
  Linguistic Atelier Barbara Jasińska  www.Linguis t icAte l ier .com 
  al. Chruściela 94/2  b iuro@Linguis t icAte l ier .com 
  04-412 Warszawa  tel. 502 760 514 
 

 

www.S ol idnyA ngie lsk i .L ingu is t i cA te l ie r . com     - darmowe ćwiczenia i materiały do nauki angielskiego 

Jeśli przygotowujecie się do egzaminu ustnego, właściwie dowolnego rodzaju, to niniejsze 
opracowanie jest niezastąpione. W tym zestawieniu znajdziecie najpopularniejsze wyrażenia, 
przydatne do dyskusji z partnerem (np. egzaminy Cambridge – FCE, CAE, CPE, egzaminy wg 
STANAG 6001 – poziom 2, 3, 4). Od opisywania zdjęć, komentowania, po wygłaszanie swoich 
poglądów i konfrontowanie ich z poglądami partnera. 

POSITIONING 

in the picture  na zdjęciu 
on the left-hand side  po lewej stronie 
in the left-hand upper corner  w lewym, górnym rogu 
at the top of the picture  na górze zdjęcia 
at the bottom  na dole 
to the left  na lewo 
in the centre / the middle  w środku 
in the background w tle, z tyłu, na drugim planie 
in the foreground  z przodu, na pierwszym planie 

COMPARING 

both pictures show / depict...  oba zdjęcia pokazują / przedstawiają... 
in both pictures the people are...  na obu zdjęciach ludzie... 
both pictures were taken...  oba zdjęcia zostały zrobione... 
the main connection / similarity between these 
pictures is that...  

główny związek / podobieństwo pomiędzy tymi 
zdjęciami to to, że... 

is rather like jest jak... 
appears similar to wydaje się podobne do... 
seems like wydaje się jak... 
resembles przypomina.... 
shares characteristics with posiada te same cechy co... 
reminds me of przypomina mi o... 
has a lot in common with ma dużo wspólnego z... 
is pretty much the same as jest całkiem takie same co... 
is comparable to da sie porównać do... 

CONTRASTING 

The first picture shows ..., whereas the second 
one...  

Pierwsze zdjęcie pokazuje..., podczas gdy 
drugie... 

In the picture on the left..., whereas in the 
other one...  

Na zdjęciu po lewej stronie..., podczas gdy na 
tym po prawej... 

The main / most striking difference between 
the two pictures is...  

Główną / najbardziej uderzającą różnicą 
pomiędzy tymi dwoma zdjęciami jest ... 

There are several differences between the 
pictures: firstly, ...  

Jest kilka różnic pomiędzy tymi zdjęciami: po 
pierwsze... 

is nothing like w niczym nie przypomina... 
is totally different from jest całkowicie odmienne od... 
varies greatly from bardzo się różni od... 
has very little in common with ma niewiele wspólnego z... 
is quite unlike jest całkiem inne od... 
bears little resemblance to słabo przypomina... 
differs dramatically from drastycznie różni się od... 
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SPECULATING 

they could / might / may be...  Oni mogą... 
they seem / appear to be...  Wydaje się, że oni... 
I suppose / assume / imagine that...  Przypuszczam / zakładam / zdaje mi się, że... 
It could / might / may be that...  Możliwe, że... 
I can’t be sure / certain, but perhaps...  Nie do końca jestem pewien / przekonany, ale 

prawdopodobnie... 
Although I can’t be sure, perhaps...  Choć nie jestem tego pewien, to 

prawdopodobnie... 
Judging by his/her expression, he/she must be 
feeling... 

Sądząc po jego/jej wyrazie twarzy czuje 
on/ona... 

You can tell from his/her face that  Z jego/jej twarzy można wyczytać, że  
 
 

AGREEING AND GIVING REASONS 
That’s very true, because... To prawda, bo... 
Right, especially if... Zgadza się, zwłaszcza jeśli... 
Positively, because... Zgadzam się, ponieważ... 
You’re absolutely right. For example, when... Masz absolutną rację. Na przykład, kiedy... 

PARTIALLY AGREEING 

I’m not sure I totally agree, because... Nie jestem pewny czy zgadzam się 
całkowicie, ponieważ... 

I see what you mean, but on the other hand... Rozumiem co masz na myśli, ale z drugiej 
strony... 

There’s a lot in what you’re saying. However... Jest dużo prawdy w tym co mówisz. Jednak... 
I see what you’re getting at, but... Wiem do czego zmierzasz, ale... 
In a way you’re right, but I think it all depends 
on.. 

W pewnym sensie masz rację, ale wszystko 
zależy od... 

ASKING SB TO JUSTIFY THEIR OPINION 

Why do you think that? Dlaczego tak myślisz? 
What makes you say that? Co skłania cię do takiej opinii? 
Do you really think so? Naprawdę tak myślisz? 
Are you certain about that? Jesteś tego pewien? 

MAKING SUGGESTIONS 
I think we should... Myślę, że powinniśmy... 
Would you be interested in...? Byłbyś zainteresowany... 
I thought perhaps you might like to...? Pomyślałem sobie, że mógłbyś chcieć... 
I was thinking it would be nice... Pomyślałem sobie, że byłoby dobrze... 
It would be a nice change if... To byłaby miła odmiana, gdybyśmy... 
So, what do you think? Więc, co o tym myślisz? 
What about....? A co z... 
Maybe we could...? Może moglibyśmy... 
How about...? Co powiesz na... 

 
 
 
 



  Linguistic Atelier Barbara Jasińska  www.Linguis t icAte l ier .com 
  al. Chruściela 94/2  b iuro@Linguis t icAte l ier .com 
  04-412 Warszawa  tel. 502 760 514 
 

 

www.S ol idnyA ngie lsk i .L ingu is t i cA te l ie r . com     - darmowe ćwiczenia i materiały do nauki angielskiego 

SELECTING 

I think we should go for picture X... Myślę, że powinniśmy wybrać zdjęcie X... 
We could narrow it down to a choice 
between... 

Możemy zawęzić nasz wybór do... 

It’s hard to choose but... Wprawdzie ciężko jest wybrać, ale... 
Making a choice is not that easy because... Nie łatwo jest wybrać, ponieważ... 
If we assume that... then the obvious choice 
would be X. 

Jeśli założymy, że...to wtedy oczywistym 
wyborem byłoby X. 

Not much to choose between X and Y, is 
there? 

Niewielki to wybór X czy Y, prawda? 

  

RESPONDING POSITIVELY 

You’re probably right. Pewnie masz rację. 
Sounds perfect. Brzmi świetnie. 
That’s great idea. Świetny pomysł. 
That would be lovely. Byłoby super. 
I’m inclined to agree with you. Raczej się z tobą zgadzam. 
I think so, too. Też tak myślę 
That exactly what I think. Dokładnie tak właśnie myślę. 

RESPONDING NEGATIVELY 

I don’t think that... Nie sądzę. 
Well, I don’t know. No, nie wiem. 
I’m not sure that’s such a good choice. Nie jestem pewien czy to taki dobry pomysł. 
Perhaps it would be better if... Prawdopodobnie byłoby lepiej gdybyśmy... 
No, I’m afraid that wouldn’t be appropriate. Nie, obawiam się, że to byłoby niestosowne. 
I’m afraid I have to differ/don’t go along with 
that. 

Muszę się nie zgodzić/nie zgadzam się z tym. 

  
 


