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12. Elementy opisu

A
Elementy opisu - co jest wa¿ne?

ü Opis jest przedstawieniem wygl¹du, przebiegu jakiego� wydarzenia,  dzia³ania czego�,
czy charakterystyki osoby lub przedmiotu. Opisy  mo¿na wiêc podzieliæ na:
� Opis osoby, przedmiotu, krajobrazu, zjawisk przyrodniczych, miejsca, uroczysto�ci.
� Opis sytuacji.
� Opis prze¿yæ wewnêtrznych.

ü Postarajmy siê spojrzeæ na przedmiot opisu z ró¿nych punktów widzenia.

ü Stosujmy ciekawy, niebanalny jêzyk opisu. Unikajmy czêsto spotykanych
przymiotników takich jak old, nice, good. Wykorzystujmy porównania i przeno�nie.

ü U¿ywajmy zwrotów opisuj¹cych odczucia i emocje.

ü Je�li opisujemy osobê, mo¿emy umie�ciæ:
� ogólne informacje na temat opisywanej osoby (kim jest dla nas dana osoba, gdzie

i kiedy j¹ spotkali�my itp.)
� wygl¹d zewnêtrzny (zazwyczaj przechodzimy od informacji  ogólnych do

szczegó³owych), cechy charakteru, osobowo�æ, zainteresowania itp.
�  w³asne komentarze i odczucia  na temat opisywanej osoby.

ü Je�li opisujemy miejsce lub budynek, mo¿emy umie�ciæ:
� nazwê miejsca/budynku oraz powody, dla których dane miejsce lub budynek

opisujemy.
� g³ówne informacje na jego temat.
� w³asne refleksje zwi¹zane z opisywanym miejscem/budynkiem i ewentualnie nasze

rekomendacje.

ü Je�li opisujemy uroczysto�ci lub �wiêta, w opisie mo¿emy umie�ciæ:
� nazwê �wi¹t czy rodzaj uroczysto�ci oraz czas, miejsce i powód celebrowania.
� przygotowania i sam¹ uroczysto�æ.
� w³asne komentarze i odczucia innych ludzi zwi¹zane z danym wydarzeniem.
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B
Przydatne zwroty

Opis osoby
(aby zwroty by³y bardziej czytelne, zastosowano zaimek he)

I first met him...
   Po raz pierwszy spotka³em/am go...
When you meet him, the first thing you notice is...
   Kiedy siê go spotyka, pierwsz¹ rzecz¹, któr¹ siê zauwa¿a jest...
He is in his early/late thirties.
   Ma trzydzie�ci kilka lat/prawie czterdzie�ci lat.
He looks about fifty.
   Wygl¹da na oko³o piêædziesi¹t lat.
He does not look as old as he is.
   Nie wygl¹da na swój wiek.
She is in the prime of life.
   <Ona> jest w kwiecie wieku.
He looks as if he was...
   Wygl¹da jakby by³...
He is the kind of person you...
   Jest tak¹ osob¹, któr¹...
He is not only..., but also...
   Jest nie tylko... ale równie¿...
In times of trouble he is the person to turn to.
   W razie k³opotów jest osob¹, do której mo¿na siê zwróciæ.
He is a person you can always rely on.
   Jest osob¹, na której zawsze mo¿esz polegaæ.
He is the most... unusual/extraordinary person.
   Jest najbardziej... niezwyk³¹ osob¹.
He manages to be both... and...
   Udaje mu siê byæ zarówno... jak i...
He is successful in...
   Odnosi sukcesy w...
He is admired/respected...
   Jest podziwiany/powa¿any(szanowany)...
He is full of... contrasts/life...
   Jest pe³en... kontrastów/¿ycia...
After some time, he became... / he changed.
   Po pewnym czasie, sta³ siê... / zmieni³ siê.
He passed away in...
   Odszed³ (=umar³) w...

Ü Patrz równie¿: zestawienie niezbêdnych s³ów i zwrotów, cz³owiek, pkt 36, str. 126.
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Opis miejsca/budynku
The place/city I like best is...
   Miejsce/Miasto, które lubiê najbardziej to...
... is the place for you.
   ... jest miejscem dla Ciebie.
It is situated at/in/near...
   Jest usytuowane przy/w/niedaleko...
It is a unique/magical... place.
   Jest to niepowtarzalne/magiczne... miejsce.
It is set among... old trees.
   Jest usytuowane w�ród... starych drzew.
It is famous for...
   Jest znane z...
It�s the most unusual place I�ve ever been to/ever seen.
   Jest to najbardziej niezwyk³e miejsce, w którym by³em/które widzia³em.
At night/dusk/dawn it changes into...
   W nocy/O zmierzchu/O �wicie zmienia siê w...
With its characteristic/unique..., it is one of the most...
   Bior¹c pod uwagê jego charakterystyczne/niepowtarzalne... jest jednym z najbardziej...
I have never seen such a... before.
   Nigdy wcze�niej nie widzia³em/am takiego...

Ü Patrz równie¿:
zestawienie niezbêdnych s³ów i zwrotów, dom (pkt 37, str. 130), krajobraz (pkt 48D, str. 190).

Opis uroczysto�ci lub �wiêta
The feast/celebration I like best is...

�wiêto, które/Uroczysto�æ, któr¹ lubiê najbardziej...
It is celebrated on...

Obchodzi siê je/j¹ w <dniu>...
It is a tradition that...

Jest tradycj¹, aby...
This is the moment/day everybody waits for.

To jest chwila, na któr¹/dzieñ, na który wszyscy czekaj¹.
An atmosphere / a time of excitement/enjoyment/happiness.

Atmosfera / czas podekscytowania/rado�ci/szczê�cia.
We gather together at the table/at dinner.

Zasiadamy wspólnie przy stole/przy obiedzie.
to arrange a party/meeting

przygotowaæ, zorganizowaæ przyjêcie/spotkanie

Ü Patrz równie¿: zestawienie s³ów i zwrotów, �wiêta i uroczysto�ci, pkt 40D, str. 148.


