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 Udzielanie wyjaśnień: 

Czasami musimy wyjaśnić, dlaczego coś 
zrobiliśmy bądź dlaczego czegoś nie zrobiliśmy. 

W odpowiedzi na pytania o przyczynę np. 

  
          Why didn’t you do your homework?  
 

można stosować  poniższe konstrukcje: 



 because + podmiot + orzeczenie:  

    Because I was ill (Ponieważ byłem/am chory/a) 

 because of + rzeczownik:  

    Because of illness (Z powodu choroby) 

 that’s why + podmiot + czasownik:  
I was ill; that’s why I didn’t do it (Byłem chory, 
dlatego nie zrobiłem tego) 

 that’s because + podmiot + czasownik:  
That’s because I was ill (To dlatego, że byłem chory) 

 



Nie wystarczy rozumieć 
znaczenie tych wyrażeń, 
trzeba też wiedzieć,  
jak je stosować.  
Na przykład, czy 
występuje po nich 
rzeczownik,  
czy czasownik. 



 Look at the dialogues. Choose the correct 
       option. Write the answers in your notebook. 
1. A: I haven’t got any clean socks Mum! 
    B: Well, darling … that’s why / that’s because you    
         didn’t do the laundry. 
2. A: What did you do? 
    B: Ah, sorry … I dropped your phone. That’s why /    
        That’s because it’s broken. 
3. A: Why didn’t you go to the disco? 
    B: Because / Because of no one told me about it! 
4. A: Why did you cancel the barbecue at your house? 
    B: Because / Because of the rain, it wasn’t possible to  
         cook outside. 



Look at sentences 1–4 and choose the correct option to 
complete rules a–d. Write the rules in your notebook. 
1. It was raining. That’s why we used my umbrella at the    
    barbecue. 
2. We used my umbrella at the barbecue. That’s because it  
     was raining. 
3. Because of the rain, we used my umbrella at the  
     barbecue. 
4. We used my umbrella at the barbecue because it was  
     raining. 

 
a That’s why explains a cause / result. 
b That’s because explains a cause / result. 
c Because of explains a cause / result. 
d Because explains a cause / result. 


