
 

 
 

 

Poniżej znajdziesz kompletną listę słów i wyrażeń przejściowych/łączących.  

Ich poprawne użycie sprawi, że każdy tekst stanie się bardziej czytelny.  

Słowa bądź wyrażenia przejściowe nadają wypowiedziom logicznego tonu. 

Odgrywają ważną rolę w prawidłowym przekazie informacji, ponieważ pomagają  

w przejściu z jednej myśli do drugiej. Są niezwykle przydatne w pisaniu wypracowań 

oraz esejów. Lista może stanowić dla świetną ściągawkę dla wszystkich, którzy uczą 

się pisać samodzielnie dłuższe formy pisemne. 

 

 

LISTA SŁÓW I WYRAŻEŃ PRZEJŚCIOWYCH 
 

 

 

1. Dodanie 
 

i  

albo 

oraz   
ani … ani ... 
ponadto 

co więcej 
dodatkowo  
jeszcze 

także 

również 

oprócz  

znowu 

ponownie  

po pierwsze 

w pierwszej kolejności 
po drugie 

następnie  

po trzecie 

następnie 

dalej 
ostatecznie 

 



2. Czas 
 

podczas 

w czasie 

gdy  

po 

potem 

podczas 

w ciągu 

następnie 

dalej   
natychmiast 
niezwłocznie  

później   
wcześniej  

wkrótce  

czasem 

czasami 
następująco   
nigdy  
zawsze  

niekiedy 
tak długo jak 
ilekroć   
jednokrotnie 

jednocześnie   
postępująco 
w obecnym czasie 
od czasu do czasu 
prędzej czy później 
w tym samym czasie 
pewnego razu 
w trakcie 
w międzyczasie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Przyczyna:  
 

ponieważ 

dlatego 
skoro 
spowodowany 
tak aby 
po to aby 
dzięki 
nawet jeśli 
w razie 

ze względu 
ze względu na 

ze względu na fakt 
z przyczyny 

z powodu 
w celu 
pod warunkiem, że 
mając to na uwadze 
widząc, że 
 

 

 

4. Sygnały rozmyte 
 

prawdopodobnie 
wydaje się 
prawie 
załóżmy, że 
zakładając, że 
pod warunkiem, że 
w nadziei, że 
z obawy, że 
gdyby 
wiarygodnie 
jeśli się uwzględni 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Porównanie lub kontrast 
 

podobnie do 
w przeciwieństwie do 
podczas gdy 
w kontraście do 
jak również 
niegdyś 
poprzednio 
chociaż 
choć 
w opozycji do 
mimo 
mimo to 
w odróżnieniu od 
w porównaniu do 
identycznie jak 
na odwrót 
odwrotnie 
odwrotnie niż 
z drugiej strony 
jednak 
jednakże 
różny od 
nawet jeśli 
oprócz 
aczkolwiek 
zamiast 
natomiast 
niemniej jednak 
bez względu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. Wyjaśnienie 
 

tak zwany   
innymi słowy 
mówiąc inaczej 
dla wyjaśnienia 
tak więc 

stąd 
by zilustrować ten przykład 
jako ilustracja 
mając to na uwadze 
w szczególności 
konkretnie 
znacząco 
szczególnie 
w rzeczywistości 
na przykład 
w celu wyjaśnienia 
ukazując 
 

 

 
7. Wniosek 
 

w związku z tym 

reasumując 

wnioskując 

podsumowując 

kończąc 

na koniec 

konkludując 

na zakończenie 
biorąc wszystko pod uwagę 
jak zauważono 
jak wyżej 
w podsumowaniu 

 
 

 

 

 
 

 



8. Skutek 
 

tak więc 

stąd 
a zatem 
a tym samym 

w konsekwencji 
w wyniku  

zgodnie z … 

w wyniku 

w rezultacie 
w efekcie 
w konsekwencji 
w tym wypadku 
w tych okolicznościach 
w związku z tym 
w związku z tym, że… 
odtąd 
skutkiem tego 

 

 

9. Nacisk/Podsumowanie 
 

z pewnością 

jeszcze bardziej 
bezsprzecznie 

godne uwagi 
przede wszystkim 

istotnie 

jeszcze bardziej 
bez wątpienia 

niewątpliwie 

oczywiście 

na pewno 

naprawdę 
jak widać 
jak zauważono 
na zakończenie 
w istocie 
ostatecznie 
kluczowe 
kluczowy punkt 
aby rozwiązać 

 


