Konjunktio-tehtävä
1. Valitse sopiva konjunktio.
a. ja, eli, tai, mutta, vaan, siksi
1. Tervehdin naapuriani, _________________ hän ei vastannut mitään.
2. En ole sairaanhoitaja, _____________ fysioterapeutti.
3. Kävimme shoppailemassa ___________ syömässä kakkupalat kahvilassa
4. Suunnittelemme, että matkustamme kesällä Italiaan _______ Kreikkaan.
5. Minun oli vaikea löytää parkkipaikkaa, ______ olen vähän myöhässä.
6. Riina on 13-vuotias, __________ hän menee syksyllä 7.-luokalle.
b. että, koska, kun, jos, vaikka, kuin
1. Pekka sanoi, ______________ hän käy kaupassa.
2. En ostanut paljon, _____________ kävin kaupassa pyörällä.
3. Teillä on isompi asunto ______________ meillä.
4. Haluan näyttää Oulua vanhemmilleni, ____________ he tulevat käymään heinäkuussa.
5. Osasin tehtävän hyvin, ________________ en ollut opiskellut konjunktioita aikaisemmin.
6. Annin pitää muuttaa Jyväskylään, ____________ hän pääsee opiskelemaan psykologiaa.
c. ja, eli, tai, mutta, vaan, siksi, että, koska, kun, jos, vaikka, kuin
1. Jaakko valmistui lukiosta, _____________ hän on tämän kevään uusi ylioppilas.
2. Riikka pääsi opiskelemaan yliopistoon, _____________ hänestä tuntui, että koe ei mennyt hyvin.
3. Tämän vuoden toukokuu on ollut paljon lämpimämpi __________ viime vuonna.
4. Kesällä olemme mökillä ____________ käymme sukulaisten luona Kokkolassa.
5. Timo vaihtaa työpaikkaa, ___________ostimme hänelle pienen lahjan ja kortin työkavereiden
kanssa.
6. En opiskellut Villa Victorissa viime vuonna, _____________ olin silloin PSK:lla opiskelemassa.
7. Haluatko tulla tänne __________ voimme myös nähdä vaikka keskustassa?
8. Sanoin, _____________ me tulemme sinne noin seitsemältä.
9. Minulle ei sovi lauantaina, ________________ voimmeko nähdä ensi viikolla?

10. Jatkan opiskelua, ___________ en löydä töitä.
11. Mennään ulos, __________ Matti ja Lauri tulevat.
12. Etsimme uutta asuntoa, ______________ nykyinen asuntomme on liian pieni.

2. Yhdistä kaksi lausetta konjunktiolla yhdeksi virkkeeksi
Malli: Minä olin sairas. Minä en ollut kurssilla. → Minä olin sairas, siksi minä en ollut kurssilla.
1. Minun oli tarkoitus lähettää sinulle viesti. Minä unohdin.
_______________________________________________
2. Fatima puhuu tosi hyvin suomea. Hän on asunut Suomessa vain vuoden.
_______________________________________________
3. Minä haluaisin matkustaa paljon. Minulla ei ole rahaa.
_______________________________________________
4. Antti on Helsingissä työmatkalla. Hän ei pääse tänne.
______________________________________________
5. Me emme remontoineet asuntoa itse. Me palkkasimme ammattilaisen.
______________________________________________
6. Me aiomme käydä elokuvissa. Elokuvan jälkeen menemme syömään.
______________________________________________________
7. Peruskoulun jälkeen voi hakea lukioon. Peruskoulun jälkeen voi hakea ammattikouluun.
______________________________________________________
8. Ostan Ainolle pienen lahjan. Hänellä on syntymäpäivä ensi viikolla.
_______________________________________________________

