The special day to remember: description of a
picture - Ten wyjątkowy dzień do zapamiętania:
opis obrazka
Exemplary answer:
In the picture, I can see a young woman and a man. They're standing in
a park. They're dressed in wedding dress and suit. The man is tall and
slim. He has brown hair. The woman is blonde and slim. Her hair has
been done for the day by a hairdresser. She has a white tucker round
her arms. The woman is fixing the man's flower by the jacket.
They look happy and in love with each other. The woman looks at the
man with love and care in her eyes. They two are surely newlyweds that
have chosen a park to shoot some photos on the day of the wedding.
They're now getting ready for the session. They want to look perfect, so
the bride is taking care of the white rose that was attached to the
groom's jacket. After the picture are taken, they will probably go to the
place where the party is organised to welcome their guests and
celebrate the happy day with them.
Later, when they get the photos, they will surely put one on the wall to
remind them of the glorious day. In a few years, the couple will certainly
sit with a photo album, remembering all the good things and exciting
moments they experienced on their wedding day.
Exemplary questions:
What/who can you see in the picture? What kinds of feelings
accompany those people? What kind of situation can be presented in
the picture? (What happened/is happening?) What kind of a story may
be connected to it?

Tłumaczenie
Przykładowa odpowiedź:

Na zdjęciu widzę młodą kobietę i mężczyznę. Stoją w parku. Są ubrani
w suknię ślubną i garnitur. Mężczyzna jest wysoki i szczupły. Ma
brązowe włosy. Kobieta jest blondynką i jest szczupła. Jej włosy zostały
ułożone specjalnie na ten dzień przez fryzjera. Ma białą narzutkę na
ramionach. Kobieta poprawia kwiat przy marynarkę mężczyzny.
Wyglądają na szczęśliwych i zakochanych w sobie. Kobieta patrzy na
mężczyznę z miłością i troską w oczach. Z pewnością są to nowożeńcy,
którzy wybrali park na miejsce, w którym zrobią kilka zdjęć w dniu
ślubu. Teraz przygotowują się do sesji. Chcą wyglądać dobrze, więc
panna młoda poprawia białą różę dołączoną do marynarki pana
młodego. Po zrobieniu zdjęć, prawdopodobnie udadzą się do miejsca,
w którym jest organizowane przyjęcie, by powitać gości i świętować z
nimi ten szczęśliwy dzień.
Później, kiedy dostaną już zdjęcia, na pewno zawieszą jedno na
ścianie, aby przypominało im o tym cudownym dniu. Za kilka lat para z
pewnością będzie siedzieć z albumem, wspominając wszystkie dobrych
rzeczy i ekscytujące chwile, jakie przeżywali w dniu ślubu.
Przykładowe pytania:
Co/kogo widzisz na obrazku? Jakie uczucia towarzyszą tym osobom?
Jaka sytuacja może być tutaj zaprezentowana? (Co się stało/dzieje?)
Jaka historia może się z nim wiązać?

