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twierdzenie, że jest to najlepsza
powieść Dickensa.

° Na zakończenie zaryzykowałabym

° Po namyśle jestem zdania, że nie

taki diabeł straszny, jak go malują.

• na zakończenie
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• po namyśle
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powiązana z biedą.

° Przestępczość jest często
° Powszechnie wiadomo, że palenie
jest szkodliwe, niemniej jednak
palacze zdają się to ignorować.

• być z czymś powiązanym
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jednoznacznej odpowiedzi
na to pytanie.

° Ogólnie rzecz biorąc, nie ma

° W dodatku, globalne ocieplenie
stanowi jedno z największych
zagrożeń naszych czasów.

• ogólnie rzecz biorąc
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na własną rękę – na przykład
utylizować papier i butelki.

° Ponadto, wiele możemy zrobić

° To oczywiste, że bezrobocie będzie
wzrastać w kolejnych latach.

• ponadto
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• oczywisty
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przestępczość, lecz także jej
zapobiegać.

° Rząd powinien nie tylko zwalczać

° W tym wypracowaniu chciałbym
przedstawić w skrócie niektóre
zalety życia na wsi.

• nie tylko…, lecz także…

• przedstawiać w skrócie
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that it is not as black as it is painted.

° On afterthought, I am of the opinion

° In conclusion, I would venture to

say that it is Dickens’s best novel.

• on afterthought
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° It is widely known that smoking

° Crime is often linked with poverty.

is harmful, nevertheless smokers
seem to ignore it.

• nevertheless
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• to be linked with sth
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poses one of the greatest
threats of our time.

° Furthermore, global warming

° By and large, there is no one clear
answer to this question.

• furthermore
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be rising in the next few years.

° It is evident that unemployment will

° Moreover, we can do a lot on our
own, for example recycle paper
and bottles.

• evident
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to outline some advantages
of living in the country.

° In this essay I would like

° The government should not only
fight crime but also prevent it.

• to outline

• not only… but also…
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