
 

 W pewnym sensie   

• We didn’t get the money, but we got into the treasury  
so, in a sense, we made it, right? 
([Po napadzie na bank]  Nie zgarnęliśmy kasy, ale dostaliśmy się do skarbca, 
więc w pewnym sensie się udało, prawda?) 

• Well, in a sense you’re right.  
(Cóż, w pewnym sensie masz rację). 

• In a sense, we are all one big family. 
(W pewnym sensie wszyscy jesteśmy jedną, wielką rodziną). 

• Living in a small town is, in a certain sense, very similar to living 
in a big city. 
(Życie w małej mieścinie jest, w pewnym sensie, bardzo podobne do życia w 
dużym mieście). 

• When you teach people you always learn something new.  
So in a certain sense, every teacher is also a student. 
(Kiedy nauczasz innych, to zawsze sam uczysz się czegoś nowego.  
Więc w pewnym sensie każdy nauczyciel jest też uczniem). 

• We were running away without money, but in a way I liked it. 
(Uciekaliśmy bez pieniędzy, ale w pewnym sensie [w pewien sposób] mi się to 
podobało). 

• Everybody criticized me, but in a way that helped me. 
(Wszyscy mnie krytykowali, ale w pewien sposób mi to pomogło). 

 

Alternatywnie: „in one way” i „in one sense”. 

Pytanie „W jakim sensie” – In what sense?  In what way? 
(In what way is loosing beneficial?) 
(W jakim sensie wygrywanie jest korzystne?) 

 W tym sensie, że 

• - Robbers are important. 
- In what sense? 
  - In the sense that they create work for the police. 
(- Rabusie są ważni. 
 - W jakim sensie? 
 - W tym sensie, że zapewniają pracę policji). 

• We didn’t get the money, but we made it in the sense that we 
got into the treasury, and that is something. 
(Nie udało się ukraść pieniędzy, ale daliśmy radę w tym sensie, że dostaliśmy się 
do skarbca, a to już coś). 

• Being ill can be a good thing in the sense that it can strengthen    
your immune system. 
(Choroba może być dobrą rzeczą w tym sensie, że może wzmocnić układ 
odpornościowy). 

•  I am a worker only in the sense that I work because they don’t 
pay me for what I do. 
(Jestem pracownikiem tylko w tym sensie, że pracuję, bo nie płacą mi za to, co 
robię). 

 

Sens może też zostać określony przymiotnikiem, np. in a political sense. 

He’s not a leader in a political sense. 
(On nie jest liderem w sensie politycznym). 

I’m not a musician in a professional sense. 
(Nie jestem muzykiem w profesjonalnym sensie). 


