Starters and Connectives Spelling Mat – POLISH
 Use these words to improve the quality of your extended
writing
 Write an introduction to set the scene of what you will write
about
 Start each paragraph with a topic sentence
 Use a variety of verbs and adjectives
 Try to develop the points you make - make a point and then
say “so what …..”.
 Round it all off with a thoughtful conclusion
 Vary the length of your sentences









Używaj poniższych zwrotów, aby polepszyc jakość swojego
wypracowania
Napisz wstęp, aby nakreślić ogólny zarys tematu, o którym
będziesz pisać
Rozpocznij każdy paragraf zdaniem nawiązującym do tematu
twojej wypowiedzi
Używaj różnych ciekawch czasowników i przymiotników
Spróbuj rozwinąć swój punkt widzenia, staraj się go udowodnić
Zakończ, podsumowując swoje wnioski
Używaj różnego rodzaju zdań

Examples

Przykłady

Contrasting

Kontrastowe

For example
For instance
such as
… as can be seen

na przykład
na przykład
jak na przykład
... Jak mozna to zobaczyć

However
On the other hand …
… although …
Despite this …

… as is shown by

...jak to jest pokazane przez

On the contrary …

Take the case of …
This can be proven by …

Weźmy przykład ...
To może być udowodnione przez ...

Listing Points

Wyliczanie, wymienianie, lista

Instead …
As for …
… whereas …
… while …

jednak
Z drugiej strony, ...
... Chociaż ...
Pomimo tego ...
Przeciwnie / w
przeciwieństwie
Zamiast tego ...
Jeśli chodzi o ...
Natomiast ... ...
Podczas gdy ... ...

Firstly, secondly, finally
In the first place
To begin with
On top of this
In addition to this
More importantly
Addition
… and …
… also
… as well
Furthermore
Another
Not only … but also
Before

Po pierwsze, po drugie, w końcu
W pierwszym miejscu,
Na początek
Oprócz tego
Dodatkowo
ważniejsze
dodatek
... I ...
również ...
Jak również ...
ponadto
inny
Nie tylko ... ale także
przed

Emphasising

Podkreślające

Mainly
Mostly
Usually
Unfortunately
Most often

głównie
głównie
zazwyczaj
niestety
Najczęściej

Cause and Effect

Przyczyna i skutek

Comparison

Porównanie

Compared with …
… in comparison with …
Similarly …
In the same way …
Likewise …
Equality …
As with …
… are similar in that

W porównaniu z ...
W porównaniu z ... ...
Podobnie ...
W taki sam sposób, ...
Podobnie ...
Równość ...
Tak jak w przypadku ...
... Są podobne w tym,

… so …
As a result of …
… because …
This means that …
Due to the fact that …
… due to …
… therefore …
… caused …
This caused …

... Tak ...
W wyniku ...
... Ponieważ ...
Oznacza to, że ...
Ze względu na fakt, że ...
Ze względu na ... ...
... Dlatego ...
... Spowodowane ...
To spowodowało ...

Concession

Koncesja

Changing topic

Zmiana tematu

Turning to …
As regards …
With regard to …
Concerning …
As far as … is concerned
Moving on to …
Now to consider …
By contrast …

Zwracając się do ...
W odniesieniu ...
W odniesieniu do ...
Jeśli chodzi ...
O ile chodzi ...
Przechodząc do...
Rozważmy teraz ...
Natomiast ...

Although
While it is true that …
Despite the fact that …
In spite of …
Despite this …
However … yet …
Still …
Nevertheless …

chociaż
Chociaż prawdą jest, że ...
Pomimo faktu, że ...
Pomimo ...
Pomimo tego ...
Jednak ... dotychczas...
ciągle
Niemniej jednak ...

Summing up

Reasumując...

Re-phrasing

Re-frazowanie

In other word
That is …
To put it more simply …

Innymi słowy
To jest ...
Mówiąc po prostu ...

In conclusion …
In summary …
To sum up …
Overall …
On the whole …
In short …
In brief …
To conclude …
So, to round off …

Podsumowując ...
Podsumowując ...
Podsumowując ...
Ogólnie ...
Na całość ...
W skrócie ...
W skrócie ...
Na zakończenie ...
Tak więc, aby zaokrąglić

