LUB LEPIEJ

przed spójnikami wyłączającymi

ani, ni

 JEŚLI SPÓJNIK WYŁĄCZAJĄCY TOWARZYSZY PRZYSŁÓWKOWI LUB ZAIMKOWI,
        STAWIAMY PRZED NIM PRZECINEK NP. ANI TEŻ, ANI NAWET, CZY MOŻE

przed powtórzonym spójnikiem i zaimkiem względnym upodrzędniającym, 
jeśli przed nimi stoi spójnik łączny lub rozłączny

i że, albo że, i jak, i który;

w utartych zwrotach i frazeologizmach (takich, które nie stanowią zdania pojedynczego,  
ale okolicznik)

jak z bicza trzasł, kto wie co, leżeć jak ulał, nie wiadomo kiedy, nie wiedzieć po co, 
po raz nie wiem który, uciec gdzie pieprz rośnie, wiedzieć co w trawie piszczy;

przed zaimkami względnymi, które pozorują zdanie podrzędne na końcu zdania:

 Nie przysłała zamówionego tekstu i nie wiedział dlaczego.
 Chciał przeczytać dobry tekst, ale nie miał pojęcia gdzie.



PRZECINKA NIE STAWIAMY

przed spójnikiem w połączeniach z partykułą, spójnikiem i przysłówkiem.
Przecinek stawiamy wtedy przed całym wyrażeniem

chyba że, chyba żeby, ile że, jak gdyby, jako że, mimo że, pomimo to, pomimo że, tylko że, tym 
bardziej że, właśnie gdy, właśnie jak, właśnie kiedy, podczas gdy, zwłaszcza gdy, zwłaszcza 
jeżeli, zwłaszcza kiedy, zwłaszcza że, dlatego iż, dlatego że, dopiero gdy, podobnie jak, potem 
gdy, tak aby, tak by, tak iż, tak jak, tak jakby, tak że, tak żeby, taki jak, taki sam jak, tam gdzie, 
tam skąd, ten sam co, teraz gdy, to co, tym bardziej iż, tym bardziej że, w miarę jak, wprzód 
nim, wtedy gdy, z chwilą gdy

 JEŚLI AKCENT PADA NA PARTYKUŁĘ, SPÓJNIK LUB WYRAŻENIE PRZYIMKOWE
        LUB POPRZEDZONE SĄ WYRAZEM DOPIERO LUB WŁAŚNIE, WTEDY ROZDZIELAMY
        JE PRZECINKIEM

w połączeniu dwóch spójników, spójnika i zaimka względnego, zaimka względnego
i spójnika, takich jak:

a choć, a gdy, a jeśli, a kiedy, a mianowicie, a ponieważ, a więc, a że, i choć, który jeśli, że aby, 
że gdy, że jeśli



PRZECINEK STAWIAMY

między zdaniami współrzędnymi, których nie łączy spójnik

aby oddzielić zdanie nadrzędne od podrzędnego lub równoważnik zdania od zdania
nadrzędnego

przed imiesłowami

przed spójnikami, które przeciwstawiają sobie oba zdania

a, acz, aczkolwiek, ale, aliści, choć, choćby, chociaż, chociażby, inaczej, jednak, jednakże, 
jedynie, lecz, mimo iż, mimo że, natomiast, pomimo iż, pomimo że, raczej, tylko, tylko że, 
tymczasem, wszakże, za to, zaś

przed spójnikami, które podkreślają wynikanie jednego zdania z drugiego

albowiem, chyba że, chyba żeby, dlaczego, dlatego, dlatego że, i (w znaczeniu więc, toteż), 
przeto, stąd, skutkiem tego, tedy, to, toteż, więc, wskutek tego, wobec tego, zatem

przed spójnikami, które wprowadzają zdanie wyjaśniające

czyli, ile że, innymi słowy, iż, iżby, jak, jako że, ponieważ, przy czym, tak jak, to jest, to znaczy, 
że, że aż, żeby

przed spójnikami określającymi cel działania lub jego skutek

aby, bo, bowiem, by, byle, byleby, gdyby, gdyż, żeby

przed spójnikami określającymi osoby lub miejsca

co, cokolwiek, czy, czyj, dokąd, dokądkolwiek, gdzie, gdziekolwiek, ile, ilekolwiek, im, jakby, 
jak gdyby, jaki, jakikolwiek, jakkolwiek, jako, kędy,  kim, kogo, komu, kto, ktokolwiek, którędy, 
który, skąd, skądkolwiek



PRZECINEK STAWIAMY

przed spójnikami określającymi czas lub warunek

aż, dopiero, dopiero gdy, dopóki, gdy, ilekroć, ile razy, o ile, jakżeby, kiedy, kiedykolwiek, kiedyż, 
na co, nim, niech, odkąd, po co, po czym, podczas gdy, póki, skoro, w miarę jak, w razie gdyby, 
wprzód, zaledwie, zanim, za co

przed spójnikami wyrażającymi wątpienie

azali, chybaby, jakoby, jeśli, jeśliby, jeżeli, jeżeliby, ledwie, ledwo, zaledwie

przed wyrażeniami, które dopełniają lub podkreślają wcześniejsze zdanie

chyba, ewentualnie, na przykład, nawet, prawdopodobnie, przecież, przynajmniej, raczej, 
taki jak, tylko że, tym bardziej że, zwłaszcza gdy, zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza kiedy, zwłaszcza 
że

kiedy chcemy wprowadzić dopowiedzenie, wtrącenie poprzedzone wyrażeniami

być może, bez wątpienia, bynajmniej, doprawdy, istotnie, jak widać, na odwrót, naturalnie, 
niestety,  niewątpliwie, niezawodnie, oczywiście, odwrotnie, owszem, przeciwnie, 
przypuszczam, rzecz jasna, rzeczywiście, rzekłbyś, sądzę, wiadomo, zapewne, zdaje się

kiedy używamy wyliczenia i wyjaśnienia poprzedzonego

czyli, inaczej, innymi słowy, krótko, słowem, ściśle, ściśle mówiąc, ściślej, to jest, to znaczy

przed spójnikami, które wprowadzają zdanie wyjaśniające

czyli, ile że, innymi słowy, iż, iżby, jak, jako że, ponieważ, przy czym, tak jak, to jest, to znaczy, 
że, że aż, żeby

kiedy chcemy wyodrębnić wyraz, grupy wyrazów lub wtrącenie w ramach jednego zdania

przed powtórzonymi spójnikami, jeśli pełnią taką samą funkcję, np. wyliczenia

przed wykrzyknieniami i wyrazami w wołaczu



Czy pamiętasz
o sposobie rozliczenia?

Aby wystawić fakturę bez zakładania firmy,

skorzystaj z Useme.com


