
TEAM MEMBERS ______________________________________________________________________ 

 

SCHOOL _________________________________________________________ CITY _______________ 

 

Autor: Marcin Walczyński (Zakład Translatoryki IFA UWr) 

TASK 3 

 

NIETYPOWE ZŁOŻENIA W ANGIELSKIM JĘZYKU PRAWA 

Język angielski prawa charakteryzuje się tym, że występują w nim pewne wyrazy, złożenia oraz 

struktury gramatyczne, których nie używa się w codziennym języku angielskim. Stąd też poprawna 

interpretacja zdania, a więc poprawne zrozumienie treści  danego przepisu prawnego, wymaga 

znajomości tych struktur. 

Do najczęściej spotykanych osobliwości języka angielskiego prawa należą złożenia przyimkowe, które 

w swojej strukturze mają „here” oraz „there”. 

Złożenia z „here” odnoszą się do danego dokumentu, a często i miejsca w danym dokumencie, 

natomiast złożenia z „there” odnoszą się do rzeczywistości istniejącej poza dokumentem, ale 

wskazanej w danym piśmie.  

 

Spójrzmy na przykłady: 

 

The sentences hereinabove state that…: HERE (ten dokument) + IN (w tym dokumencie) + ABOVE 

(powyżej) = powyżej tego zdania w tym dokumencie 

 

The parties sign an additional contract and therafter they can…: THERE (ta dodatkowa umowa) + 

AFTER (po) = po podpisaniu tej dodatkowej umowy 

 

ZADANIE: 

Spróbuj zatem rozszyfrować, w podany powyżej sposób, znaczenie zaznaczonych złożeń w 

poniższych zdaniach, a następnie użyj ich w polskich tłumaczeniach poniższych zdań: 

 

1. I hereby dismiss you from your job. 

ZNACZENIE ZŁOŻENIA: ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

2. You can find the introduction to this issue hereunder. 

 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

3. We direct your attention now to the agreement and the documents appended thereto. 

ZNACZENIE ZŁOŻENIA: ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

4. The person buying this item is hereinafter referred to as “the Purchaser”. 

 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

5. My sister said that that her boyfriend had taken that book and the she demanded the return 

thereof. 

 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: ................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 ............................................................................................................................................................ 

 .......................................................................................................................  
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KLUCZ: 
Za każde poprawne tłumaczenie przysługują 2 punkty: 1 punkt za właściwe 

rozszyfrowanie znaczenia złożenia i 1 punkt za poprawność tłumaczenia. 

 

1. I hereby dismiss you from your job. 
 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: przed dany dokument; za pomocą danego dokumentu; 

niniejszym 

 TŁUMACZENIE: Niniejszym zwalniam Ciebie z pracy. 

  

2. You can find the introduction to this issue hereunder. 
 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: poniżej, w dalszej części dokumentu 

 TŁUMACZENIE: Wstęp do tego zagadnienia/tej kwestii znajdziesz w dalszej 

części tego dokumentu. 
  

3. We direct your attention now to the agreement and the documents appended 

thereto. 
 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: dokumenty załączone do umowy 

 TŁUMACZENIE: Zwracamy Pana/Pańską/Twoją uwagę na umowę oraz dokumenty, 

które są do niej załączone/załączone do niej. 

  

4. The person buying this item is hereinafter referred to as “the Purchaser”. 
 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: w dalszej części dokument, poniżej 

 TŁUMACZENIE: Osoba kupująca ten przedmiot w dalszej części nazwana jest 

“Kupującym”. 

 

5. My sister said that that her boyfriend had taken that book and that she 

demanded the return thereof. 
 ZNACZENIE ZŁOŻENIA: zwrotu tej książki 

 TŁUMACZENIE: Moja siostra powiedziała, że jej chłopak wziął tę książkę i zażądała 

jej zwrotu. 

  

  

  

  

 

  


