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Huvuddel - 
esperanto ryska
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar... Согласие

Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar... Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Uzata kiam en konsento kun alies vidpunkto

Mi povas vidi lian/ŝian punkton. Я понимаю его/ее точку зрения.
Uzata kiam vi kredas aliulaj vidpunkto estas valida, sed vi ne tute samopinias

Mi tute konsentas, ke... Я полностью согласен, что...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Mi aprobas elkore la opinion, ke... Я всецело поддерживаю мнение, что...
Uzata kiam en kompleta konsento kun aliulaj vidpunkto

Huvuddel - 
esperanto ryska
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar... В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...

Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar... Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Uzata kiam en malkonsento kun alies vidpunkto

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

Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней

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

Mi tute malkonsentas, ke... Я совершенно не соголасен с...
Uzata kiam en kompleta malkonsento kun aliulaj vidpunkto

Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke... Я совершенно не разделяю идею, что...
Uzata kiam en kompleta opozicio kun aliulaj vidpunkto

Huvuddel - 
esperanto ryska
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...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ... и... подобны/различаются, если обратить внимание

на...
Neformala maniero de deklari specifaj similecojn aŭ komparojn inter du aferoj

En kontrasto al..., ...montras... И наоборот, ... показывает...
Uzata kiam volante emfazi la diferencon inter du aferoj

...per kontrasto kun...estas... В отличие от...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

...estas simila al... rilate... ... похоже на ..., если принять во внимание...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

...kaj... malsamas en terminoj de... ... и ... различаются в понимании ...
Uzata kiam volanti emfazi kaj klarigi similecon inter du aferoj

La unua..., kontraste, la dua... Первое...., второе, напротив, ...
Uzata kiam volanti emfazi la diferencon inter du aferoj

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

Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...

Uzata kiam deklari specifaj similecojn aŭ komparoj inter du aferoj

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

Одно из различий между ... и ..., однако...

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

Huvuddel - 
esperanto ryska
Mi dirus, ke... Я бы предположил, что...

Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Ŝajnas al mi, ke... Мне кажется, что...
Uzata por doni personan opinion, kun dubo

Miaopinie… Я считаю, что...
Uzata por doni personan opinion
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El mia vidpunkto... По моему мнению...

Uzata por doni personan opinion

Mi estas de la opinio, ke... Я придерживаюсь мнения, что...
Uzata por doni personan opinion

Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,... Я думаю, что существуют различные причины этого.
Во-первых..., во-вторых...

Uzata kiam deziranta listi multajn kialojn por io

Estas mia kredo, ke... ĉar... Я полагаю, что...
Uzata por doni personan opinion, ke vi estas certa pri kaj por doni eksplikon de ĉi opinio

Huvuddel - 
esperanto ryska
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos... А теперь давайте проанализируем/вернемся

к.../рассмотрим...
Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...

Uzata kiam ŝanĝanta subjekton kaj por komenci novan alineon

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

Нельзя не заметить, что ...

Uzata kiam aldonanata gravajn informojn al jam disvolvatan argumenton

Certe..., sed... Согласен.., но...
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke... Действительно..., и все же ... остается фактом
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Koncedita, ..., tamen... Согласен,... , и тем неменее
Uzata kiam koncedanta kontraŭeargumenton, sed volanta sugesti plua analizon de via propra

Kontraŭe, ... Напротив,...
Uzata kiam korektanta equivocadan kredon, post ĉi estis deklarita
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Unuflanke... С одной стороны

Uzata por enkonduki unu flankon de argumento

Aliflanke… С другой стороны...
Uzata por montri alian flankon de argumento. Ĉiam uzata post "unuflanke..."

Malgraŭ… Несмотря на
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Malgraŭ la fakto ke... Хотя...
Uzata kiam faranta argumenton, kiu estas kontraŭ certaj datumoj aŭ kredoj

Science/Historie parolanta... Говоря научным языком...
Uzata kiam rilatado al scienco aŭ okazintaĵoj en historio

Parenteze... Между прочим...
Uzata kiam plia punkto estas pensata de kiu povas subteni vian analizon

Krome... Более того...
Uzata kiam estiganta punkton ĝis alta analiza nivelo
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