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Poniższe zwroty angielskie będą pomocne w opisywaniu zdjęć i umiejscowieniu przedmiotów w
przestrzeni:
POSITIONING - COLLOCATIONS
in the picture
on the left-hand side
in the left-hand upper corner
at the top of the picture
at the bottom
to the left
in the centre / the middle
in the background
in the foreground

na zdjęciu
po lewej stronie
w lewym, górnym rogu
na górze zdjęcia
na dole
na lewo
w środku
w tle, z tyłu, na drugim planie
z przodu, na pierwszym planie

Dla lepszego zapamiętywania właściwych kolokacji (przyimków i rzeczowników po nich
następujących), polecam Państwu zapamiętać prosty schemat, który pomaga dobrać właściwy
przyimek, zależnie od miejsca przedmiotu na zdjęciu, który chcemy opisać.

Całe zdjęcie (przestrzeń do opisania)
podzieliłem na 9 pól.
Jak widać na rysunku, w zasadzie używamy
jedynie trzech przyimków: in, at, on.
IN używamy zawsze gdy coś jest w środku lub
rogu zdjęcia, czyli:
- IN the centre;
- IN the middle;
- IN the corner;

AT używamy zawsze, gdy chcemy powiedzieć, że coś znajduje się na dole zdjęcia lub na górze
zdjęcia, czyli:
- AT the bottom;
- AT the top;
ON będziemy używać zawsze, gdy opisujemy przedmioty znajdujące się po którejkolwiek ze
stron od środka zdjęcia, czyli:
- ON the left-hand side;
- ON the right-hand side;
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Mam nadzieję, że powyższa ściąga pozwoli Wam już łatwo zapamiętać, jaki przyimek
powinniśmy zastosować podczas opisywania zdjęć (przestrzeni) i umiejscawiania przedmiotów
w przestrzeni.
Więcej materiałów do nauki angielskiego dostępnych jest na stronie www.LinguisticAtelier.com
w dziale „Materiały” i na „Forum”.
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