
Język akademicki
Zakończenie

Zakończenie - Podsumowanie
polski hindi
Rozpoczęliśmy tę pracę od stwierdzenia... इस आलेख के आरंभ मे हमने कहा कि...

Używane, gdy rozpoczynamy podsumowywanie pracy

W powyższej dyskusji podjąłem/podjęłam
próbę...

इस निबंध के जरिए हमने यह समझाने कि कोशिश की है कि...

Używane, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Hipotezy były sprawdzane za pomocą danych
obejmujących...

... से यह नतीजा निकलता है कि...

Używane, gdy opisujemy dane, którymi posłużyliśmy się w pracy i w jaki sposób wspierały one nasze
argumenty

Podsumowując, ... संक्षेप में...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

W podsumowaniu, ... मेरे अध्ययन का सारांश यह है कि...
Używane jako ogólne otwarcie, gdy opisujemy, co chcieliśmy wykazać w pracy

Zakończenie - Wnioski
polski hindi
Uważamy, że nasze badanie przyczynia się do
lepszego zrozumienia czynników...

हमारा अध्ययन शास्त्रीय सोचविचार के अनुसार, .... यह स्पष्ट कर
देता है.

Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków 

W sumie... अंत मे हम यह कह सकते हैं कि...
Używane przy ogólnej ocenie pracy

Ogólnie... इस अध्ययन के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि...
Używane przy ogólnej ocenie pracy

...prowadzi do wniosku, że... ... इससे हमे यह पता चलता है कि...
Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami

Wyżej wymienione argumenty potwierdzają,
że...

इस विवाद से हम यह मतलब निकाल सकते हैं कि...

Używane w podsumowaniu z konkretnymi, rzeczowymi argumentami
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Widzimy więc, że... हम यह देख सकते हैं कि...

Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania

Wszystko to wskazuje na fakt, że... यह सारी चीजें यह स्पष्ट कर देती है कि...
Używane w podsumowaniu, gdy wcześniej posłużyliśmy się argumentami popierającymi nasze rozważania

Zrozumienie ... może pomóc w wykazaniu... ... इस बात से हम यह समझ सकते हैं कि...
Używane, gdy przedstawiamy dowody dodatkowo potwierdzające nasz wniosek

Ogólnie rzecz biorąc, ... ... के अनुसार
Używane, gdy przedstawiamy obiektywną ocenę swojej pracy

Należy mieć na uwadze szereg czynników
ograniczających naszą pracę, jak i obszar
przyszłych badań...

हमारे अध्ययन मे कुछ ऋणात्मक विषय हैं, जिनका भविष्य में विश्लेषन
करना उपयोगी होगा, जैसे...

W podsumowaniu pracy, gdy stwierdzamy zaistnienie pewnych ograniczających czynników

Tak więc naszą tezę o istnieniu szeregu
czynników, które...

इस तरह हम यह कह सकते हैं कि...

Używane do przedstawienia ogólnego zarysu pracy i najważniejszych wniosków 

Oczywiście, niektóre z przedstawionych w
pracy propozycji nie należą do najnowszych
odkryć...

यह सच है कि हमारे निष्कर्ष अद्वितीय नहीं है.

Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników

Jakkolwiek, możemy założyć, że wkład naszej
pracy opiera się na trzech obszarach...

तथापि, हमारा अध्ययन ...विषयों में योगदान करता है.

Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników

Nasze badanie ma na celu zrozumienie
procesu...

हमारा अध्ययन यह दिखाता है कि...

Używane do przedstawienia pracy w ogólnym zarysie i jej głównych wyników
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