
Academisch schrijven
Hoofdtekst

Hoofdtekst - Eens
Nederlands Pools
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ... Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...

Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders

Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ...,
omdat ...

Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...

Algemene overeenstemming met de mening van iemand anders

Ik begrijp zijn/haar punt. Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Erkenning van de waarde van een bepaalde mening, maar tegelijkertijd geen volledige overeenstemming

Ik ben het er volledig mee eens dat ... W pełni się zgadzam z...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ... Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Volledige overeenstemming met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Oneens
Nederlands Pools
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat
...

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...

Algemene afwijzing van de mening van iemand anders

Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ... Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Algemene afwijzing van de mening van iemand anders

Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig
mee oneens.

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

Begrip voor een bepaalde mening, maar tegelijkertijd volledige afwijzing

Ik ben het er volledig mee oneens dat ... Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Volledige afwijzing van de mening van iemand anders

Ik ben stellig tegen het idee dat ... Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Compleet tegenovergestelde visie in vergelijking met de mening van iemand anders

Hoofdtekst - Vergelijkingen
Nederlands Pools
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... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van
...

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...

Informele beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen

In tegenstelling tot ..., toont ... W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

In tegenstelling tot ... is/zijn ... ...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

... is gelijk met ... met betrekking tot ... ...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Benadrukken en verklaren van een overeenkomst tussen twee dingen

... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot

...
....i...rożnią się pod względem...

Benadrukken en verklaren van een onderscheid tussen twee dingen

De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ... Pierwszy ..., natomiast drugi ... 
Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Eén van de belangrijkste
overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...

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

Beschrijving van bijzondere overeenkomsten of verschillen tussen twee dingen

Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl
...

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

Benadrukken van de verschillen tussen twee dingen

Hoofdtekst - Meningen
Nederlands Pools
Ik zou zeggen dat ... Powiedziałbym, że...

Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is

Het lijkt mij dat ... Wydaje mi się, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men niet geheel overtuigd is

Naar mijn mening ... Moim zdaniem...
Omschrijving van een persoonlijke mening
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Vanuit mijn standpunt ... Z mojego punktu widzenia...

Omschrijving van een persoonlijke mening

Ik ben van mening dat ... Jestem zdania, że...
Omschrijving van een persoonlijke mening

Naar mijn mening zijn er meerdere redenen.
Ten eerste ... . Ten tweede ...

Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po
drugie...

Opsomming van een reeks van redenen voor iets

Ik ben overtuigd dat ..., omdat ... Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Omschrijving van een persoonlijke mening waarvan men overtuigd is en tegelijk een verklaring van die
mening

Hoofdtekst - Verbindende elementen
Nederlands Pools
Laat ons nu ... analyseren/richten
op/onderzoeken ...

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...

Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf

Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze
aandacht richten op ...

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

Verandering van onderwerp en begin van een nieuwe paragraaf

Bovendien kan een argument hiertegen niet
worden genegeerd: ...

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

Toevoegen van belangrijke informatie aan een reeds ontwikkeld argument

Toegegeven ..., maar ... Wprawdzie..., ale...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse

Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan
dat ...

To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...

Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse

Toegegeven, ... , desalniettemin ... Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegeven van een tegenargument en tegelijkertijd het voorstellen van de eigen verdergaande analyse
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Integendeel, ... Przeciwnie, ...

Rectificatie van een foutieve mening, nadat deze mening uiteen is gezet

Enerzijds ... Z jednej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een argument

Anderzijds ... Z drugiej strony...
Inleiding voor een uiteenzetting van een tegenargument. Wordt altijd na "Enerzijds ..." gebruikt

Ondanks ... Pomimo/Wbrew...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen

Ondanks het feit dat ... Pomimo faktu, że...
Aanvoeren van een argument tegen bepaalde overtuigingen

Wetenschappelijk/Historisch gezien ... Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Verwijzing naar onderzoek of gebeurtenissen uit het verleden

Bijkomend ... Nawiasem mówiąc, ...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse

Bovendien ... Ponadto...
Extra punt ter ondersteuning van de eigen analyse
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