50 sformułowań i zwrotów, przydatnych podczas pisania tekstów:
Ich bin der Meinung (Ansicht), dass...- Jestem zdania, że...
Meiner Meinung (Ansicht) nach.... – Moim zdaniem...
Ich finde, dass... – Sądzę, że...
Ich bin dagegen... – Jestem przeciwny...
Ich bezweifle, dass... - Wątpię, że…
Daraus lässt sich schließen, dass... – Z tego można wnioskować, że...
Es ist wich�g zu betonen, dass... – Jest ważne, aby podkreślić, że...
im Großen und Ganzen… – ogólnie rzecz biorąc...
nicht nur… sondern auch… - nie tylko..., lecz również...
weder…noch… - ani..., ani...
erstens/zweitens/dri�ens – po pierwsze/po drugie/po trzecie
sowohl...als auch... – zarówno..., jak i...
einerseits… andererseits… - z jednej strony...z drugiej strony...
je mehr…desto weniger… - im więcej, tym mniej
zwar … aber... – wprawdzie..., ale jednak...
darüber hinaus… - ponadto, oprócz tego
abgesehen von… - abstrahując od...
allerdings… - jendakże...
im Gegensatz zu… - w przeciwieństwie do...
im Vergleich zu… - w porównaniu do...
bald darauf… - zaraz potem
danach… - potem, następnie
ferner… - dalej/ poza tym
infolgedessen… - wskutek tego
zu Beginn … - na początku, na wstępie
zunächst… - najpierw
Ich bin nicht überzeugt davon, dass... – Nie jestem przekonany o tym, że...
im Vordergrund… - na pierwszym planie
im Hintergrund... - na dalszym planie / w tle
basierend auf… - bazując na...
bei genauerer Betrachtung… - przy dokładniejszej obserwacji

nennenswert wäre… - warte wymienienia byłoby...
nicht anders ist es mit...- nie inaczej jest z ...
sicherlich – z pewnością
weifellos – bez wątpienia
es lässt sich nicht leugnen, dass ... – nie da się zaprzeczyć, że...
darüber besteht kein Zweifel – co do tego nie ulega wątpliwości
Ich möchte nun näher auf die Frage eingehen, ob... – chciałbym się zająć bardziej szczegółowo pytaniem...
An dieser Stelle muss man besonders betonen, dass ....- w tym miejscu trzeba szczególnie podkreślić, że...
Als Beispiel kann ich hier ... nennen. – Jako przykład mogę tutaj wymienić...
in erster Linie – przede wszystkim
Das hat zur Folge, dass ... – To powoduje, że...
Daraus folgt / ergibt sich, dass ... – Z tego wynika, że...
an dieser Stelle – w tym miejscu
ein weiterer Aspekt… - kolejny aspekt
aus diesem Grund… - z tego powodu
abschließend… - kończąc
zu guter Letzt… - na sam koniec
Zusammenfassend kann man sagen/feststellen, dass ...- Podsumowując można powiedzieć/ stwierdzić że...
zum Schluss…– na koniec…

