Załącznik nr 2
Wykaz nagrań dźwiękowych, filmów i zdjęć do wykonania
w ramach ZAPYTANIA OFERTOWEGO
na dostawę nagrań dźwiękowych, nagrań filmowych i zdjęć do opracowania poszczególnych
komponentów oraz ostatecznego programu terapeutycznego do wspomagania terapii
dysfunkcji przedczołowych
Nagrania dźwiękowe i filmy
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Poziom 1
Obrazki sytuacyjne z widocznymi zakazami
osoba przechodzi na czerwonym świetle
osoba fotografuje zabytek lub obrazy w galerii
osoba odbiera telefon podczas przedstawienia w teatrze
osoba pływa w miejscu niedozwolonym
osoba wchodzi z jedzeniem do czytelni
osoba wchodzi do sklepu odzieżowego z lodami
osoba wchodzi do lasu/zagrożenie pożarowe
osoba karmi zwierzęta w zoo
osoba parkuje w bramie/na miejscu dla inwalidy
osoba wypuszcza psa na trawnik/nie wyprowadzać psów
osoba gra w piłkę/zakaz gry w piłkę
osoba dotyka eksponaty w muzeum
osoba przy kasie/tylko do 10 produktów
osoba w barze/ prosimy o zwrot naczyń
osoba w poradni/przychodni/prosimy o ciszę
Poziom 2
W autobusie
W autobusie mężczyzna głośno rozmawia przez telefon komórkowy i gestykuluje,
pasażerowie patrzą na niego z dezaprobatą, jeden z pasażerów głośno wzdycha
na zdjęciu mężczyzna głośno mówi, ale nie gestykuluje
mężczyzna siedzi w innym miejscu, bardziej pustym, ale nadal głośno mówi i
gestykuluje
mężczyzna zakrywa nieco dłonią telefon i mówi treść prezentowaną wyjściowo, ale
po reakcji pasażerów widać, że słyszą i patrzą z dezaprobatą
mężczyzna na przystanku głośno mówi i gestykuluje, na ławce siedzi jedna osoba i
patrzy na mężczyznę
na zdjęciu mówiący do telefonu mężczyzna i wyeksponowana paczka gum do żucia
W kinie
sala kinowa, widzowie, wyeksponowany rząd z „bohaterami” scenki – dwóch
mężczyzn (siedzą obok siebie) i dwie kobiety, w oddali widać ekran;
mężczyźni rozmawiają głośno/komentują film i jedzą, jeden pokazuje palcem na
ekran, drugi się śmieje; jedna z kobiet patrzy na facetów z kwaśną miną – widzowie w
pobliżu również
mężczyźni pochyleni bardziej do siebie, mówią, chichoczą, ktoś jednak nadal patrzy w
ich stronę
mężczyźni wychodzą, zasłaniają innym
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mężczyźni normalnie patrzą na ekran
mężczyźni mają telefony w rękach, świecą, trochę brzęczą
Na przystanku
Przystanek tramwajowy, na ławeczce siedzi matka córką, matka trzyma dziecko za
rękę , dziewczynka, wyrywa się, pokrzykuje, dymek „Ja się nudzę, ja chcę moją lalę”.
Starszy pan stoi obok i tupie nogą, ma niezadowoloną minę. Młody facet pali
papierosa, jest bardzo blisko pozostałych osób.
mężczyzna wypuszcza z ust kłęby dymu
mężczyzna po prostu stoi na przystanku
mężczyzna obok matki, pochyla się, złość na twarzy
mężczyzna częstuje starszego pana, starszy pan patrzy ma niego nieco zdziwiony
W sklepie
Wnętrze małego sklepu, przy ladzie dwaj chłopcy ok. 14-16 lat, właściciel podaje im
butelkę wódki.
na ladzie wódka, w ręku sprzedawcy sok
na ladzie wódka, w ręku sprzedawcy butelka wody mineralnej
na ladzie wódka, chłopcy płacą
sprzedawca trzyma w rękach dwa piwa
sprzedawca wykonuje przeczący ruch głową + gest ręką
Na ławce
Mężczyźni siedzą na ławce, rozmawiają, śmieją się, w rękach mają piwo, pod ławką
stoi czteropak z piwem. Na trawniku obok dwaj mali chłopcy rzucają do siebie piłkę.
Po alejce spaceruje starsza pani z psem i matka z wózkiem – dziecko w spacerówce
patrzy na mężczyzn i pokazuje paluszkiem
zdjęcie piwa w torebkach
na zdjęciu mężczyźni piją z kubków, obok na ławce stoją butelki z piwem
na zdjęciu pusta ławka pod rozgałęzionym drzewem
zdjęcie ogródka piwnego, faceci piją piwo w kufelkach
faceci na ławce z piwem, wyeksponowana tacka z frytkami, chipsy itp.
W pociągu
Przedział w pociągu, mężczyzna otwiera okno (powiewa zasłonka), pozostałe osoby
siedzą i patrzą z dezaprobatą, pani siedzącej tuż przy oknie powiewają włosy, inny
mężczyzna zasłanie się gazetą przed wiatrem.
na obrazku mężczyzna otwierający okno
mężczyzna siedzi na miejscu
mężczyzna siedzi na swoim miejscu z wyciągniętymi nogami, buty stoją obok
mężczyzna i konduktor przy oknie
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Przerwa na lunch w biurze
Pokój socjalny, duży stół, przy nim trzy koleżanki jedzą lunch. Przy stole stoi czwarta
kobieta, wyciąga rękę po kanapkę + dymek „Ale smakowicie pachnie”. Na twarzach
pozostałych kobiet lekka konsternacja.
Martyna sięga po jedzenie
Martyna mówi do koleżanek
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Premiera
Budynek teatru/opery
Kobieta w niestosownym ubraniu (obcisłe spodnie, sportowa bluzka)
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Kobieta w sukni wieczorowej 1
Kobieta w sukni wieczorowej 2
Mężczyzna w garniturze
Para w strojach wieczorowych
Przeciwsłoneczne okulary
elegancka torebka damska
Czerwony żakiet
niebieska bluzka damska
elegancki kapelusz damski
kolorowa, pstrokata sukienka
szalik
naszyjnik
suknia wieczorowa
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Pokój działu spraw pracowniczych
Biuro 1 uporządkowane
Biuro 2 uporządkowane
Biuro 3 uporządkowane
Biuro 4 zabałaganione
zegar ścienny
Obraz na ścianę
Segregatory stojące na szafkach z szufladami
Trzy doniczki z kwiatami
Ekpres do kawy
Kilka kartonowych pudeł
Kalendarz ścienny (bez widocznego roku)
Wielki biurowy fotel
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Na szkolnym korytarzu
Szkolny korytarz, na pierwszym planie Agata, spódnica przed kolana, dźwiga książki,
nogi się pod nią trochę uginają, tuż obok pod ścianą stoją dwie inne dziewczynki,
jedna w okularach. W rogu korytarza sterczą chłopaki, ręce w kieszeniach, gadają,
śmieją się, obserwują korytarz
jeden z chłopaków wypowiada kwestię, pozostali potakują
chłopcy odwróceni nieco, ale zerkają i śmieją się
chłopcy koło Agaty, wyciągają ręce oferując pomoc
chłopaki robią zdjęcia komórkami
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Na pętli autobusowej
Matka podnosi wózek i próbuje wejść do autobusu, obok niej stoi młody mężczyzna,
który zamierza również jechać tym autobusem.
Mężczyzna pali papierosa
mężczyzna mówi do kobiety
mężczyzna wsiada do autobusu
mężczyzna pomaga wnieść wózek do autobusu
mężczyzna patrzy na rozkład jazdy
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Przedstawianie osób
Trzy osoby: mężczyzna w garniturze przedstawia kobiecie innego mężczyznę
Oficjalnie ubrana kobieta mówi do zespołu swoich pracowników w biurze
Młody mężczyzna przedstawia starszej kobiecie swoją narzeczoną
Mężczyzna 1 (syn) wskazuje palcem kobietę (mama) mężczyźnie 2
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Mężczyzna 1 (syn) przedstawia mężczyznę 2 kobiecie (mama)
Mężczyzna 1 mówi do mężczyzny 2; obok kobieta (mama)
Mężczyzna 1 mówi do kobiety (mama); obok mężczyzna 2
Dzień nauczyciela w liceum
Uczennica wręcza kwiaty nauczycielce
Uczeń 1 wręcza kwiaty nauczycielce
Grupa uczniów wręcza kwiaty nauczycielce
Uczeń 2 - uśmiechnięty, wręcza kwiaty nauczycielce podając je do góry łodygami
Uczeń 2 - uśmiechnięty, trzyma kwiaty za plecami
Uczeń 2 - uśmiechnięty, trzyma kwiaty w dół ale ma większy bukiet
Uczeń 2 - uśmiechnięty, trzyma kwiaty w dół ale w drugiej ręce ma prezent w pudełku
z kokardką
Uczeń 2 - uśmiechnięty, trzyma kwiaty do góry
W autobusie
Chłopak słucha głośnej muzyki jadąc do szkoły, jest zadowolony i uśmiechnięty. Inni
pasażerowie mają „kwaśne” miny i odwracają głowę, jakaś pani wzdycha głośno.
Osobne zdjęcie chłopaka 1
Osobne zdjęcie wzdychającaej pani
Osobne zdjęcie pasażera 1
Osobne zdjęcie pasażera 2
chłopak słucha muzyki w czapce z daszkiem
chłopak słucha muzyki żując gumę (robi balony)
chłopak słucha muzyki z dużym odtwarzaczem na kolanach
chłopak słucha muzyki regulując głośność
chłopak słucha muzyki gwiżdżąc
chłopak słucha muzyki czytając gazetę (chowając się za nią)
Rocznica ślubu
Na pierwszym planie fragmenty dwóch nowoczesnych kamienic naprzeciwko siebie
(duże przestronne okna balkonowe), w jednym z okien widać w świetle tańczące
osoby z kieliszkami w ręku. W oknach u sąsiadów ciemno, ale 3-4 osoby wychylają się
i rozglądają
w oknie widać parę, która wznosi toast i daje sobie buziaka
w oknie widać osoby siedzące z kieliszkami i rozmawiające, ktoś przykłada palec do
ust
Mężczyzna wychyla się przez okno i krzyczy
Remont mieszkania
Zdjęcie przedstawia przekrój domu, widać kilka mieszkań. W jednym działa facet z
wiertarką, sąsiad leżący w łóżku zakrywa uszy poduszką, inny sąsiad puka szczotką w
sufit
zdjęcie faceta z młotkiem w słuchawkach
facet pracuje dalej, wyeksponowany magnetofon i pokazane symboliczne nutki
mężczyzna krzyczy
na zdjęciu mężczyzna i sąsiad, stoją w uchylonych drzwiach sąsiada, mężczyzna
przeprasza sąsiada
zdjęcie faceta z piłą
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W drodze
Student spieszy się na zajęcia na uczelni, jest bardzo głodny, więc idąc zjada
hamburgera i rzuca opakowanie na chodnik. Parę metrów od chłopaka stoi kosz na
śmieci, po chodniku idzie dwoje innych ludzi – jedna z osób patrzy jak chłopak rzuca
śmieć.
ogląda się i ciska papier, nikt nie patrzy
daje papier przechodniowi
wyrzuca śmieć do kosza
drze śmieć na kawałki i rozrzuca
Spacer z psem
Pan Nowakowski wybrał się na spacer z psem. Piesek biega sobie swobodnie po placu
zabaw, załatwia nawet swoją potrzebę, a mężczyzna z wielkim zainteresowaniem
obserwuje przelatujące ptaki. otwarta furtka na plac zabaw, dwoje dzieci na
huśtawce, matka dzieci na ławce patrzy z oburzeniem na psa, pies obsikuje element
konstrukcji do wspinania. Właściciel psa stoi za ogrodzeniem i patrzy w niebo na
lecące ptaki, nieopodal niego dwie osoby obserwują ptaki przez lornetki.
mężczyzna patrzy przez lornetkę, stoi obok ornitologów
facet rzuca przez niskie ogrodzenie placu piłeczkę
mężczyzna odwraca głowę i stoi nieco dalej niż poprzednio, trochę zerka przez ramię
na psa
mężczyzna spaceruje po alejce trzymając psa na smyczy
Śmieci
Skraj lasu, na poboczu samochód, otwarte drzwi, kierowca przechyla się i wypycha na
zewnątrz duży worek ze śmieciami, niektóre śmieci wysypują się (plastikowa butelka,
pojemnik kartonowy itp.)
mężczyzna przy samochodzie zawiązuje worek
eleganckie ogrodzenie, w dali widać ogromną willę i zaparkowany kabriolet, Kowalski
przerzuca worek do „pergoli śmieciowej” sąsiada
mężczyzna pali śmieci, leci dym
Kowalski w domu, pochyla się nad pojemnikami do segregacji, zgniata plastikową
butelkę
śmietnik między blokami, Kowalski wrzuca worek
Poziom 3
Na przystanku
Przystanek autobusowy, obok wiaty na chodniku leży mężczyzna (ubrany schludnie).
Anna stoi odwrócona plecami do leżącego faceta, ale odwraca głowę i patrzy na
niego
Anna patrzy na rozkład
Anna patrzy w drugą stronę
Anna siedzi na ławeczce
Anna pochyla się nad mężczyzną, dotyka jego ramię i mówi do niego
W markecie
Na pierwszym planie półki sklepowe ze słodyczami, dziewczynka stoi pomiędzy
dwoma regałami, zadziera główkę, płacze. W pewnej odległości stoi mężczyzna, jest
odwrócony bokiem do dziewczynki, wyciąga bombonierkę z półki i zerka na
dziewczynkę.
facet przy ladzie w delikatesach, ekspedientka podaje mu piękną bombonierkę
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facet pochyla się do dziewczynki i pyta „No co tam, czemu płaczesz, czy przypadkiem
nie zgubiłaś swojej mamy?”
pan Marek ze skupiony wzrokiem na bombonierkach
facet podaje dziecku lizaka i mówi „No już, przestań się mazgaić…”
W biurze
Profesjonalne biuro, atrakcyjna sekretarka pracuje przy komputerze (ubrana
stosownie, elegancko). Przy kobiecie stoi mężczyzna w garniturze, mówi do niej i
jednocześnie trzyma poufale dłoń na jej ramieniu, kobieta patrzy skonfundowana
(wzrok skierowany na rękę szefa)
zbliżenie na osoby, szef dotyka oburącz karku kobiety
zbliżenie na osoby, szef trzyma rękę na ramieniu kobiety i wręcza czekoladki
kobieta patrzy na szefa/słucha uważnie, ten mówi do niej stojąc w pewnej odległości
od biurka
szef trzyma dłoń na ramieniu sekretarki, pochyla się do niej
W kinie
Właśnie kończy się seans, kobieta patrzy na końcowe napisy i słucha nastrojowej
muzyki dobiegającej z ekranu. Siedzący obok obcy mężczyzna chce poznać kobietę,
zaczepia ją, dotyka delikatnie jej rękę i szepcze do ucha. kobieta patrzy zdziwiona na
mężczyznę. Obok kobiety drugie miejsce jest wolne, dalej kilka miejsc w tym samym
rzędzie rozmawiają dwie dziewczyny.
facet szepcze jak w wyjściowej scence, ale nie dotyka kobiety
facet nieco odchylony do tyłu, wyciąga rękę na powitanie
pokazana twarz faceta, charakterystyczna - błagalna mina
mężczyzna i kobieta stoją obok krzeseł
Narada
Biuro, na pierwszym planie duży stół, przy nim siedzi kilka osób, trzymają w rękach
papiery, omawiają, patrzą na duży ekran na ścianie na wprost. Jacek siedzi najbliżej
ekranu, przed nim laptop; mężczyzna ziewa ostentacyjnie z szeroko otwartymi
ustami.
zbliżenie na Jacka, facet przeciąga się i ziewa ostentacyjnie jak poprzednio
zbliżenie na Jacka, facet ziewa dyskretnie zakrywając usta dłonią
zbliżenie na Jacka, Jacek z głową na stole
Jacek wstaje i kieruje się do wyjścia, dymek z wypowiedzią
W szkole
Szkolny korytarz, na pierwszym planie Karol i Maciek. Maciek mówi do Karola „Karol,
zostaniesz na boisku po lekcjach?”. Karol plecami do Maćka odwraca głowę i
pokazuje środkowy palec.
Maciek zdziwiony i zasmucony, Karol idzie przed siebie odwrócony plecami do kolegi
Maciek zdziwiony i zasmucony, złość na twarzy Karola
Maciek patrzy wyrozumiale „Ok., w porządku”, Karol lekko zasmucony
Maciek zdziwiony i zasmucony, Karol puka się w czoło, złość na jego twarzy
W biurze
Duże biuro z wieloma stanowiskami (6-8 stanowisk), osoby pracują przy
komputerach, wypełniają dokumenty, dwie osoby stoją przy automacie z kawą i
rozmawiają, nieopodal stoi dystrybutor z wodą. Jeden z pracowników siedzi przy
biurku, trzyma na nim nogi, ręce za głową.
na zdjęciu facet w skarpetkach trzyma nogi na biurku
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mężczyzna je, na biurku stoją pudełka z jedzeniem, napój itp.
facet z nogami na biurku, słuchawki na uszach
mężczyzna stoi przy oknie, pije napój, patrzy przez okno
W pokoju nauczycielskim
Pokój nauczycielski, przy stole siedzi pani Jola, skromnie i elegancko ubrana, na
głowie ma dużego koka „w dawnym stylu, z loczkami”. W drzwiach pan Zygmunt, w
dresie, pokrzykuje do pani Joli, dymek „Jolu, cóż za wymyślna, misterna, fryzura!
Ptaszki mogłyby sobie gniazdko uwić! Prawdziwa z ciebie dama!”. Pani Jola patrzy z
lekkim oburzeniem na Zygmunta, oboje są w średnim wieku. Na drugim planie przy
innym stole dwoje nauczycieli ogląda dziennik – pan i pani.
Zygmunt pochyla się do nauczycieli i szepcze
Zygmunt mówi do Joli
Zygmunt wchodzi i mówi "Dzień dobry"
Na przyjęciu
Salon, na stole przekąski i napoje, ludzie rozmawiają, trzymają w rękach kieliszki. Na
pierwszym planie Monika, obok podchmielony Michał, dymek „Monika, jak się cieszę,
że przyszłaś, słyszałem, że rzucił cię facet, co za drań! Facet chyba rozum stracił, taka
atrakcyjna kobieta z ciebie”. Monika zawstydzona, rumieńce na twarzy, goście obok
odwracają głowy i patrzą ze współczuciem, szepczą, dymki, „Biedna dziewczyna”,
„Ojej, słyszałaś? Monikę...”
Zbliżenie: Michał mówi do Moniki
Zbliżenie: Michał tylko patrzy na Monikę
Sytuacja w urzędzie miejskim
Klientka czeka już dość długo, obawia się, że spóźni się na ważne spotkanie służbowe.
Urzędniczka powoli segreguje papiery na biurku i prosi aby czekać
Klientka wychodzi z urzędu
Klientka spokojnie mówi do urzędniczki
Klientka krzyczy na urzędniczkę
Klientka mówi pochylając się w stronę urzędniczki
Klientka oburzona krzyczy na cały urząd
Po egzaminie na uczelni
Studentka 1 nie zdała egzaminu, jest smutna, lecą jej łzy z oczu; trzyma jakieś
notatki/segregatory. Dwie koleżanki szepczą w tle.
Dwie te same koleżanki rozmawiają w ustronnym miejscu pijąc kawę
Na 1 planie studentka 1; w tle te same koleżanki rozmawiające na głos
Studentka 1 i te same koleżanki zwracające się i mówiące do niej
Koleżanki i inni studenci imprezują ze szklankami i kieliszkami w rękach
Koleżanka 1 wysyła sms-a, koleżanka 2 dzwoni przez komórkę
Koleżanki stanowczo mówią (jedna wytyka ją palcem) do studentki 1, ona ma
zwieszoną głowę
W piekarni
Lada w piekarni, na półkach pieczywo, ekspedientka patrzy na mężczyznę, na jej
twarzy niezadowolenie ze zdziwieniem, pochyla się trochę do przodu, żeby lepiej
słyszeć.
Zbliżenie na ekspedientkę - zdenerwowaną
ekspedientka pokazuje na bułki, ma życzliwy wyraz twarzy
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Kłótnia rodziców
Skromny pokój w mieszkaniu, na pierwszym planie kłócący się rodzice. Oboje mają
agresywny wyraz twarzy, kobieta kieruje palec wskazujący na męża, facet ma lekko
podniesione ręce zaciśnięte w pięści. Obok stoi mała dziewczynką, wyraz twarzy i gest
(np., rączka przyłożona do ust) wskazuje, że jest przestraszona.
rodzice patrzą na córkę i pokazują palcami nawzajem, na siebie
kobieta uderza męża w twarz
mężczyzna trzyma rękę żony szarpiąc trochę, druga ręka zaciśnięta w pięść
rodzice przy stole rozmawiają, dziewczynka w drugim pokoju ogląda telewizję,
pokazane dwa pokoje wyraźnie rozgraniczone ścianą
Bójka
Podwórko na osiedlu, chłopaki biją się, większy wyraźnie dominuje (okłada
pięściami), mniejszemu leci krew z nosa (ten odpycha przeciwnika, odwraca głowę
przed ciosami). Nieopodal idzie wysoki mężczyzna w średnim wieku i staruszka, która
patrzy ze smutkiem na sytuację.
mężczyzna mówi do kobiety
mężczyzna wykonuje gest rozdzielający bijących się i mówi „Przestańcie natychmiast,
bo wezwę policję…czy nic się nie stało?”
kobieta zerka smutno, facet idzie i udaje, że nie widzi
mężczyzna trzyma za kark chłopaka, ręka uniesiona jak do uderzenia z liścia, facet
mówi zdenerwowany
Na dworcu
Kawałek peronu, dwie pary schodów prowadzących do wyjścia na miasto. Przy
ruchomych schodach tabliczka z napisem „awaria” , obok zwykłe schody, starsza pani
wchodzi na stopnie, próbuje wtargać ciężką walizkę. Tuż obok staruszki dwie młode
dziewczyny z małymi plecakami, rozmawiają i śmieją się, stoją tak, że widzą kobietę
dziewczyny odwrócone
dziewczyny rozmawiają ze starszą kobietą
dziewczyny zaczepiają pracownika, pokazują palcem starszą panią
W autobusie
Wnętrze autobusu, na miejscach siedzących również kilkoro młodych ludzi – jeden
słucha muzyki, dwie dziewczyny rozmawiają ze sobą, inny patrzy w okno (te osoby
znajdują się blisko starszej pani, starsza pani trzyma się jedną ręką poręczy). Widać
również siedzącego krzepkiego mężczyznę w średnim wieku.
w drzwiach autobusu wychodząca osoba, widać wolne miejsce
młody wstaje i wykonuje gest zapraszający na miejsce
na zdjęciu wszystkie młode osoby patrzą w okno
na zdjęciu mężczyzna chwyta chłopaka za ramię i pociąga go do góry
krzepki facet w średnim wieku ustępuje miejsca , gest
starsza panie stoi we wnęce na wózki, przodem do szyby, oburącz trzyma się poręczy
Poziom 4
Kłótnia małżeńska
Wnętrze kuchni, kobieta stoi przy przepełnionym koszu na śmieci i patrzy z wyrzutem
na męża, trzyma w ręku mały nożyk, pod jej nogami leży torba z ziemniakami. Na
wprost niej stoi mężczyzna, jest również zdenerwowany
Zbliżenie na kobietę mówiącą z gniewnym wyrazem twarzy
Zbliżenie na kobietę mówiącą z płaczliwym wyrazem twarzy
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Zbliżenie na kobietę mówiącą ze spokojnym wyrazem twarzy
Zbliżenie na kobietę mówiącą z gniewnym wyrazem twarzy rzucającą nóż na podłogę
Zbliżenie na mężczyznę mówiącego z gniewnym wyrazem twarzy
Zbliżenie na mężczyznę mówiącego ze spokojnym wyrazem twarzy
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5

Matka i syn
Hol domu, chłopak skrada się na schody chwiejnym krokiem, z kieszeni wystaje
nowoczesny odtwarzacz, słuchawki spadają mu z uszu. Matka stoi przy balustradzie
schodów, gestykuluje/wyciągnięte ręce w kierunku syna, krzyczy
na zdjęciu matka uderza chłopaka
matka groźnie gestykuluje, krzyczy
matka płacze, trzyma się za serce
matka mówi do syna, stanowczy, ale spokojny wyraz twarzy

1

Rozmowa telefoniczna
zdjęcie teściowej przy telefonie po jednej stronie, po drugiej zdjęcie synowej
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W sklepie warzywnym
Wnętrze sklepu, za ladą stoi sprzedawca, po drugiej stronie Anna patrząca ze
zdziwieniem na kupione jabłka. Obok Anny stoi inny klient, sprzedawca patrzy w jego
stronę
na zdjęciu/filmie sprzedawca obsługuje następną osobę, Anna przy wyjściu ze
smutkiem patrzy na torbę z jabłkami
jak scenka wyjściowa, tylko Anna patrzy uporczywie na sprzedawcę
Anna krzycząca, z wyciągniętą ręką do sprzedawcy, na ręce plamkowane jabłko
Anna pokazuje palcem na ładne jabłka stojące w koszyku na ladzie
U lekarza
Gabinet lekarski, lekarz wypisuje papiery, pacjent siedzi po drugiej stronie biurka,
mina chorego niepewna
W butiku
Wnętrze butiku, Katarzyna stoi przed wieszakiem z sukienkami, patrzy trochę
zdegustowana/ znudzona. Ekspedientka pokazuje jej sukienkę, sztucznie uśmiecha się
Katarzyna mówi do ekspedientki z wrogim wyrazem twarzy
Katarzyna trzyma w ręku kilka sukienek
Katarzyna mówi spokojnie do ekspedientki
W pociągu
Przedział w pociągu, para przytulona ogląda zdjęcia, studentka trzyma na kolanach
otwartego laptopa, spogląda na faceta, który ją zagaduje, na twarzy dziewczyny
konsternacja
Studentka wpatruje się w ekran laptopa
Studentka mówi do mężczyzny z gniewnym wyrazem twarzy
Studentka mówi do mężczyzny ze spokojnym wyrazem twarzy
Studentka wychodzi z przedziału
W pracy
dwa biurka naprzeciwko siebie, Ewa z rękami na klawiaturze, obok niej stoi Marta
kładzie na biurku koleżanki plik kwitków
Ewa rozmawia z szefem
Ewa przegląda papiery z Martą
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Ewa mówi do Marty z gniewną miną
Ewa mówi spokojnie do Marty oddając jej papiery
Papierosy
Przystanek autobusowy z wiatą, widać znaczek „zakaz palenia”, pada deszcz, 3-4
osoby oraz młoda kobieta pali papierosa i patrzy na zegarek, inne osoby patrzą z
dezaprobatą, dym leci w twarz Piotra, Piotr trzyma w ręku złożony parasol
podobny obrazek jak poprzednio, Piotr poza wiatą pod parasolem
Piotr podaje palącej kobiecie parasol
Piotr mówi stanowczo do palącej kobiety
Piotr pokazuje znaczek zakazu palenia na przystanku, krzycząc na palącą kobietę
Parkowanie
Lato, na pierwszym planie front kamienicy ze sklepami, parking i źle zaparkowany
samochód, szyby opuszczone, kierowca opiera lewy łokieć na oknie, na I piętrze
wychyla się kobieta
Kobieta w oknie trzyma doniczkę i patrzy w dół
Kobieta zamyka okno
Kobieta krzyczy z okna bardzo zła
Kobieta krzyczy z okna, ale spokojniej

Zdjęcia
Poziom 1
1

okulary na żyłkę, z czerwonymi zausznikami

2

okulary z czarnymi oprawkami i zielonymi zausznikami

3

okulary na żyłkę z metalowymi zausznikami

4

okulary z niebieskimi oprawkami

5

okulary z metalowymi oprawkami

Zdjęcia podanych obrazów z opisem (autor i tytuł obrazu).
1

Peter Paul Rubens Autoportret

2

Jacek Malczewski Ukrainka

3

Władysław Podkowiński Szał uniesień

4

Francois Clouet Elżbieta Austriacka
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Oferty ze zdjęciem (osoba na zdjęciu musi odpowiadać opisowi).
1

Jestem czterdziestoletnim przedsiębiorcą. Dużo pracuję i wiele czasu spędzam w delegacjach.
Szukam młodej i energicznej towarzyszki podróży. Bez zobowiązań.

2

Szczupły brunet (35 lat), pracuję jako urzędnik państwowy. Szukam poukładanej,
zrównoważonej i miłej kobiety. Pragnę stałego związku. Interesuję się ornitologią i mitologią
grecką. Lubię muzykę i dobre filmy.

3

Trzydziestolatek, piekarz, szukam panny w celach matrymonialnych. Pragnę stabilizacji,
harmonii i ładu w życiu. Spokojny, sympatyczny, uczciwy, z poczuciem humoru. Interesuję się
motoryzacją, sportem, podróżami. Lubię aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Dzieciom mówię - nie!

4

Dobrze zbudowany, wysportowany trzydziestopięciolatek. Archeolog z zawodu, grafik z
zamiłowania. Jeśli cenisz sobie wolność i spontaniczność, kochasz dalekie podróże w nieznane
i jesteś samotną, niezależną, nowoczesną kobietą, to szukam właśnie Ciebie!

1

EGIPT (pustynia z piramidami lub wizerunkiem Sfinksa)

2

PRYWATNA WYSPA (zdjęcie małej turystycznej wyspy, wyglądającej na prywatną)

3

WENECJA (zdjęcie Wenecji np. z Canale Grande i gondolami)

4

MORZE (zdjęcie morza z kawałkiem plaży)

5

JEZIORO (zdjęcie jakiegoś jeziora, w którym można by się kąpać)

6

GÓRY (zdjęcie gór)

Grafika przypominająca repertuar kina.
1

„MACHINA WPŁYWÓW” Kobieta jest sekretarką w dużej korporacji. Przypadkowo
podsłuchuje rozmowę swoich przełożonych. Okazuje się, że są oni zamieszani w poważną
aferę korupcyjną. Film nagrodzony wieloma nagrodami, o ciekawej akcji i zaskakującym
zakończeniu.

2

„ LOS” Małżeństwo z dwójką małych dzieci kupuje upragniony dom nad jeziorem.
Początkowo wszystko układa się pomyślnie, jednak po jakimś czasie w pokoju córki zaczynają
dziać się dziwne rzeczy. Mieszkańcy miasteczka mówią, że dom znajduje się w miejscu, gdzie
kiedyś był cmentarz.

3

„ZIELONE WZGÓRZE” Młody mężczyzna zafascynował się kobietą z przypadkowo
znalezionego zdjęcia. Postanawia ją odnaleźć. Gdy okazuje się, że jest ona właścicielką
restauracji zatrudnia się tam jako kucharz i zakochuje. Czy kobieta odwzajemni uczucia
adoratora?
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4

„MIASTECZKO” W meksykańskim miasteczku policja nie może poradzić sobie z lokalną mafią,
handlem narkotykami, strzelaninami na ulicach i porwaniami dla okupu. Gdy do miasta
przyjeżdża Ron, były policjant, wszystko się zmienia. Czy brutalnymi i niezgodnymi z prawem
sposobami poradzi sobie z miejscową gangsterką?

Zdjęcia kwiatów z opisem jak niżej
1

OPUNCJA

2

FIKUS

3

SKRZYDŁOKWIAT

4

ASTROFYTUM

1

STANCJA (mały - ok. 12 metrów - pokoik z meblami w starym stylu, np. tapczan, brązowy
kredens, ława lub stół i krzesło)

2

POKÓJ 4-OSOBOWY W AKADEMIKU (pokój z akademika uczelnianego, dość skromne proste
meble np. dwa piętrowe łóżka, dwa stoliki, 4 krzesła, dwie szafy/kredensy, półki na książki,
jakiś kącik kuchenny)

3

POKÓJ 1-OSOBOWY W AKADEMIKU (pokój z prywatnego akademika: proste meble, lecz dość
estetyczne, mogą być w kolorze, łóżko, stolik/biurko, krzesło i fotel, szafa, szafka typu
biblioteczka, półki z książkami, kącik kuchenny)

4

MIESZKANIE (dość estetyczny pokój typu sypialnia z miejscem do nauki jak dla młodej osoby:
łóżko, biurko, szafki i półki na ubrania i książki)

5

POKÓJ HOTELOWY (typowy pokój hotelowy dla jednej osoby w średnim standardzie)

6

POKÓJ 3-OSOBOWY W AKADEMIKU (pokój z akademika uczelnianego, dość skromne proste
meble np. piętrowe łóżka i łóżko dla trzeciej osoby, dwa stoliki, 3 krzesła, dwie
szafy/kredensy, półki na książki, jakiś kącik kuchenny)

Zdjęcia opisanych potraw i opis obok.
1

KOPYTKA PO SKANDYNAWSKU: Kopytka polane mięsno-grzybowym sosem. W zestawie
sałatka z rukoli i rzodkiewki oraz fasolka szparagowa okraszona zasmażką z masła i bułki
tartej.

2

PIECZEŃ JAGNIĘCA: Chude, jagnięce mięso z dużą porcją frytek lub ziemniaków w
śmietanowym sosie oraz mieszanka sałat.

12

3

KURCZAK NA OSTRO: Chuda pierś z kurczaka polana pikantnym sosem paprykowym, podana
z surówką z marchwi i czerwonymi buraczkami.

4

KURCZAK FARMERA: Pieczona pierś z kurczaka z dodatkiem delikatnego sosu czosnkowego na
bazie jogurtu z surówką z marchwi.

5

MIKS SAŁAT: Roszponka, rukola, sałata lodowa i masłowa polane łagodnym jogurtowym
sosem. Pyszne, niskokaloryczne danie dla osób dbających o linię.

6

SZARLOTKA Z LODAMI: Domowa szarlotka z najlepszych gatunków jabłek, podana z kulką
lodów waniliowych.

Gazeta z programem telewizyjnym.
1

„UŚMIECH LOSU” Maria i Krzysztof, małżeństwo z dwójką dzieci, kupują mieszkanie na
kredyt. W krótkim czasie oboje tracą pracę. Początkowo matka Krzysztofa pomaga im spłacać
zadłużenie, pozornie nie oczekując niczego w zamian. Bardzo dobry polski dramat, obsypany
wieloma prestiżowymi nagrodami na konkursach krajowych i zagranicznych.

2

„ZŁODZIEJASZEK” 30- letni Amerykanin zostaje zahipnotyzowany i co wieczór wychodzi z
domu by okradać domy hollywoodzkich bogaczy. Wszystkie kosztowności zanosi swojemu
hipnotyzerowi, o czym potem nie pamięta. Mało tego, sam- jako policjant- zamierza
rozwikłać zagadkę i złapać złodzieja, którym jest. Rewelacyjna, pełna zwrotów akcji komedia.

3

„ZACZAROWANY ŚWIAT’ Film przedstawiający życie termitów. Pokazuje jak bardzo złożone są
społeczeństwa tych owadów i ich hierarchiczną strukturę.

4

„GORĄCZKA” Gorączka złota na Dzikim Zachodzie. Szeryf walczy z rabusiami nękającymi
miasto, chcącymi szybko wzbogacić się i wysiedlić lokalnych mieszkańców.

5

„KRÓLOWIE” Film przedstawia królów- Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego,
Władysława Jagiełło, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta nie jako władców, lecz ludzi z
wieloma wadami i przywarami.

Poziom 2
1

huśtawka dwuosobowa (prosta huśtawka dla dwóch osób)

2

park zabaw „Fantazja” (duży wieloelementowy kompleks do zabawy)

3

ścianka wspinaczkowa (ścianka do wspinaczek dla dzieci)

4

plac zabaw (domek, zjeżdżalnia i piaskownica)

1

biały kapelusz (biały kapelusz z dużym rondem)
13

2

czapka z daszkiem (biała czapka z daszkiem)

3

czerwony kapelusz (czerwony kapelusz z dużym rondem)

4

biały kapelusz (biały kapelusz z małym rondem)

1

aparat fotograficzny - 850 zł.

2

zastawa – 450 zł. (komplet naczyń)

3

ekspres do kawy – 290 zł.

4

stojak na wino 210 zł.

5

Ceny mogą wyglądać jak metki sklepowe lub mogą znajdować się w podpisie.

1

Koktajl z czarnych i czerwonych porzeczek z dodatkiem jagód

2

Koktajl pomarańczowo-grejpfrutowy

3

Koktajl z kiwi

4

Koktajl malinowo-truskawkowy
Na zdjęciach naczynia z kolorowymi koktajlami, przystrojone zawartymi w nich owocami.

1

bransoletka (delikatna srebrna bransoletka)

2

naszyjnik (masywny pleciony naszyjnik, inny niż srebrny z kamieniami)

3

kolczyki (srebrne kolczyki, mogą być z kamieniami)

4

naszyjnik (masywny srebrny naszyjnik z kamieniami)

5

pierścionek (jakikolwiek)

6

bransoletka (delikatna srebrna bransoletka z kamieniami)

Gazeta z ogłoszeniami, przy każdym ogłoszeniu zdjęcie (pasujące do poniższych opisów).
1

Wynajmę 1 pokojowe mieszkanie w centrum miasta – 32 m2, umeblowane. W przedpokoju
duża szafa na ubrania; w pobliżu centrum handlowe i plac zabaw. 1500 złotych miesięcznie
(w tym opłaty).
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2

Dom do wynajęcia. Powierzchnia 140 m2. Doskonała lokalizacja i komunikacja - trzy minuty
do tramwaju i autobusu. Dom zadbany, w ogrodzie mały plac zabaw. Opłata miesięczna 4500
zł. Anna 500-992-700

3

Wynajmę (bezpośrednio) dwupokojowe mieszkanie o powierzchni 54 m², na pierwszym
piętrze. Mieszkanie jest w dobrym stanie, widne i ciche, o niskich kosztach eksploatacji. Z
okna jednego pokoju piękny widok na jeziorko i plac zabaw. Cena najmu to 2050 zł. +
przewidywane opłaty maksymalnie 250 zł. Telefon: 678-998-678

4

Mieszkanie dwupokojowe, 50 m2, w pełni umeblowane, świeżo po malowaniu i wymianie
okien. Bardzo blisko pętla autobusowa i przystanek tramwajowy. W pobliżu Politechnika.
Wynajmę na weekendowe zjazdy studentom. Opłaty: 60 zł./doba (w cenie także Internet)

Poziom 3
Grzyby powinny być tak sfotografowane by było widać czy mają blaszki pod kapeluszem czy
nie.
1

muchomor czerwony

2

muchomor sromotnikowy

3

borowik szlachetny

4

majówka wiosenna

1

apaszka (mała chusteczka zawiązywana na szyi, np. biało-szara z dodatkiem wyraźnych
czerwonych/pomarańczowych kolorów)

2

arafatka (szaro-biała chusta z frędzlami)

3

chusta regionalna (regionalna kolorowa chusta z frędzlami)

4

krawat (czerwony/pomarańczowy gładki krawat)

(Zdjęcia koktajli ozdobionych zawartymi w nich owocami, pod którymi poniższe opisy)
1

Koktajl na bazie mleka z dodatkiem czarnych porzeczek, pomarańczy oraz brązowego cukru o
bogatym kwaskowo-słodkim smaku.

2

Koktajl z czerwonych grejpfrutów, mandarynek, pomarańczy na bazie wody gazowanej z
dodatkiem pokruszonego lodu.

3

Koktajl o pysznym, lekko kwaśnym smaku. Borówki, maliny i wiśnie połączone z mocno
gazowaną wodą i kostkami lodu to idealne orzeźwienie w upalne dni.
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4

Koktajl na bazie jogurtu z dodatkiem trzech rodzajów porzeczek: czarnych, czerwonych i
białych. Lekko kwaśny i orzeźwiający.

5

Koktajl mleczny o smaku kiwi z dodatkiem brązowego cukru i soku z limonki.

6

Jogurtowo-malinowo-truskawkowy koktajl z kulką waniliowych lodów.

Grafika może przedstawiać stojące lub leżące na półce książki, po najechaniu kursorem
myszy powiększy się opis konkretnej książki, ewentualnie cztery zdjęcia pojedynczych książek, z
tyłu książki tytuł i opis jak niżej.
1

„NIE ODWRACAJ SIĘ”

2

„EUROPA NA OBCASACH”

3

„W MATNI”

4

„DOKĄD TERAZ?”

Strona gazety z ogłoszeniami, cztery poniższe nazwy warsztatów i treść ogłoszenia lepiej
widoczne niż pozostałe, po najechaniu kursorem myszy konkretne ogłoszenie powiększa się by je
przeczytać (chyba, ze uda się zrobić na tyle czytelne zdjęcie, że bez powiększania będzie można
odczytać treść ważnych dla zadania ogłoszeń).
1

CENTRUM NAPRAW SAMOCHODÓW Blacharstwo, lakiernictwo, części zamienne. ul.
Kolorowa 16, tel. 22 1234567

2

AUTO CENTRUM Kompleksowa diagnostyka, układy wtryskowe, układy klimatyzacji, systemy
zabezpieczeń, mechanika pojazdowa. ul. Wjazdowa 10/12, tel. 22 987654

3

TRUCK SERWIS Wszechstronna naprawa samochodów ciężarowych, przyczep, naczep i
autobusów oraz autoholowanie. Sezonowo darmowe przeglądy układów klimatyzacyjnych i
wymiana opon. ul. Kolberga 125, tel. 22 717 828 0

4

WULKAN Opony, alufelgi, felgi aluminiowe. Geometria, wymiana i sprzedaż opon,
wulkanizacja. ul. Małej Łąki 18B, tel. 22 11 22 33 44

Cztery butelki wina, zamiast podpisów zdjęć na butelce są nazwy (jak niżej), po najechaniu
kursorem na butelkę powiększa się etykieta z treścią.
1

PRIMO Lekkie wino czerwone - do lżejszych (niekrwistych) czerwonych mięs, wędlin,
delikatnych serów, ale także do ryb, pizzy, fasolki po bretońsku a nawet bigosu.

2

GUSTO BIANCO Wino białe półwytrawne - do ryb, białego mięsa, makaronów, cielęciny,
kurczaków, indyków, pasztetów i grzybów.
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3

ROSSO Wino różowe - do ryb, sardynek, białych mięs, wędlin i delikatnych serów.

4

BELLA Dojrzałe wino czerwone - do czerwonych mięs i dziczyzny, a także do ostrzejszych,
fermentowanych serów.

Poziom 4
1

kapcie (ciepłe babcine kapcie)

2

parasol (elegancki damski parasol dla starszej pani)

3

róże (bukiet róż)

4

patelnia (jakakolwiek zwykła patelnia)

5

złota biżuteria (np. nowoczesna zdobiona złota biżuteria)

1

pomarańcze (talerzyk z pokrojonymi na ćwiartki pomarańczami)

2

marchewka (talerzyk z paskami marchwi)

3

winogrona (talerzyk z kiścią winogron)

4

krakersy (talerzyk z ułożonymi krakersami)

5
owoce i warzywa (talerzyk z pokrojonymi w paski marchewką, jabłkiem, ogórkami, kulkami
winogron)

1

rower (jakikolwiek męski)

2

tramwaj (jakikolwiek współczesny)

3

pociąg (osobowy, typu kolejka podmiejska)

4

metro (pociąg, ale by było widać napis metro lub widok stacji metra)

5

autobus miejski (jakikolwiek)

6

skuter (jakikolwiek, lecz nie w damskiej kolorystyce)

Zdjęcia opakowań kremów z zaproponowanymi nazwami, obok karteczka („ulotka” z
opisem kremu).
1

VITA YOUNG – Lekka emulsja nawilżająca, bez kompozycji zapachowych, redukująca
podrażnienia wrażliwej skóry. Doskonała dla nastolatków.
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2

HAPPY SKIN - Bezzapachowy, naturalny, regenerujący krem na noc. Nie zawiera parabenów i
alkoholu. Skóra odzyskuje promienny wygląd, jest sprężysta, wygładzona i odżywiona.

3

KOMFORT 24 - Odżywczy krem o przyjemnym zapachu. 24- godzinne nawilżenie dla suchej
cery. Chroni skórę przed odwodnieniem i zapewnia jej komfort, pozostawiając ją miękką w
dotyku.

4

SHINE – Przeciwzmarszczkowy i nawilżający krem na dzień o delikatnej konsystencji. Sprawia,
że skóra jest odżywiona i pełna blasku. Nie zawiera konserwantów, syntetycznych barwników
i aromatów mogących alergizować, a także silikonu i alkoholu.

Gazeta z ogłoszeniami.
1

Wynajmę małe mieszkanie. Jeden pokój, umeblowane, na osiedlu strzeżonym. Przed
budynkiem jest miejsce postojowe. 1300 złotych miesięcznie (w tym opłaty), tel. 604 618 831

2

Sprzedam kawalerkę (33 m²) na obrzeżach miasta. Doskonała lokalizacja- trzy minuty do
tramwaju lub autobusu. Mieszkanie jasne, ustawne. Budynek zadbany, po remoncie, prężnie
działająca wspólnota. Czynsz miesięczny ok. 350 zł. Cena - 260 000 tys. zł.- do niewielkiej
negocjacji. Anna 568-992-789

3

Mieszkanie jest 5 km od centrum miasta. Ma dwa pokoje (około 50 m2). Ja, 22- letni student,
zajmuję większy pokój. Oferowany pokój ma 18 m2. Jest fajnie urządzony, bardzo
energetyczny. Opłaty: 1000 zł. miesięcznie bez dodatkowych kosztów (w cenie Internet!).
Marcin, 607 808 380

4

Wynajmę (bezpośrednio) kawalerkę o powierzchni 30 m², na parterze, w bloku 4kondygnacyjnym. Mieszkanie jest w bardzo dobrym stanie, widne, ciche, o niskich kosztach
eksploatacji. Ekspozycja zachodnia, widok na dziedziniec. Bardzo blisko znajduje się
przedszkole i szkoła. Cena najmu to 1600 zł. + opłaty. 678-998-678

Cztery flakony perfum z etykietami (po najechaniu kursorem na etykietę pojawia się opis).
1

Uwodzicielski, kobiecy zapach. Lekka i przyjemna kompozycja owoców grejpfruta, porzeczki i
moreli oraz kwiatów: jaśminu, konwalii i róży.

2

Zapach zniewala połączeniem dominującej wanilii i stopniowo uwalnianej mieszanki
owocowo-kwiatowej. Niezwykły flakon, inspirowany kwiatem orchidei.

3

Zapach urzeka nutą kwiatową i korzenną, łączy w sobie tradycję i nowoczesność. Oryginalny,
zdobiony ornamentami flakon jest dodatkowym atutem.

4

Zamknięty w eleganckim flakonie zapach łączy owocowy aromat grejpfruta z wyjątkową
mieszanką egzotycznych kwiatów. Intensywny, w sam raz dla nowoczesnych indywidualistek.
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Poziom 5
Karta menu jak z pizzerii, zawierająca opisane pizze.
1

Tradycyjna: sos pomidorowy, ser, szynka, pieczarki, oliwki

2

Swojska: sos czosnkowy, ser, papryka, groszek, kiełbasa, jajko

3

Palermo: sos pomidorowy, ser, wołowina, szynka, pieczarki, papryka, cebula

4

Hawajska: sos pomidorowy, ser, szynka, ananas

5

Włoska: sos pomidorowy, ser, suszone pomidory, oliwki, rukola

6

Góralska: sos pomidorowy, ser żółty, oscypek i żurawina

Półka sklepowa z czterema różnymi opakowaniami (nie ma podpisów, są dobrze widoczne
nazwy), po najechaniu kursorem na produkt powiększa się etykieta z informacjami o nim.
1

GRASS: Nawóz długodziałający do nawożenia trawników. Zapewnia prawidłowe odżywianie
trawy w całym sezonie wegetacyjnym, eliminuje ryzyko nadmiernej wybujałości liści po
nawożeniu, a także ogranicza straty składników pokarmowych wskutek ich wypłukiwania.

2

VITAN: Nawóz granulowany do iglaków. Odpowiednia zawartość oraz proporcje makroi mikroskładników zapewniają zrównoważony wzrost i rozwój oraz dobrą kondycję wszystkich
gatunków drzew i krzewów iglastych.

3

AGRO: Unikalne połączenie aminokwasów, witamin, wyciągu z alg morskich,
mikroelementów i łatwo przyswajalnego dla roślin tytanu. Idealny do intensywnego
nawożenia warzyw, krzewów ozdobnych i drzew owocowych.

4

FLORO: Odpowiednio dobrane składniki pokarmowe dla właściwego rozwoju roślin i obfitego
ich kwitnienia. Zasilanie nawozem korzystnie wpływa na atrakcyjny wygląd liści, które
stanowią ważne tło dla kwiatostanów i potęgują efekt dekoracyjny rośliny.

gazeta z ogłoszeniami
1

Oferuję studentom pokój w atrakcyjnej cenie. Dogodny dojazd do centrum. Blisko przystanek
autobusowy i tramwajowy. 30 zł za dobę przy rezerwacji co najmniej 5 kolejnych dni, poniżej
5 dni- 45 zł./doba.

2

Wynajmę ładny pokój na doby. W pokoju jest duża szafa, biurko i wygodne jednoosobowe
łóżko. Cena 35 zł./ doba.

3

Nowocześnie urządzony apartament do wynajęcia dla minimum 2 osób. Lokal znajduje się na
osiedlu chronionym. Koszt wynajmu- 120 zł./ doba.
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4

Do wynajęcia dla studiującego weekendowo, przestronny pokój z balkonem za 50zł./doba.
Dobre połączenia z różnymi częściami miasta. W pokoju kanapa, stół, szafka, TV.

Oferta przypominająca stronę internetową z ofertami. Poglądowe zdjęcie (odpowiadające
opisowi) i opis obok nich.
1

ESCAPE: Malowniczo położony u podnóża gór, największy i najnowocześniejszy hotel w
rejonie. Wspaniałe miejsce na relaks i wypoczynek: restauracja, basen, strefa SPA, korty
tenisowe, w sąsiedztwie bogata sieć tras spacerowych i rowerowych.

2

VULCANO: Miejsce z niepowtarzalną atmosferą, unikalnym wystrojem wnętrz i ogrodem. Dla
ceniących sobie staropolską kuchnię opartą na naturalnych składnikach. W ofercie zespół sal
na organizację konferencji, szkoleń, bankietów oraz przyjęć okolicznościowych.

3

ARKADIA: Wyjątkowe siedlisko usytuowane nad samym jeziorem dla tych, którzy potrafią
docenić ciszę i piękno. Przytulne pokoje. Domowe posiłki. Magiczna sceneria, łąki, lasy, plaża.
Idealne miejsce na piesze wędrówki, wędkarstwo, rowerowe wycieczki, spływy kajakowe,
grzybobranie. Miejsca dla plenerów malarskich.

4

MARINA: Elegancki hotel położony w malowniczej okolicy. Komfortowe klimatyzowane
apartamenty z balkonami i z widokiem na morze. Idealne miejsce na rodzinne wakacje,
romantyczny wypoczynek we dwoje czy spotkania firmowe.

Karta menu (zwykła jak w stołówce czy bufecie) a na niej zdjęcia dań z podpisem zestaw 1,
zestaw 2, zestaw 3 i obok opis.
1

ZESTAW 1: Rosół z kury z makaronem i natką pietruszki. Tradycyjny kotlet mielony, zapiekane
ziemniaki, ogórki kiszone lub buraczki.

2

ZESTAW 2: Dyniowa zupa-krem w zestawie z grzankami lub groszkiem ptysiowym, posypana
nasionami słonecznika i dyni. Pieczony dorsz ze szpinakiem, młode ziemniaki, całość
doprawiona świeżą gałką muszkatołową

3

ZESTAW 3: Zupa grzybowa z kaszą gryczaną i ciecierzycą. Gotowane na parze kopytka z sosem
pieczarkowym i świeżą pietruszką.

Może być w postaci czterech ulotek informacyjnych z prostą grafiką restauracyjną oddającą
charakter poniższych zdjęć.
1

GUSTO - Naszą pasją są podróże i łączenie kulinarnych smaków krajów basenu Morza
Śródziemnego. Przygotowujemy dania tylko z naturalnych i pełnowartościowych produktów.
Kameralne wnętrze, wyselekcjonowane dania.
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2

AMIGO - Zaskoczymy Cię domowym wnętrzem, profesjonalną obsługą, niskimi cenami a
szczególnie pysznymi polskimi daniami.

3

PROMENADA - To miejsce, gdzie egzotyka kuchni Wschodu spotyka się z wyrafinowaniem
kuchni świata zachodniego. Restauracja mieści się na ostatnim piętrze biurowca COLOS i
specjalizuje się w organizacji spotkań biznesowych, przyjęć firmowych, imprez i bankietów.
Do naszych atutów należą też eleganckie wnętrza i miła obsługa.

4

INDYJSKA - Wieloletnie doświadczenie, dyplomowani kucharze, najsłynniejsze orientalne
potrawy różnych indyjskich szkół kulinarnych. Nie musisz jechać do Indii, aby poczuć klimat
tego kraju. Posmakuj go u nas już dziś!

Karta jak z menu z nagłówkiem alkohole i opisem drinków (jak niżej).
1

Kruszon: koktajl alkoholowy na bazie białego wina, dużej ilości cukru i pomarańczy, z
dodatkiem mrożonych owoców

2

Piña colada: słodki karaibski koktajl alkoholowy, przyrządzany z jasnego rumu, mleczka
kokosowego i soku ananasowego, tradycyjnie podawany z lodem i plasterkiem cytryny

3

Caramba: koktajl alkoholowy na bazie tequili z likierem kawowym

4

Mojito: koktajl alkoholowy pochodzenia kubańskiego na bazie białego rumu o orzeźwiającym,
słodko-kwaśno-miętowym smaku

5

Takano: orzeźwiający delikatny koktajl alkoholowy na bazie żubrówki i soku jabłkowego

Najlepiej w formie tabelki (kolorowa przyjemna dla oka grafika jak w ofertach i reklamach
tego typu usług), w jednej kolumnie abonament i jego cena, w drugiej opis oferty.
1

Oferta nr 1: Abonament miesięczny - 50 zł., w abonamencie 200 minut na połączenia
komórkowe w obrębie sieci, 100 sms’ów, pakiet internetowy (200 MB).

2

Oferta nr 2: Abonament miesięczny - 65 zł., w abonamencie 100 minut na połączenia
komórkowe i 50 minut na połączenia stacjonarne, usługa „Bądź blisko”, czyli darmowe
połączenia z wybranym numerem.

3

Oferta nr 3: Abonament miesięczny - 75 zł., w abonamencie usługa „Rodzina” (500 minut na
połączenia krajowe i zagraniczne z dwiema wybranymi osobami), 30 darmowych MMS’ów.

4

Oferta nr 4: Abonament miesięczny - 95 zł., w abonamencie 500 minut na połączenia krajowe
i zagraniczne, pakiet 35 wiadomości MMS i Internet 200 MB.
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Poziom 6
1

okulary na żyłkę, z czerwonymi zausznikami

2

okulary z czarnymi oprawkami i zielonymi zausznikami

3

okulary na żyłkę z metalowymi zausznikami

4

okulary z niebieskimi oprawkami

5

okulary z metalowymi oprawkami

Zdjęcia podanych obrazów z opisem (autor i tytuł obrazu).
1

Peter Paul Rubens Autoportret

2

Jacek Malczewski Ukrainka

3

Władysław Podkowiński Szał uniesień

4

Francois Clouet Elżbieta Austriacka

Oferty ze zdjęciem (osoba na zdjęciu musi odpowiadać opisowi).
1

Jestem czterdziestoletnim przedsiębiorcą. Dużo pracuję i wiele czasu spędzam w delegacjach.
Szukam młodej i energicznej towarzyszki podróży. Bez zobowiązań.

2

Szczupły brunet (35 lat), pracuję jako urzędnik państwowy. Szukam poukładanej,
zrównoważonej i miłej kobiety. Pragnę stałego związku. Interesuję się ornitologią i mitologią
grecką. Lubię muzykę i dobre filmy.

3

Trzydziestolatek, piekarz, szukam panny w celach matrymonialnych. Pragnę stabilizacji,
harmonii i ładu w życiu. Spokojny, sympatyczny, uczciwy, z poczuciem humoru. Interesuję się
motoryzacją, sportem, podróżami. Lubię aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu.
Dzieciom mówię - nie!

4

Dobrze zbudowany, wysportowany trzydziestopięciolatek. Archeolog z zawodu, grafik z
zamiłowania. Jeśli cenisz sobie wolność i spontaniczność, kochasz dalekie podróże w nieznane
i jesteś samotną, niezależną, nowoczesną kobietą, to szukam właśnie Ciebie!

1

EGIPT (pustynia z piramidami lub wizerunkiem Sfinksa)

2

PRYWATNA WYSPA (zdjęcie małej turystycznej wyspy, wyglądającej na prywatną)

3

WENECJA (zdjęcie Wenecji np. z Canale Grande i gondolami)

4

MORZE (zdjęcie morza z kawałkiem plaży)
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5

JEZIORO (zdjęcie jakiegoś jeziora, w którym można by się kąpać)

6

GÓRY (zdjęcie gór)

Grafika przypominająca repertuar kina.
1

„MACHINA WPŁYWÓW” Kobieta jest sekretarką w dużej korporacji. Przypadkowo
podsłuchuje rozmowę swoich przełożonych. Okazuje się, że są oni zamieszani w poważną
aferę korupcyjną. Film nagrodzony wieloma nagrodami, o ciekawej akcji i zaskakującym
zakończeniu.

2

„ LOS” Małżeństwo z dwójką małych dzieci kupuje upragniony dom nad jeziorem.
Początkowo wszystko układa się pomyślnie, jednak po jakimś czasie w pokoju córki zaczynają
dziać się dziwne rzeczy. Mieszkańcy miasteczka mówią, że dom znajduje się w miejscu, gdzie
kiedyś był cmentarz.

3

„ZIELONE WZGÓRZE” Młody mężczyzna zafascynował się kobietą z przypadkowo
znalezionego zdjęcia. Postanawia ją odnaleźć. Gdy okazuje się, że jest ona właścicielką
restauracji zatrudnia się tam jako kucharz i zakochuje. Czy kobieta odwzajemni uczucia
adoratora?

4

„MIASTECZKO” W meksykańskim miasteczku policja nie może poradzić sobie z lokalną mafią,
handlem narkotykami, strzelaninami na ulicach i porwaniami dla okupu. Gdy do miasta
przyjeżdża Ron, były policjant, wszystko się zmienia. Czy brutalnymi i niezgodnymi z prawem
sposobami poradzi sobie z miejscową gangsterką?

Zdjęcia kwiatów z opisem jak niżej.
1

OPUNCJA

2

FIKUS

3

SKRZYDŁOKWIAT

4

ASTROFYTUM

1

STANCJA (mały - ok. 12 metrów - pokoik z meblami w starym stylu, np. tapczan, brązowy
kredens, ława lub stół i krzesło)

2

POKÓJ 4-OSOBOWY W AKADEMIKU (pokój z akademika uczelnianego, dość skromne proste
meble np. dwa piętrowe łóżka, dwa stoliki, 4 krzesła, dwie szafy/kredensy, półki na książki,
jakiś kącik kuchenny)
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3

POKÓJ 1-OSOBOWY W AKADEMIKU (pokój z prywatnego akademika: proste meble, lecz dość
estetyczne, mogą być w kolorze, łóżko, stolik/biurko, krzesło i fotel, szafa, szafka typu
biblioteczka, półki z książkami, kącik kuchenny)

4

MIESZKANIE (dość estetyczny pokój typu sypialnia z miejscem do nauki jak dla młodej osoby:
łóżko, biurko, szafki i półki na ubrania i książki)

5

POKÓJ HOTELOWY (typowy pokój hotelowy dla jednej osoby w średnim standardzie)

6

POKÓJ 3-OSOBOWY W AKADEMIKU (pokój z akademika uczelnianego, dość skromne proste
meble np. piętrowe łóżka i łóżko dla trzeciej osoby, dwa stoliki, 3 krzesła, dwie
szafy/kredensy, półki na książki, jakiś kącik kuchenny)

Zdjęcia opisanych potraw i opis obok.
1

KOPYTKA PO SKANDYNAWSKU: Kopytka polane mięsno-grzybowym sosem. W zestawie
sałatka z rukoli i rzodkiewki oraz fasolka szparagowa okraszona zasmażką z masła i bułki
tartej.

2

PIECZEŃ JAGNIĘCA: Chude, jagnięce mięso z dużą porcją frytek lub ziemniaków w
śmietanowym sosie oraz mieszanka sałat.

3

KURCZAK NA OSTRO: Chuda pierś z kurczaka polana pikantnym sosem paprykowym, podana
z surówką z marchwi i czerwonymi buraczkami.

4

KURCZAK FARMERA: Pieczona pierś z kurczaka z dodatkiem delikatnego sosu czosnkowego na
bazie jogurtu z surówką z marchwi.

5

MIKS SAŁAT: Roszponka, rukola, sałata lodowa i masłowa polane łagodnym jogurtowym
sosem. Pyszne, niskokaloryczne danie dla osób dbających linię.

6

SZARLOTKA Z LODAMI: Domowa szarlotka z najlepszych gatunków jabłek, podana z kulką
lodów waniliowych.

Gazeta z programem telewizyjnym.
1

„UŚMIECH LOSU” Maria i Krzysztof, małżeństwo z dwójką dzieci, kupują mieszkanie na
kredyt. W krótkim czasie oboje tracą pracę. Początkowo matka Krzysztofa pomaga im spłacać
zadłużenie, pozornie nie oczekując niczego w zamian. Bardzo dobry polski dramat, obsypany
wieloma prestiżowymi nagrodami na konkursach krajowych i zagranicznych.

2

„ZŁODZIEJASZEK” 30- letni Amerykanin zostaje zahipnotyzowany i co wieczór wychodzi z
domu by okradać domy hollywoodzkich bogaczy. Wszystkie kosztowności zanosi swojemu
hipnotyzerowi, o czym potem nie pamięta. Mało tego, sam- jako policjant- zamierza
rozwikłać zagadkę i złapać złodzieja, którym jest. Rewelacyjna, pełna zwrotów akcji komedia.
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3

„ZACZAROWANY ŚWIAT’ Film przedstawiający życie termitów. Pokazuje jak bardzo złożone są
społeczeństwa tych owadów i ich hierarchiczną strukturę.

4

„GORĄCZKA” Gorączka złota na Dzikim Zachodzie. Szeryf walczy z rabusiami nękającymi
miasto, chcącymi szybko wzbogacić się i wysiedlić lokalnych mieszkańców.

5

„KRÓLOWIE” Film przedstawia królów- Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego,
Władysława Jagiełło, Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta nie jako władców, lecz ludzi z
wieloma wadami i przywarami.
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