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Opisywanie miejsc 

https://speakin.pl/opis-miejsca-po-angielsku/ 

Pisząc opis, w którym przestawiamy miejsce należy stosować się do zasad 

poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane 

konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W 
tym wypadku obowiązuje styl formalny lub półformalny, dlatego nie 

używamy skrótów. Jak w przypadku każdego opisu, powinniśmy się 

kierować zasadą od ogółu do szczegółu. Limit słów to 200-250. 

Elementy składające się na opis miejsca po angielsku 

1. Wstęp – podstawowe informacje dotyczące opisywanego miejsca np. 

lokalizacja lub kto tam mieszka. 

I live in a block of flats in a nice neighbourhood in Gdynia. I share the flat 

with my parents and my sister. 

 2. Rozwinięcie – w rozwinięciu zaczynamy właściwy opis wyglądu. 

a) Ogólny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny miejsca. Ewentualnie 

dodajemy specyficzne elementy i opis otoczenia/krajobrazu. 

The block of flats in which we live is ugly from the outside but our flat is 

lovely inside. There are 4 rooms, a kitchen and a bathroom in our flat. The 
flat is furnished with modern furniture. My room is next to my sister’s 

room and my parents’ bedroom is opposite the kitchen. We have many 

paintings in our flat because my mother is a painter.  

 b) Akapit 2 – bardziej szczegółowe informacje dotyczące opisywanego 

miejsca, wydarzenia z nim związane, sposoby spędzania w nim czasu. 

Our flat is always open to our friends and family. We like to organise 

family gatherings there. My favourite place in my flat is the kitchen. I 

really like to cook so I spend there even more time than in my own room.  

3. Zakończenie – podsumowanie i odczucia autora względem opisanego 

miejsca. 

All in all, I think that our flat is very cosy and nice. I always feel safe and 

relaxed there. 

Przydatne zwroty 

https://speakin.pl/opis-miejsca-po-angielsku/


I share the flat with… – Dzielę mieszkanie z… 

Is situated/located in… – Znajduje się w… 

On the left/on the right – Po lewej/po prawej 

Opposite – Na przeciwko 

In the corner – W kącie 

Next to – Obok 

Between – Pomiędzy 

Block of flats – Blok mieszkalny 

Semi-detached house – Dom bliźniak 

In good condition – W dobrym stanie 

This room/house is cosy/ spacious/ tidy – Ten pokój/dom jest przytulny/ 

przestronny/ schludny 

Upstairs/downstairs – Na piętrze/na dole 

Outside/inside – Na zewnątrz/wewnątrz 

Surrounded by a wall – Otoczony murem 

In old style – W starym stylu 

The house is made of bricks. – Dom jest zbudowany z cegieł. 

The walls are painted white. – Ściany są pomalowane na biało. 

The house is expensive to maintain. – Dom jest drogi w utrzymaniu. 

It is always full of people. – Jest zawsze pełen ludzi. 

It is a unique/magical place. – To wyjątkowe/magiczne miejsce. 

It is set among big trees. – Jest położone pośród dużych drzew. 

 

Pisząc opis, w którym przestawiamy miejsce należy stosować się do zasad 
poprawnej gramatyki, a nawet wprowadzić bardziej zaawansowane 

konstrukcje gramatyczne. Trzeba również mieć na uwadze rodzaj stylu. W 



tym wypadku obowiązuje styl formalny lub półformalny, dlatego nie 
używamy skrótów. Jak w przypadku każdego opisu, powinniśmy się 

kierować zasadą od ogółu do szczegółu. Limit słów to 80-130 dla matury 

podstawowej i 200-250 dla matury rozszerzonej. 

Elementy składające się na opis miejsca po angielsku 

1. Wstęp – podstawowe informacje dotyczące opisywanego miejsca np. 

lokalizacja lub kto tam mieszka. 

I live in a block of flats in a nice neighbourhood in Gdynia. I share the flat 

with my parents and my sister. 

 2. Rozwinięcie – w rozwinięciu zaczynamy właściwy opis wyglądu. 

a) Ogólny wygląd zewnętrzny i wewnętrzny miejsca. Ewentualnie 

dodajemy specyficzne elementy i opis otoczenia/krajobrazu. 

The block of flats in which we live is ugly from the outside but our flat is 

lovely inside. There are 4 rooms, a kitchen and a bathroom in our flat. The 

flat is furnished with modern furniture. My room is next to my sister’s 
room and my parents’ bedroom is opposite the kitchen. We have many 

paintings in our flat because my mother is a painter.  

 b) Akapit 2 – bardziej szczegółowe informacje dotyczące opisywanego 

miejsca, wydarzenia z nim związane, sposoby spędzania w nim czasu. 

Our flat is always open to our friends and family. We like to organise 

family gatherings there. My favourite place in my flat is the kitchen. I 

really like to cook so I spend there even more time than in my own room.  

3. Zakończenie – podsumowanie i odczucia autora względem opisanego 

miejsca. 

All in all, I think that our flat is very cosy and nice. I always feel safe and 

relaxed there. 

Przydatne zwroty 

I share the flat with… – Dzielę mieszkanie z… 

Is situated/located in… – Znajduje się w… 

On the left/on the right – Po lewej/po prawej 

Opposite – Na przeciwko 

In the corner – W kącie 



Next to – Obok 

Between – Pomiędzy 

Block of flats – Blok mieszkalny 

Semi-detached house – Dom bliźniak 

In good condition – W dobrym stanie 

This room/house is cosy/ spacious/ tidy – Ten pokój/dom jest przytulny/ 

przestronny/ schludny 

Upstairs/downstairs – Na piętrze/na dole 

Outside/inside – Na zewnątrz/wewnątrz 

Surrounded by a wall – Otoczony murem 

In old style – W starym stylu 

The house is made of bricks. – Dom jest zbudowany z cegieł. 

The walls are painted white. – Ściany są pomalowane na biało. 

The house is expensive to maintain. – Dom jest drogi w utrzymaniu. 

It is always full of people. – Jest zawsze pełen ludzi. 

It is a unique/magical place. – To wyjątkowe/magiczne miejsce. 

It is set among big trees. – Jest położone pośród dużych drzew. 

Przykład opisu Warszawy po angielsku z 
tłumaczeniem 

Opis miasta po angielsku – wzór 

I live in Warsaw, the capital city of Poland. As far as I am concerned, I 

love living in Warsaw. It is a great place for travellers too as there are 

many interesting places to see. 

Warsaw is located in the eastern part of the country, almost in the centre. 

The Vistula River, the longest river in Poland, divides the city into two 

parts. 



In the very centre of the city, there is the historic Old Town with the 
famous Mermaid Statue. What is more, there are many skyscrapers in 

Warsaw since the biggest Polish companies are located in the capital. 

There are also quite a few museums and approximately 30 theatres. For 
those who love nature, Warsaw provides 13 reservations and a dozen or 

so forests. On weekends, plenty of clubs and bars are occupied by young 
people. There are also some attractions for sports fans, for example skate 

parks, playing fields or The National Stadium. When it comes to the 
means of public transport in Warsaw, people may choose trams, buses or 

the underground. The Warsaw Metro is the only underground in Poland. 

To sum up, some people love Warsaw, others hate it. I personally think 

that is a beautiful and well-developed city. It is definitely worth seeing. 

Tłumaczenie: 

Mieszkam w Warszawie, stolicy Polski. Jeśli o mnie chodzi, ja uwielbiam 

żyć w Warszawie. Dla podróżników to również jest świetnie miejsce, 

ponieważ można tu zobaczyć wiele interesujących rzeczy. 

Warszawa leży we wschodniej części kraju, niemalże w centrum. Wisła, 

najdłuższa rzeka Polski, rozdziela miasto na dwie części. 

W samym centrum miasta znajduje się Starówka ze słynną Warszawską 

Syrenką. Co więcej, w Warszawie jest sporo drapaczy chmur, ponieważ 
największe Polskie firmy znajdują się w stolicy. Jest też wiele muzeów i 

około 30 teatrów. Tym, którzy kochają naturę, Warszawa dostarcza 13 
rezerwatów przyrody i kilkanaście lasów. W weekendy, masa klubów i 

barów jest zajęta przez młodych ludzi. Są także atrakcje dla fanów sportu 
np. skate parki, boiska sportowe czy Stadion Narodowy. Jeśli chodzi o 

środki transportu miejskiego w Warszawie, ludzie mogą wybrać tramwaj, 

autobus albo metro. Metro Warszawskie jest jedynym metrem w Polsce. 

Podsumowując, niektórzy ludzie kochają Warszawę, inni nienawidzą. 

Osobiście uważam, że jest to piękne, dobrze rozwinięte miasto. Jest 

zdecydowanie warte zobaczenia. 

Przydatne zwroty: 

I live in … – Mieszkam w … 

… is a beautiful city/town. – … jest pięknym miastem/miasteczkiem. 

It’s the capital of … – Jest stolicą … 

I live in the suburbs of… – Mieszkam na przedmieściach… 



There is a park/the Old Town – Znajduje się tam park/stare miasto 

The city is noted for… – Miasto jest znane z… 

One of the most interesting places in my city is… – Jednym z 

najciekawszych miejsc w moim mieście jest… 

The most well-known place is… – Najbardziej znany miejsce jest… 

airport – lotnisko 

art gallery – galeria sztuki 

bars and pubs – bary i puby 

bakery – piekarnia 

bookshop – księgarnia 

bus station – dworzec autobusowy 

butcher’s – sklep mięsny 

café – kawiarnia 

car park – parking 

church – kościół 

court – sąd 

cinema – kino 

club – klub 

fire station – remiza straży pożarnej 

gym – siłownia 

hospital – szpital 

library – biblioteka 

market square – rynek (w centrum miasta) 

museum – muzeum 

petrol station – stacja benzynowa 



pharmacy – apteka 

police station – posterunek policji 

post office – poczta 

railway station – stacja kolejowa 

restaurant – restauracja 

school – szkoła 

shopping centre – galeria handlowa 

street – ulica 

swimming pool – basen 

skyscrapers – drapacze chmur 

theatre – teatr 

town hall – ratusz 

inner city – podupadła część śródmieścia 

residential areas – dzielnice mieszkaniowe 

public transport – transport publiczny 

chain stores – sklepy należące do sieci handlowej 

fashionable boutiques – modne butiki 

tourist attractions – atrakcje turystyczne 

urban – miejski 

underground – metro 

 

Praca domowa 

Opisz Białystok korzystając z powyższego słownictwa. Limit słów 80-130, 

czyli taki jak dla matury podstawowej. Dla chętnych limit słów 200-250, 

czyli taki jak dla matury rozszerzonej. 


