
Akadémiai / Tudományos
Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - 
eszperantó dán
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... I store træk, er jeg enig i at... fordi...

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Jeg kan se hans/hendes pointe.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Jeg er fuldstændig enig i det...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Tárgyalás/Fő szöveg - 
eszperantó dán
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... I store træk, jeg er uenig i at... fordi...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Mi povas kompreni lian punkton, sed mi
malkonsentas tute kun ĝi.

Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.

Uzata kiam vi komprenas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute malkonsentas, ke... Jeg er stærkt uenig i at...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Tárgyalás/Fő szöveg - 
eszperantó dán
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... ... og... er ens/forskellige med hensyn til...

Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... I modsætning til..., ...viser...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... ...i modsætning til... er...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ...er lig... i forbindelse med
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ...og... er forskellige med hensyn til...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Den første..., i modsætning til, den anden...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj...
estas, ke...

En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og..
er at...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum
kiu...

En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...

Uzata por reliefigi la diferencon inter du aferoj, ĝi povas esti la komenco de longa listo de diferencoj

Tárgyalás/Fő szöveg - 
eszperantó dán
Mi dirus, ke... Jeg ville sige at...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... For mig virker det som om at...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Efter min mening...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... Fra mit synspunkt...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Jeg er af den mening at...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For
det andet...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Det er min opfattelse at... fordi...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Tárgyalás/Fő szöveg - 
eszperantó dán
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... Lad os analysere/skifte til/undersøge...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian
atenton al...

Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas
esti ignorita:...

Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Indrømmet..., men...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Er det sandt at..., men faktum er at...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Selvom, ikke desto mindre...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Derimod,...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... På den ene side...

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… På den anden side...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… På trods af...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Til trods for det faktum at...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Videnskabeligt/historisk set...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... I øvrigt...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Endvidere...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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