
Język akademicki
Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"
esperanto polski
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... W pełni się zgadzam z...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"
esperanto polski
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie
mogę go poprzeć.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Rozwinięcie - Porównania
esperanto polski
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ...i...są podobne/różne w odniesieniu do...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ....i...rożnią się pod względem...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Pierwszy ..., natomiast drugi ... 
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych
różnic między...i...jest to, że... 

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Rozwinięcie - Opinie
esperanto polski
Mi dirus, ke... Powiedziałbym, że...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Wydaje mi się, że...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Moim zdaniem...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Z mojego punktu widzenia...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Jestem zdania, że...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po
drugie...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Rozwinięcie - Elementy łączące
esperanto polski
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może
zostać zignorowany: ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Wprawdzie..., ale...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Przeciwnie, ...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... Z jednej strony...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… Z drugiej strony...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… Pomimo/Wbrew...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Pomimo faktu, że...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... Nawiasem mówiąc, ...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Ponadto...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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