
DESCRIBING A PICTURE

a picture 
an illustration
a painting
a photo / photograph
In the first picture, I can see a cat.
It's a picture of a man.
The photograph shows ...
The picture shows ...
In the photo, I can see ...
The picture presents/describes … 
There is/There are ... in this picture. 

On the right/on the left … 
a side 
On the left-hand side of the picture I can see a
cat, and on the right-hand side, a dog. 
In the right-hand/left-hand corner …
(the) top
At the top of the picture, there are some birds
flying.
At the very top, you can see white clouds.
(the) bottom
At the bottom of the photo, there is a white
object.
In the bottom left-hand corner, you can see a
black cat.
In the top/bottom part of the picture, there
is/there are … 
The people in the photo are …
in the middle
in the centre
(the) foreground
in the foreground
In the foreground, you can see children
playing with cars.
(the) background
in the background
In the background, I can see some animals.
This picture was taken inside.
This picture was taken outside.
 

obrazek, zdjęcie
ilustracja
obraz
zdjęcie
Na pierwszym obrazku widzę kota.
To jest obrazek przedstawiający mężczyznę.
Zdjęcie przedstawia ...
Obrazek przedstawia …
Na zdjęciu widzę …
Obrazek przedstawia …
Na zdjęciu jest/są …

Po prawej/lewej stronie …
strona, bok
Po lewej stronie obrazka widzę kota, a po
prawej psa.
W prawym/lewym rogu …
góra, wierzch
Na górze obrazka widać kilka lecących ptaków.

Na samej górze widać białe chmury.
dół, spód
Na dole zdjęcia znajduje się biały przedmiot.

W lewym dolnym rogu widać czarnego kota.

W górnej/dolnej części zdjęcia znajduje
się/znajdują się …
Ludzie na zdjęciu są …
na środku
w centrum 
pierwszy plan
na pierwszym planie
Na pierwszym planie widać dzieci bawiące się
samochodami.
tło 
w tle
W tle widzę kilka zwierząt.
To zdjęcie zrobiono wewnątrz.
To zdjęcie zrobiono na zewnątrz.
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attention
I'd like to draw your attention to the person
in the middle.
The people in the photo look happy.
The people in the photo seem stressed.
The people in the picture are probably … 
The people in the photo may be... because…  
Perhaps they are at a bus station.

I suppose they are on holidays because… 

It’s also possible that … 
It looks like/as if … 
The picture makes me think of … 
I suppose that … 
It seems to me that ...
I’m convinced that … 
It’s hard to say but I think … 
Probably / Perhaps it’s …
It may / could be ...
I’m sure that ...
The person in the picture can’t be ...
It appears to me that …

VOCABULARY 3

near
close to
next to
between
behind
in front of
under
over
on
in
opposite
above
below

blisko 
blisko 
obok 
pomiędzy 
za 
z przodu 
pod 
nad
na 
w 
na przeciwko 
nad
pod

VOCABULARY 4

uwaga
Chciałbym zwrócić Pana uwagę na tę osobę w
środku.
Ludzie na zdjęciu wyglądają na zadowolonych
Ludzie na zdjęciu wydają się zestresowani.
Ludzie na obrazku są prawdopodobnie ....
Ludzie na zdjęciu mogą być…, ponieważ …
Być może znajdują się na dworcu
autobusowym.
Przypuszczam, że są na wakacjach,
ponieważ…
Jest też możliwe, że …
Wygląda na to, że …
Ta ilustracja sprawia, że myślę o …
Przypuszczam, że …
Wydaje mi się, że …
Jestem przekonany, że …
Ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że…
Prawdopodobnie jest to …
To może być …
Jestem pewien, że …
Osoba na obrazku nie może być …
Wydaje mi się że …

DESCRIBING A PICTURE
MATURA PODSTAWOWA - EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

dorota.edu.space dorotaeduspace.com @doorka87 @dorotaeduspace dorota.languges@gmail.com@DorotaCyganek

https://www.instagram.com/dorota.edu.space/
https://dorotaeduspace.com/
https://www.facebook.com/dorotaeduspace
https://wakelet.com/@DorotaCyganek
https://twitter.com/doorka87
https://www.instagram.com/dorota.edu.space/
https://dorotaeduspace.com/
https://twitter.com/doorka87
https://www.facebook.com/dorotaeduspace
https://wakelet.com/@DorotaCyganek

