
Kalesony, gen. kalesonów (kamaše)
25 výskytů (para 21x, sztuka 3x, NOM 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
NOM będzie też kilka atrakcji. Na nabywcę czekać będzie 5 tys. kalesonów męskich w pakiecie z 1,5 tys. koszul męskich "dla ciężko #typ_publ
para gąbkowa poduszeczka i pieczątka z drewnianą rączką. Wzięła parę kalesonów do rąk i przeczytała niewyraźnie odbity tuszem druk: "Paweł #typ_lit
para przez Drzymalskiego odzieżą. Spodnie znalazł tylko jedne. Za to kalesonów aż trzy pary. #typ_lit
para na fiszbinach każda szwaczka szyła codziennie parę tuzinów kalesonów dla żołnierzy, męcząc się ze zleżałymi nićmi. Loom zawalił nimi #typ_lit
para przyodziewku nie była zbyt potrzebna, miała zaledwie trzy pary kalesonów z haftowanego płótna i dwie pary jedwabnych, do jazdy konnej. #typ_publ
para swetrem z owczej wełny oraz dwiema koszulami i dwoma parami kalesonów z naturalnych tkanin (wełnianymi lub flanelowymi). Mając to #typ_publ
para Willy Johem: "Włożyłem dwie pary kalesonów , marynarskie spodnie i marynarski mundur na spód. Miałem walizkę #typ_publ
para Przywiozła synkowi mydełka, dżemy i uściski, dwie pary kalesonów i bawełniane podkoszulki, które tak trudno dostać, a do tego #typ_lit_proza
para non iron, płaszcz ortalionowy, dwie kurtki letnie, dwie pary kalesonów ciepłych, dwie cienkich, podkoszulki bawełniane, skarpetki #typ_lit_proza
para Wołodina I. A. jeden podkoszulek jedwabny, jedną parę jedwabnych kalesonów , szelki i krawat. #typ_lit
para rządziły w sposób zorganizowany. – Żołnierz dostawał dwie pary kalesonów bieżącego użytku i jedną parę alarmową – wspomina Krzysztof #typ_publ
para bez ciepłego ubrania. Nawet teraz mam na sobie dwie pary kalesonów – mówi pan Erwin. #typ_publ
para Mundurowiec: Żołnierze dostają dwie pary kalesonów na dwa lata. Panie kalesonów nie biorą, więc w zamian będzie na #typ_publ
para mu dwója szedł do sypialni i ubierał podwójne spodnie, dwie pary kalesonów , lub podkładał coś w spodnie. Następnie siadał w uczelni do #typ_lit
para przysłać mi bluzę mundurową, ta bez podszewki, letnia, dwie pary kalesonów , skarpetek..." #typ_publ
para 360 par kalesonów za 3240 złotych i 80 groszy zakupić ma Straż Miejska w Krakowie. #typ_publ
para żyletek, sztywne kołnierzyki, szczotka do włosów, trzy pary kalesonów , cztery książki bez oprawy. Wszystko o wartości 963 zł 90 gr. - #typ_publ
para apelu, np. że jakiś więzień miał na sobie drugą koszulę lub parę kalesonów , zmuszano go do rozebrania się na zimnym wietrze. Odzież była #typ_nd
para - powiedziałem szeptem... czując się niewygodnie w dwu parach kalesonów , w koszuli wełnianej z długimi rękawami i z kołnierzem zduszonym #typ_nd
para stołowe, jedno prześcieradło, jeden ręcznik, para majtek i kalesonów , jedna kapa na łóżko i przy odrobinie szczęścia para butów dla #typ_publ
para niebem. Gdy na dworze jest 20-stopniowy mróz, ubiera dwie pary kalesonów , gdy 30 st. - 3 pary. - Czasem tylko, śpiąc gdzieś w krzakach, #typ_publ
para chudy i stale mu zimno, że nawet w lecie nosi dwie pary kalesonów ... Czego więc jeszcze oczekujesz. Tobie pewnie chodzi o #typ_net_interakt
para | a w niej: | ) nawet w lecie nosi dwie pary | ) kalesonów ... Kalesony Lecha R. w puszce w lodówce wojmata pokonały #typ_net_interakt

sztuka 2 kompletne generalskie mundury (wyjściowy i letni), 5 sztuk kalesonów i spodenek gimnastycznych, 5 par skarpetek, 2 pary rękawiczek, 2 #typ_publ
sztuka AMW ma do sprzedania 100 par szelek oraz 4 tys. sztuk noszonych kalesonów w małych rozmiarach po złotówce... #typ_publ
sztuka o ciemnej karnacji, który z obcym akcentem zachęcał do kupna kalesonów "na swinta" po 6 złotych sztuka. #typ_publ

Rajstopy, gen. rajstop (punčocháče)
89 výskytů (para 84x, sztuka 2x, NOM 2x, LZ 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LZ raczej to, co pisałem wcześniej. Przez analogię do pięciorga rajstop , spodni itd. Z tym, że to rzeczywiście jest mój słownik bierny, a #typ_net_interakt

NOM dyr. Prysiński zachował w tajemnicy. Przyznał tylko, że rocznie rajstop będzie o 4,5 mln więcej, a w przyszłości inwestycja umożliwi #typ_publ
NOM się tak wyrazić, nie był rajem tylko dla stóp. Pierwszy milion rajstop na ulicach polskich miast też oczywiście pochodził z paczek, #typ_fakt
para bo wtedy kobieta idąc na zakupy pomyśli: kupię mniej szynki i parę rajstop . #typ_publ
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para został wykluczony z następnego losowania, gdzie szło o dwie pary rajstop . Wyobrażasz sobie? I to wszystko odeszło w zapomnienie. Życie #typ_lit
para się w jej życiu tak ważny jak nowy lakier do paznokci i para rajstop w torebce. Czy naprawdę chcesz zostać człowiekiem, który #typ_publ
para płatności. Kontrabanda Polki zdzierają rocznie 300-400 mln par rajstop . Wytwórcy krajowi robią w tym czasie około 100 mln par i produkcja #typ_publ
para Co trzecia para rajstop i 80 proc. kostiumów sportowych i kąpielowych sprzedawanych na #typ_publ
para czynności, jak ciągłe przebieranie się, nakładanie kolejnych par rajstop , powstaje portret dziewczyny niezrównoważonej, instynktownie #typ_publ
para WOLA. Firma w Zduńskiej Woli produkuje 14 mln par grubych rajstop rocznie. Większość (10-11 mln) dla dzieci. Resztę - dla pań. #typ_publ
para to jednak niewielkie kontrakty - obejmujące najwyżej 20 tys. par rajstop . #typ_publ
para nogi jak napompowane - pod dżinsami przynajmniej dwie pary grubych rajstop . #typ_publ
para pozostałe dziewczyny prezenty: kostiumy kąpielowe lub 100 par rajstop . #typ_publ
para dzieciom neo mowimy stop wes do reki lepiej mop kup pare rajstop pod hata zrobie ci roztop skonczysz jak kot rozjechany przes #typ_net_interakt
para ja pier.dole co to za rymy ? "wez do reki mop" ? "kup pare rajstop " ? i to ja jestem z innej planety ? takie dzieci neo to chyba #typ_net_interakt
para w radiowym studio, gdyż nawet obwiązane kilkoma parami damskich rajstop „zdzierały” się bardzo często). #typ_publ
para nigdy dość. Taki komplement lepszy jest niż goździk i para rajstop na Dzień Kobiet, lepiej zarobić od obcego komplement niż od #typ_lit_proza
para Długa kurtka. Ona ma taką. Jeszcze miesiąc temu miałam dwie pary rajstop , a dziś mogłabym to rozważyć, ale nie rozważam. Mam stary kożuch, #typ_fakt
para Zagrajmy w skojarzenia. Co to takiego: czerwony goździk plus para rajstop wręczana podniośle przez pracodawcę? Dzień Kobiet w takim wydaniu #typ_publ
para się do wręczenia pracownicom nieśmiertelnego goździka, pary rajstop albo pudełka kremu Nivea. W 1993 r. premier Hanna Suchocka #typ_publ
para pola widzenia. Na przykład gdy ułożymy cztery identyczne pary rajstop obok siebie i poprosimy, by kobiety wybrały którąś z tych par, to #typ_publ
para wsadziła więc obrazek za akwarium i przykryła parą starych rajstop -żeby ojciec go nie zobaczył, kiedy wejdzie do pokoju. #typ_lit
para zainteresowanie inwestycjami typu: wymiana kilkuset tysięcy par rajstop czy artykułów opatrunkowych za towary sprowadzane z ZSRR. #typ_publ
para codziennych zakupów, żeby dopaść gdzieś kawał sera, mięsa, parę rajstop czy rolkę papieru toaletowego. #typ_publ
para koc, 10 bluzek dziecięcych, 5 par spodenek dziecięcych i 5 par rajstop dziecięcych o łącznej wartości 340 złotych. #typ_publ
para radiowiec musi obwiązywać swój mikrofon dwoma parami damskich rajstop , by uchronić go przed potęgą najniższego timbre'u w kraju? Kto z #typ_publ
para się o wiele dłużej; 15 dobra rada dla pań: na bal weźmy drugą parę rajstop lub pończoch; 16 żeby fryzura była bardziej trwała przez cały #typ_publ
para na miarę czasu, częściej na miarę możliwości. Bywało: para rajstop , paczka kawy, jakaś woda kwiatowa, mydełko. Obecnie ulubiony #typ_publ
para im pieniądze, ale zrezygnowali. Potem było kilkadziesiąt par rajstop , ich też nie chcieli. W bramce niestety, nie było samochodu.- #typ_publ
para w zakładzie pracy oprócz tradycyjnych czerwonych tulipanów... parę rajstop - mówi i uśmiecha się. - Status przeciętnej Polki pogorszył się. #typ_publ
para Statystyczna Polka zużywa rocznie 10-20 par rajstop . Taka statystyka nie sugeruje ich najwyższej jakości (zależy ona #typ_publ
para sposób: wystarczy tylko przeciągnąć przez rękawy parę starych rajstop i przypiąć do nich klamerki. #typ_publ
para odzieżowego w Bytowie i wyniesienia z niego kilkudziesięciu par rajstop . #typ_publ
para SŁUPSK. 41 par rajstop damskich próbował ukraść ujęty przez policję słupszczanin. Do #typ_publ
para pamiętać również o delikatnym makijażu i zabraniu dodatkowej pary rajstop - niestety ta część garderoby lubi płatać złośliwe figle. Wszyscy #typ_publ
para goździkach i parze rajstop , więc nic z #typ_publ
para trafiają skarpety dla męża i nowe kapcie dla żony lub para rajstop w nieodpowiednim rozmiarze. Z prezentami dla dzieci nie ma #typ_publ
para w tym dniu odznaczenia. Pozostałe panie kwitowały odbiór pary rajstop , ręcznika lub apaszki. Składaniu życzeń koniecznie towarzyszył #typ_publ
para 4 kg cukru ? 5 kg bananów ? 6 szminek ? 8 litrów mleka ? 10 par rajstop (!) jako rekwizyty ? 48,5 litra soku ? 60 litrów wody mineralnej ? #typ_publ
para do których można było wypić kielicha, owoce dla dzieci i para rajstop dla kobiet. Kadrowcy skrzętnie przygotowywali tajne listy #typ_publ
para który próbował wynieść ze sklepu w centrum Krakowa 30 par rajstop o wartości 400 zł. Pracownicy ochrony zwrócili na niego uwagę, bo #typ_publ
para z funduszy socjalnych paniom dawano symboliczny goździk i parę rajstop , albo paczkę kawy. Po rewolucji, o święcie, jako relikcie #typ_publ
para nas, że nasze udziały wynoszą równowartość jednej pary rajstop , tj. 5 zł. Pytamy jak to się stało, że w ciągu 6 miesięcy wartość #typ_publ
para spódnice, spodnie, bluzki i sukienki, a na dokładkę 150 par rajstop . Straty oszacowano na około 3700 złotych. Poznańska policja #typ_publ
para czerwonych goździków i czegoś do tego. Mogła to być para rajstop , mogły jakieś perfumy albo czekoladki, ale mógł też ... łańcuch do #typ_publ
para PRL-u, kiedy wręczano kobietom czerwonego goździka wraz z parą rajstop , a księgowa prosiła o pokwitowanie. #typ_publ
para hełmów – na piątą edycję festiwalu. 2000 par czarnych rajsop rajstop – mamy nadzieję, że służyły gratis dobrze. 1700 par białych #typ_publ
para że w skali miesiąca może ginąć od 1,5 tys. do 3 tys. par skarpet i rajstop . #typ_publ
para tej chwili sześciu pracowników. Dziennie produkuje 1,5 tysiąca par rajstop . Prawie połowa "idzie" na targowisku w Głuchowie #typ_publ



para niż przeciętny człowiek". Sylwia: "Na jeden taniec idzie pięć par rajstop ". Łyżwiarze nie mają możnego sponsora, nigdy go nie mieli. W tej #typ_publ
para było dostać nie tylko buty, garnitur, koszulę czy parę czarnych rajstop , ale także mięso na stypę. #typ_publ
para katechizm 50, składka 100. Światło i gaz 485, fryzjer 140, 2 pary rajstop 146, proszek popularny 33, ixi 30, kurczak 64. #typ_publ
para w Kanadzie. - Żadnych planów, poza tym, że kupię sobie nową parę rajstop - powiedziała Thelma Hayes. Jej mąż Victor już nieco śmielej #typ_publ
para się nawet Międzynarodowy Dzień Kobiet - z goździkiem, parą rajstop i pączkiem w zakładach pracy - uznany przez wielu za święto #typ_publ
para kawą, zalewajką, chudym goździkiem w celofanie i przydziałową parą rajstop w drugim gatunku. Odzywają się też mądrale, dowodzący, że #typ_publ
para Jeśli pod choinką znajdę pięć par rajstop , dwa przeciwzmarszczkowe kremy i pudełko czekoladek - wcale się #typ_publ
para już tak robi) czy po prostu przeznaczyć do oglądania kilka par rajstop - po jednej z danego koloru i rozmiaru. #typ_publ
para nie wrócą wielkie zakładowe fety - z pączkami, goździkiem i parą rajstop w prezencie, ale dzień 8 Marca nie trafi już na śmietnik historii. #typ_publ
para Nigdy. Marzena przyjechała "się ubrać", kupiła pięć par rajstop , spódnicę w szarą kratkę, dwie bluzki (białą i różową), zaprosiłem #typ_lit
para popularną krakowską postacią. Gdy dawałam do naprawy buty czy parę rajstop , nieodmiennie padało pytanie, czy jestem krewną Witolda #typ_publ
para jeszcze w 1990 r. statystyczna zachodnia Europejka nabyła 20 par rajstop . (R) #typ_publ
para "karierę" od włamania do hurtowni w Przemyślu skąd zabrali 300 par rajstop wartych 1800 złotych. O wiele większy łup mieli jednak w Muninie #typ_publ
para przez dyrekcje zakładów pracy "drobiazgów", czyli najczęściej pary rajstop lub kosmetyków. Z kolei państwo zaczęło fundować tzw. trwałe #typ_publ
para się święta, może przydałby się jakiś prezent, na przykład para rajstop - zakończył spotkanie prokurent Piasek. (PP) #typ_publ
para od włamania do hurtowni w Przemyślu, skąd zabrali 300 par rajstop wartych 1800 złotych. O wiele większy łup mieli jednak w Muninie #typ_publ
para do lat 3. Gdyby moja szanowna koleżanka kupiła dzisiaj 20 par rajstop , to na podstawie tego artykułu złośliwy prokurator mógłby wszcząć #typ_qmow
para r. Bronek wrócił z Ukrainy. Przywiózł stamtąd kilka par rajstop ! Można byłoby dać po jednej parze naszym partyjnym koleżankom i #typ_net_interakt
para ciepło i same majtusie wystarczą. Nie mam poprostu tylu par rajstop , spodenek, itd., żeby Bastka przebierać po każdym wypaku, a na #typ_net_interakt
para biedak nie marznie. Oczywiście mam zamiar zapakować synowi 3 pary rajstop do plecaka, ale obawiam się, czy koledzy z jego klasy też noszą #typ_net_interakt
para i zaczął wyrastać z koszuli na 122 cm, wyrósł ze wszystkich par rajstop , zrobił wciągu miesiąca dziury w dwoch parach grubych #typ_net_interakt
para kupiła mi kilka par CZERWONYCH i takich sztywnych, sztucznych rajstop , które od razu znienawidziłam (kiedyś nie było wielkiego wyboru, #typ_net_interakt
para DUŻA:)))))) W ten sposób pozbyłam się choć jednej pary wstrętnych rajstop . Pozdrawiam Jola i Seba (10,5 m-ca) #typ_net_interakt
para są konkurencją dla kobiet, a między sobą dzielą sie ostatnią parą rajstop . Paweł Pluta -- -.-. --.. . -- ..- -- --- -- ... ... . -. #typ_net_interakt
para przytulankę Martynki, jakąś książeczkę. A, i kilka par majteczek, rajstop spodenek na zmianę, bo mogą po badaniu pojawić się mimowolne #typ_net_interakt
para Oczywiście, zdarza się, że zasika trzy pary spodenek albo rajstop z rzędu. Raz zrobił siku w majty, a jak je ściągałam, to nie #typ_net_interakt
para do takich form "rozrywki" A swoją szosą czy : 24 pary rajstop bawełnianych 10 par rajstop z lycry ok 30 bluzek z długim #typ_net_interakt
para A swoją szosą czy : 24 pary rajstop bawełnianych 10 par rajstop z lycry ok 30 bluzek z długim rękawem 3 ciepłe bezrękawniki #typ_net_interakt
para bawełna' ? Albo '24 pary rajstop bawełnianych; 10 par rajstop z lycry' ? A jak często robisz pranie? bo może tu #typ_net_interakt
para napisał(a): Czyli mając 30 bluzek i 24 pary rajstop pierzesz raz na miesiąc? To w sumie ciekawa koncepcja... -- #typ_net_interakt
para nalotu, kamienia, próchnicy :) Ale to pewnie z powodu tych 26 par rajstop ( obecnie 28 :D ) -- Kasia + 4,5 letnia Weronika #typ_net_interakt
para Ci makaron następnym razem :P -- s i w a podciągając 30 parę rajstop #typ_net_interakt
para zetknąłem! Raczej słyszę o parach, które są sztukami (pięć par rajstop ). Hanna Burdon napisała: Nie "pięcioro", lecz #typ_net_interakt
para językowy na koleżance. Oto wyniki: rajstopy - pięć par rajstop , spodnie - pięć spodni, majtki - pięć [par] majtek, nożyczki #typ_net_interakt
para o synku - ma 25 miesięcy i dziś zuzyliśmy trochę za duzo par rajstop - w ferworze zabawy 3 razy (!) zapomianał o sikaniu do kibelka. #typ_net_interakt
para tanie rajstopki w Geancie i w domu okazało się, że w jednej parze rajstop jedna nogawka była krótsza, w drugiej parze szew idący wzdłuż #typ_net_interakt
para więc kupiłam. Od tamtej pory Kasia zdarła chyba z 5 par rajstop (tych tańszych) a te czarne drogie do dziś wyglądają jak nowe. #typ_net_interakt
para BRAWO !!!! Wygrała pani parę rajstop i odkurzacz. Po odbiór nagrody prosimy kierować się do Zarządu #typ_net_interakt
para ew. spodenki ( chyba ze w rajstopach dzieci ganiają to ze 2 pary rajstop ) czy skarpetki, majteczki ( jak jest pampersowy to bez sensu ). #typ_net_interakt

sztuka ich do mieszkania, w którym magazynowane było 30 tys. sztuk rajstop . #typ_publ
sztuka miary przy towarach jak na przykład: 2 sztuki spodni, 3 sztuki rajstop czy 1 sztuka majtek. #typ_net_interakt



Slipy, gen. slipów (slipy)
8 výskytů (para 7x, LG/LZ 1x))

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG/LZ kupiła dla bezdmonych 38 par butów, 50 par skarpet, 50 męskich slipów , 20 podkoszulków i tyle samo kalesonów. Wydała 50 pakietów #typ_publ

para brudem aktora codziennie nadchodzą przesyłki zawierające 300 par slipów , 200 podkoszulków i 200 par skarpet. Na drzwiach jego przyczepy #typ_publ
para 900 par biustonoszy, tyle samo stringów i fig oraz 100 par męskich slipów skradziono wczoraj w nocy w Tychach. Złodziej włamał się do jednego #typ_publ
para bluz sportowych, 46 koszulek, dwie torby, 56 sztuk szortów, 44 pary slipów męskich, cztery kurtki i kilka par okularów przeciwsłonecznych, #typ_publ
para sklepu na Krupówkach zgłosiła policji kradzież 17 par męskich slipów o wartości 445 zł. Policji udało się zatrzymać sprawcę. Okazał się #typ_publ
para Micropolar na bieliznę, i jestem b. zadowolony - koszulka i 4 pary slipów za 70zł, i "działa" jak powinno. Teraz czas sie od wiaterku #typ_net_interakt
para usiłowali skraść z wnętrza pasek skórzany i trzy pary męskich slipów . #typ_publ
para W jednym ze sklepów ukradli osiem par slipów męskich, z pawilonu Casio zabrali dwa zegarki, w sklepie z odzieżą #typ_publ

Szorty, gen. szortów (šortky)
7 výskytů (para 5x, sztuka 2x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
para - Za 400 dolarów kupię sobie 30 par szortów . #typ_fakt
para celu przejechania się Pojechałam z kumpelą. Kupiłam sobie 1 parę szortów w H&M Ale było spoko, hehe. Jeszcze aż tak wspaniale nie znamy #typ_net_interakt
para przydały... A tak to całe lato to spodniczki kupywałam... 3 pary szortów ... i jedne rybaczki.. Bo cos mi sie utyło i wszytskie spodnie #typ_net_interakt
para 6 sztuk powinno starczyć) -3 pary spodni dresowych -3 pary szortów -4 pary gatek i 2 pary kąpielówek -1 koszulę flanelową -1 #typ_net_interakt
para Mielczarek podaje przykłady: koszula męska - 58 groszy, para szortów damskich - 10 gr, spodnie damskie - 8 gr. - Te ceny odnoszą się do #typ_publ

sztuka par skarpet, 27 bluz sportowych, 46 koszulek, dwie torby, 56 sztuk szortów , 44 pary slipów męskich, cztery kurtki i kilka par okularów #typ_publ
sztuka par spodni z podrobionym znakiem Hugo Boss, 17 koszulek, 11 sztuk szortów itp. także ze znakami firmy Nike i Adidas. Mężczyzna tłumaczy się, #typ_publ

Majtki, gen. majtek (kalhotky) 
115 výskytů (para 95x, sztuka 10x, LG 3x, LG/LZ 2x, NOM 7x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG samochodu i okradziono. Łupem złodziei padło 350 biustonoszy i 100 majtek . #typ_publ
LG Ponad 150 majtek , podkoszulki i piżamy damskie padły łupem złodziei, którzy włamali #typ_publ
LG bywalcy krakowskich festiwali. Debiut na „Shanties” zaliczyły Trzy Majtki . Zespół złożony, wbrew nazwie, z pięciu osób zakwalifikował #typ_publ

LG/LZ zadanie z treścią, to napisał "Królowa powiesiła na sznurku 10 majtek . Przyszedł złodziej, ukradł 3, ile majtek zostało królowej". A gdy #typ_net_interakt
LG/LZ sweterki - kombinezon - 5 -6 sztuk body lub 4-6 kaftaników i 6-7 majtek - czpeczka gruba i cienka - 3-5 śpiochów - 3-5 śpiochów #typ_net_interakt
NOM Milion majtek i sto tysięcy sukienek na godzinę #typ_publ
NOM przemycić do kraju ponad 24 tysiące sztuk męskich majtek, 6 tysięcy majtek dziecięcych oraz ponad tysiąc par spodni — powiedziała Gowin. #typ_publ
NOM Milion majtek na miesiąc #typ_publ
NOM materiałów. Miesięcznie szyje się w Inter-Elkan około miliona majtek i sto tysięcy staników. Właściciele zakładu noszą się z zamiarem #typ_publ
NOM kluczem otworzyli nissana. Ukradli z auta 5 tys. damskich majtek i 800 koszulek. Straty wyniosły 8 tys. zł. (mał) #typ_publ
NOM firmy nie pójdą na przemiał; logo trzeba jednak odpruć z 3 tys. majtek #typ_publ
NOM Z sufitu zwisały dziesiątki poobcinanych krawatów, biustonoszy i majtek . #typ_lit
para że wiedzieć nie mogli. W końcu wystarczy, zamiast kupić parę majtek , kupić parę książek. W końcu wystarczy, zamiast dywagować bez #typ_publ
para w rękach coś się wypierze. Wygniatając wodę z kolejnej pary majtek , Zosia zerka do lustra, wzdryga się, na powrót opuszcza wzrok w #typ_lit



para (uprzedzałam, że to trudne). Nie masz ani jednej pary czystych majtek ? Można chodzić bez. Nie ma nic w lodówce? Będziesz szczuplejsza. #typ_publ
para chcesz...". Chciałam. Wrzuciłam do torby kilka par koronkowych majtek , zadzwoniłam do Zuzki, skłamałam, że moja babcia jest umierająca i #typ_publ
para z chemii dostała to jej dała pinć złotych i kupiła dwie pary takich majtek na rynku takie czarne z takimi kuronkami ja mówię do kabaretu ci #typ_konwers
para a przecież do kabaretu nie idziesz. to przez tyle czasu i dwie pary majtek kupiła. a my buty szkoła angielski książki zeszyty teroz poszła #typ_konwers
para wyjaśnia jej tajemnice. Jedyną intrygującą kwestią było, ile par majtek , gaci i biustonoszy zrzucą z siebie bohaterki i bohaterowie oraz #typ_publ
para w Warszawie. Przez ręce pana Roberta przechodzą tysiące par majtek i damskich getrów. Pieniądze, które za nie dostaje, chowa na piersi #typ_publ
para Siostra natomiast, w tym samym czasie, kupiła sobie parę majtek . Podczas pakowania ekspedient zamienił te dwa zakupy tak, że #typ_net_interakt
para poradnika. - Pod prysznicem ciągle masz na sobie ostatnią parę majtek . - Do pracy chodzisz w prześcieradle, bo nie udaje ci się go od #typ_net_interakt
para zyciu bym nie zalozyla.. (a ze snoopym mam jedna koszulke, 3 pary majtek , kosmetyczke i szczotke do wlosow boo snoopy'ego lubie bardzo ;] ) #typ_net_interakt
para mam 2 bluzki rozowe (jedna z nich jest bialo-rozwa ) i jedna pare majtek rozowych Krew nie zalewa i nie moge wytrzymac ze smiechu jak widze #typ_net_interakt
para 20 rolek papieru ściernego (toaletowego), kilkanaście par damskich majtek (nikt już takich nie nosi), skórzaną kurtkę i 3 pary butów męskich, #typ_net_interakt
para wepchnąć aparat fotograficzny do pudełka proszku albo chociaż parę majtek w bombonierkę. Polak potrafi! Obok dóbr konsumpcyjnych kontraktowi #typ_lit_proza
para Sprzedawcy mogą przedstawiać klientom oferty specjalne (3 pary majtek + łyżka do butów gratis). Dodatki z oferty specjalnej trzeba #typ_publ
para 6 kołnierzyków. (1 z mereżką). Koszule 2 nocne. 5 dziennych. 6 par majtek . 2 poszewki. 3 poszeweczki (4). 2 serwetki. 3 ręczniki. 2 staniki. #typ_lit
para koszule nakładane na wierzch, chusta na szyję, para szerokich majtek ze stanikiem u góry i getrami wchodzącymi do butów. Spodnie ze #typ_fakt
para płatki owsiane, 1 makaron, 4 x pudding w proszku, 1 śledź, 2 pary majtek , 1 filtr, 1 puszka wołowiny, 1 fartuch, para butów. Z najlepszymi #typ_publ
para Właściciel oficjalnie kupuje na fakturę na przykład dwie pary majtek czy butów, a naprawdę bierze pięć. Klient kupuje te "lewe", a #typ_publ
para z listem. "Ślę ci parę skarpetek, dwie pary sandałów i dwie pary majtek " - pisze żona albo matka do anonimowego żołnierza rzymskiego #typ_publ
para zapłatą dla dziewczyny staje się koszulka trykotowa czy para majtek , nie mówiąc już o tenisówkach. #typ_publ
para Ruskich przywiozłem kupę złota, od Turków trzy futra i tysiąc par majtek . Wiesz, jak poszło? To był interes! A ty zapaliłeś się do NRD jak #typ_lit_proza
para celnicy. W jednym samochodzie odkryli 24 tys. 670 par męskich majtek , w drugim było o 6 tys. więcej par majtek dziecięcych, niż wynikało #typ_publ
para 24 tys. 670 par męskich majtek, w drugim było o 6 tys. więcej par majtek dziecięcych, niż wynikało z dokumentów celnych, a w trzecim 1100 #typ_publ
para mu trzymać do zabawy. Państwo zafundowało mu spodnie, sweter i parę majtek . Emilek szybko odwdzięczył się. Jest grzecznym, pogodnym dzieckiem. #typ_publ
para 100 tysięcy par majtek damskich oraz męskich, tzw. bokserek, a także sześć tysięcy par #typ_publ
para Na przejściu zadeklarował, że w workach przewozi 100 tys. par majtek . #typ_publ
para przy ulicy Keplera i ukradł... 10 par skarpet i tyle samo męskich majtek . Straty oszacowano na 100 złotych. n saga #typ_publ
para Każde ich starcie kończy się utratą przez chłopca kolejnej pary majtek , ale także frustracją, którą rozładowuje, niszcząc ogrodowe #typ_publ
para ukradli w pasażu handlowym przy ulicy Szeligowskiego kilka par majtek . #typ_publ
para - Jaki bagaż?! - Frącalę aż unosi z fotela.- Po trzy pary majtek , trzy pary skarpet, trzy podkoszulki i szczoteczki do zębów. #typ_publ
para komplet bielizny, to znaczy może być jeden, ale z dwiema parami majtek . Jeżeli jedne są bardzo odważne typu stringi, to zakłada się na nie #typ_publ
para że spełnisz moją prośbę. Oraz dla taty dziesięć par skarpet i majtek . Mam nadzieję, że spełnisz moją prośbę” (pisownia oryginalna). #typ_publ
para szybę witryny sklepu i zabrali znajdujące się na wystawie dwie pary majtek oraz dwa biustonosze. (maw) #typ_publ
para generalska wojsk ZSRR, wielki bezręki anioł, laska z 1905, 3 pary majtek za 5 zł, patefon oraz książka "Radość z seksu" Aleksa Comforta #typ_publ
para w 1982 w gdańskim ,,Dalmorze’’ rozlosowano ponoć kilkadziesiąt par majtek i staników w nagrodę za to, że załoga nie wzięła udziału w strajku #typ_publ
para się z dziesiątek rzeczy m.in. 6 białych koszul płóciennych, 6 par majtek białych z koronkami, 6 kaftaników z koronką do spania, 2 #typ_publ
para - Dwa lata prosiłam o parę majtek – skarży się mieszkanka z Mącznej. #typ_publ
para lub grzałka na benzynę w kieszeni, trzy pary skarpetek, dwie majtek , kalesony i waciak pod kurtką oraz pobliski bar z gorącą kawą - to #typ_publ
para szesnastolatki, które do kieszeni w spodniach upchnęły po kilka par majtek . Nie chciały się do tego przyznać. Zmiękły, gdy pokazano im taśmę, #typ_publ
para ile czasu by zajęło, powiedzmy, uzyskanie wiadra watoliny z pary majtek ? #typ_lit
para dobrej godzinie, z rękami zajętymi na ślepo składaniem 28-ej pary majtek odkrywam, że dziś poniedziałek. Z głową odwróconą w kierunku #typ_lit
para wywczas między innymi tym, że przy pakowaniu nie liczymy, ile par majtek będzie nam potrzebnych. Ale z tym, że nie liczymy się z ilością #typ_lit
para wizę zezwalającą na pracę, a przy sobie tylko torebeczkę: pięć par majtek i fotografię żony. Wiadomo, że kombinuje. Albo chce zwiedzać #typ_publ
para był w podkoszulku i w wiatrówce. W plecaczku miał dwie nowe pary majtek i dwie koszulki. To było wszystko co miał - wspomina Roman Uchyła. #typ_publ
para wizę zezwalającą na pracę, a przy sobie tylko torebeczkę: pięć par majtek i fotografię żony. Wiadomo, że kombinuje. Albo chce zwiedzać #typ_publ
para udaje się właśnie w poszukiwaniu sponsora jedenastu par piłkarskich majtek . Zmarnowaliśmy szkoleniowy dorobek wielu poprzednich mistrzostw #typ_publ



para Jedna z moich znajomych w ciężkich czasach dostała np. pięć par majtek - tę cenną zdobycz, wręczano wówczas jako prezent nie tylko #typ_publ
para - dwa nakrycia stołowe, jedno prześcieradło, jeden ręcznik, para majtek i kalesonów, jedna kapa na łóżko i przy odrobinie szczęścia para #typ_publ
para W sumie udało mu się schować pod kurtkę 11 par majtek o wartości 400 złotych. Na tym jednak sukcesy złodziejskiej grupy #typ_publ
para i takież znoszone skarpetki. Na szczęście ze sobą miałam kilka par majtek . Potem się tłumaczył, że on tej przygotowanej torby ... nie #typ_net_interakt
para w gorsety i tiurniury, za to nie mieć ani jednej pary normalnych majtek ? Na marginesie, czytając "Całe zdanie nieboszczyka", skądinąd #typ_net_interakt
para zapewne w tym momencie skąd wiedział że właśnie ta para majtek będzie miała jakieś dzieje tego nie wiem) wypuszczone z rąk #typ_net_interakt
para majtki" nie musi oznaczać, iż na ziemi leży od razu kilka par majtek . Ze wzmianki w J 20,7 można nawet wnioskować, że płótna te były #typ_net_interakt
para "Acta est fabula" zniechęcona pomiędzy parą oczu a parą majtek w lustre tylko flama że femme to wiadomo że fatale okaże się z #typ_net_interakt
para Nigdy nie noszę jednocześnie dwóch par majtek , choćby nie wiem jak czystych :)) Artur. #typ_net_interakt
para nie posiadała. Dusza to nie fizyczny obiekt. To nie jest para majtek którą się kupuje i ma. Dusza to poczucie więzi ze światem. #typ_net_interakt
para - za 1 zegarek ,albo biżuteria , lub dezodorant , albo 3 pary majtek (tej ostatniej nagrodzie chyba najtrudniej było się oprzeć) . #typ_net_interakt
para napisał(a): Bolesność tego faktu. Ale już 50 par majtek nie zrobi chyba aż takiego wrażenia... czy 30 sztuk biustonoszy... #typ_net_interakt
para sztuką jest _przetrwać_ mając gps-y, liofilizaty, membrany i 7 par majtek na zmianę na tydzień?:-) ----------------- To na razie! Aśka #typ_net_interakt
para news:dibme6$rdq$1@news.onet.pl... A ile trzeba mieć par majtek , żeby się nie narazić na śmieszność:-)? -- pozdrówka Tomek #typ_net_interakt
para paczka wkladek laktacyjnych 2 biustonosze do karmienia ok. 10 par majtek jednorazowych 2 duze reczniki, 1 mały herbatka laktacyjna Hipp #typ_net_interakt
para innego sposobu jeszcze nie wymyśliłam. Sposób z podawaniem 2 par majtek i wspaniałomyslnym "które chcesz majteczki" jest może dla jakiś #typ_net_interakt
para Kochanie! Uprałam te dwie pary majtek i jedne skarpetki,które czekały (aż dziwne że zajęło mi to całą #typ_net_interakt
para gdybym miała trzydzieści złotych zaskórniaków, kupiłabym trzy pary majtek i pół litra na sobotę. Posiedziałabym sobie elegancko przy #typ_net_interakt
para kupiłabym sobie klapki za dziesięć złotych u rusków, trzy pary majtek za pięć złotych i pół litra na sobotę. Posiedziałabym sobie #typ_net_interakt
para gdybym miała trzydzieści złotych zaskórniaków, kupiłabym trzy pary majtek i pół litra na sobotę. Posiedziałabym sobie elegancko przy #typ_net_interakt
para gdybym miała trzydzieści złotych zaskórniaków, kupiłabym trzy pary majtek i pół litra na sobotę. Posiedziałabym sobie elegancko przy #typ_net_interakt
para na golasa, bo było lato i lał w majtki. Co najmniej pięc par majtek dziennie to była norma przez pierwszy tydzień, choć zdarzało się #typ_net_interakt
para fasony majtek nie mają nogawek, mają tylko dwa otwory. Więc para majtek to byłyby dwa otwory na nogi, przynajmniej po polskiemu :-) #typ_net_interakt
para Kochani! Po zasikaniu ok.10 par majtek +spod.+skarp. itp. (to tylko dzisiejszy wynik) Karolinka #typ_net_interakt
para czasu na " takie bzdury ";-), tylko jak przy zmianie setnej pary majtek nie wpaść w bladą rozpacz ? przy mojej małej ciągle uczę sie #typ_net_interakt
para na Greenpoincie, zamiast zapłaty za pracę na budowie dostaje parę majtek Caine'a http://www.lideria.pl/img_big/17701.jpg -- Wysłano z #typ_net_interakt
para Upokarzajace bylo, ze decydowaly sie za przyslowiowa "pare majtek " i stanik "pokochac" . Wilma #typ_net_interakt
para - 3-5 śpiochów pajacyków - 3 pary skarpetek - 2 pary ceratkowych majtek lub 7 ceratek i to chyba na tyle. Co do pieluch to jestem zdania #typ_net_interakt
para że pora najwyższa skończyć z pieluchami, kupiłam 10 (sic!) par majtek , dwie pary kapci a Mały zaskoczył po paru dniach o co chodzi z tym #typ_net_interakt
para napisał(a): a jeśli Kaśka ma 3 pary majtek ? (bo tak ją mama uczyła) 1. pierwsze majtki zdejm, gdy cię #typ_net_interakt
para hrabstwie Durham był wyrzucony do toalety biustonosz i para majtek . Hydraulicy ustalili, że bielizna zablokowała odpływ ścieków, a #typ_net_interakt
para jej wybór, ale pielucha nie i majty nie. Przyniosłam kilka par majtek i jedne sobie wybrała. No mówi wam ostatnio to ciężko jest. Sama #typ_net_interakt
para z pieluchami:-))). Ja do plecaka Ani do niani pakuję dwie pary majtek + rajstopki. Wczoraj nie były potrzebne!!!!! W ogole to Ania #typ_net_interakt
para oknem to chyba jest listopad;-)) dziennie zmienialiśmy około 8 par majtek !! A teraz dosłownie z dnia na dzień "zaskoczyła". Ludzie jak się #typ_net_interakt
para Ci, że starszemu się to nie zdarzy - po prostu dwie - trzy pary majtek + spodenki na półeczkę i pani przebierze. Dzieci w wieku 2-3 lat #typ_net_interakt
para ponieważ jeden komplet ma na sobie to do walizki idą po 3 pary majtek i skarpetek i tyle samo podkoszulek. Piżama, kapcie i kosmetyki #typ_net_interakt
para niepotrzebnie ;) BTW, Kamelia dziś cieszy się z każdej nowej pary majtek i na to też musiał przyjść odpowiedni czas ;) -- #typ_net_interakt
para bo było to lato. Jednak pierwsze dni były trudne. Pięc par mokrych majtek dziennie to było minimum. Najśmieszniejsze było z kupą, bo tę #typ_net_interakt
para że zejdę od ciągłego prania mimo kupionych w zapasie 10 par majtek . Też nie wiedziałam, co robić. Trwało to ze 4 miesiące, jak #typ_net_interakt
para lepszej połówki. ponadto, jak trzeba, to wejdzie i zapasowa para majtek , i szczoteczka do zębów. jest także plaster. niektórzy już moją #typ_net_interakt
para Maaama nieprawda: granatowego. -maama :po co Ci trzy pary majtek ,weź pięć:) -maaama: co to jest menażka,ooo jaka fajna #typ_net_interakt
para na 3 tygodnie - obóz to naprawdę się nie pakuje dziecku 21 par majtek i tyle samo skarpetek, tylko dużo mniej i dziecko samo pierze... i #typ_net_interakt
para i skarpetki. Najlepiej włożyć od razu kilka par podkoszulek, majtek itd. #typ_net_interakt
para tak oto plecie: Daj mu szansę! I ze dwie pary majtek na zmianę. Qra #typ_net_interakt
para na początek zestaw: 1 t-shirt, 1 bluza z długim rękawem, 2 pary majtek oraz skarpetki na zmianę. Z Pisklakiem to był ubaw taki, #typ_net_interakt



para pisze: Żartują chyba? Młody ma jeden zestaw, w tym 2 pary majtek . Jak coś nie halo wymieniamy na bieżąco. Piżamę zmienia sie raz na #typ_net_interakt
para w swojej garderobie po kilkaset koszul i sukien, a tylko dwie pary majtek . Jedynie starsze panie z obawy przed zimnem chwaliły sobie tego #typ_net_nieinterakt

sztuka 83 tys. sztuk majtek oraz 60 tys. koszulek i piżam #typ_publ
sztuka Kierowca zgłosił do oclenia 100 tys. sztuk majtek . ? #typ_publ
sztuka że próbowano przemycić do kraju ponad 24 tysiące sztuk męskich majtek , 6 tysięcy majtek dziecięcych oraz ponad tysiąc par spodni — #typ_publ
sztuka Pięć sztuk damskich majtek stało się złodziejskim łupem sprawcy włamania do sklepu odzieżowego #typ_publ
sztuka Kosmetyki oraz 800 sztuk majtek i biustonoszy marki ,,Triumph’’ skradli nieznani sprawcy w sklepie #typ_publ
sztuka 90 sztuk damskich majtek próbowali skraść z magazynu Geant pod Strykowem dwaj zatrudnieni w #typ_publ
sztuka Okazało się, że złodzieje skradli bieliznę damską- ponad 120 sztuk majtek . Wartość łupu to ponad 700 złotych. Zatrzymani - 15-latek oraz 17- #typ_publ
sztuka 24-letni Garth Flaherty przywłaszczył sobie w sumie 1613 sztuk majtek , biustonoszy i innej kobiecej odzieży spodniej. #typ_publ
sztuka jedna pacjentka leży na samolocie, a pozostałe 3 sztuki, bez majtek , jeno w gieźle, z boczku, czekamy na wziernikowanie. Komu? #typ_net_interakt
sztuka (w lato): 1 plecak 2 koszulki 3 pary skarpet 3 sztuki majtek 2 pary spodenek 1 bluze 1 gumowa kurtka lub oftalion 1 para #typ_net_interakt

Spodenki, gen. spodenek (kalhotky)
36 výskytů (para 23x, sztuka 6x, LG/LZ 6x, NOM 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG/LZ spodenek, getrów, rękawic i bluz dla bramkarzy, po 440 koszulek, spodenek , getrów, 50 par klapek, pięć toreb lekarskich, 100 wkrętów do #typ_publ
LG/LZ r. ponad siedem tysięcy osób. Wydaliśmy im 2494 sztuk mydła, 407 spodenek i 1230 koszul. Odzież daliśmy także 1830 osobom – dodaje. #typ_publ
LG/LZ napisano wówczas: „Wszystko zaczęło się w 1924 roku od zakupu 12 spodenek i tyluż koszulek. Nie było boiska, na mecze zawodnicy podróżowali #typ_publ
LG/LZ koszulek T-shirt, 222 koszulki, 28 spodni dresowych i 91 krótkich spodenek . Wszystkie one nosiły znak firmowy Nike, i były warte około 91,5 #typ_publ
LG/LZ 300 szt. dżinsów, 700 bluz dresowych, 500 podkoszulków, 150 spodenek , 100 par getrów i in. Składowane są w dwóch pomieszczeniach PKPS, #typ_publ
LG/LZ kronice brzmi następująco: "Wszystko zaczęło się od zakupu 12 spodenek i tyluż koszulek. Nie było boiska, na mecze zawodnicy podróżowali #typ_publ
NOM CIESZYN: 10 tysięcy spodenek męskich typu bokserki zatrzymali celnicy z przejścia granicznego #typ_publ
para Kalkuckie bezdomne dzieci mają jedną parę spodenek , czasem koszulkę, przeważnie nie mają butów. Koczują na ulicach, #typ_publ
para a zimne dni nie są zbyt mokre. Gdy jest sucho, wkładam parę spodenek kolarskich i jedną lub dwie (w zależności od temperatury i #typ_publ
para piłek, 30 kurtek zimowych, 100 kamizelek treningowych, po 20 par spodenek , getrów, rękawic i bluz dla bramkarzy, po 440 koszulek, spodenek, #typ_publ
para Tygrysek:) Uwielbiam. Mam z 15 par spodni,2 pary rybaczek i z 5 spodenek . Strasznie nie lubię dżinsowych spódniczek,bluzek,kamizelek itd. #typ_net_interakt
para Ja kocham Jeansy . A mam: -9 par długich -2 mini -3 pary spodenek -1 rybaczki Tylko nie mogę się przekonać do jeansowych kurtek i #typ_net_interakt
para Złodziej ukradł buty damskie, koc, 10 bluzek dziecięcych, 5 par spodenek dziecięcych i 5 par rajstop dziecięcych o łącznej wartości 340 #typ_publ
para Z galerii w Southampton skradziono parę spodenek z podpisem legendarnego amerykańskiego boksera Muhammada Alego. #typ_publ
para bezpłatnie 6704 osoby. Wydano im 1490 sztuk mydeł, 444 pary spodenek z magazynu odzieży używanej, którym zawiaduje towarzystwo, oraz #typ_publ
para sklepów w Centrum Handlowym Sfera. Pod kurtką wyniósł dwie pary spodenek oraz koszulkę warte 319 złotych. #typ_publ
para ważny. Teraz dzieci nie mają nic oprócz kilku par podkoszulków i spodenek . Na razie nie myślą o tym co będzie. Chodzą na wycieczki w góry, #typ_publ
para wyłamał zamek w drzwiach. Skradł dwie koszulki i dwie pary spodenek . Dla zatarcia śladów podpalił gumowy wąż, czapkę ratownika i #typ_publ
para zarekwirowano 55 sportowych koszulek i kilkanaście par krótkich spodenek . Nieuczciwi sprzedawcy zostali aresztowani. CON #typ_publ
para się udającym zalotne suki zaganianym blondynkom. Mam 60 par spodenek bokserek (dałem je sobie uszyć na miarę). Lubię przesiadywać w #typ_publ
para działali na dużą skalę: skonfiskowano 3402 koszulki oraz 231 par spodenek z logo znanych zachodnich klub N ie opadła jeszcze euforia po #typ_publ
para długie spodnie, np. dżinsy (50 zł) i dwie lub trzy pary krótkich spodenek (po 20 zł). Dziewczynom wystarczą letnie, przewiewne sukienki (od #typ_publ
para wejściowych, skradł z szatni dwie koszulki oraz dwie pary spodenek , należące do ratowników. Następnie podpalił pozostawiony tam #typ_publ
para 91 par obuwia sportowego, 679 par skarpet, 73 koszulki, 22 pary spodenek oraz 7 dresów i 4 bluzy sportowe zarekwirowali funkcjonariusze #typ_publ
para złodzieje ukradli także getry oraz cztery pary sędziowskich spodenek . Choć nie pogardzili także pozostawionym w szatni telefonem #typ_publ
para do sprzedaży 21 podrobionych bluz, 20 par spodni i krótkich spodenek , 3 koszulki sportowe i getry. Pracownik Reebok zakwestionował: 18 #typ_publ
para 7 bawełnianych podkoszulków, 2, lub trzy pary krótkich spodenek , 2, lub 3 zmiany odzieży ciepłej, coś od deszczu, gumiaki, #typ_net_interakt



para nie zahaczyć płozami o wystający materiał. Ja dałabym dwie pary spodenek , góra na cebulkę- dwie bluzy- jak się rozgrzeją zawsze mozna #typ_net_interakt
para bez pieluchy. Oczywiście, zdarza się, że zasika trzy pary spodenek albo rajstop z rzędu. Raz zrobił siku w majty, a jak je #typ_net_interakt
para S 1 koszulka bawełniana, dziecięca, rozmiar 122 1 para krótkich spodenek XXL 2 czapki z daszkiem 1 szalik [z napisem FORZA PRG] 1 para #typ_net_interakt
para 1 plecak 2 koszulki 3 pary skarpet 3 sztuki majtek 2 pary spodenek 1 bluze 1 gumowa kurtka lub oftalion 1 para butow getry #typ_net_interakt

sztuka generalskie mundury (wyjściowy i letni), 5 sztuk kalesonów i spodenek gimnastycznych, 5 par skarpetek, 2 pary rękawiczek, 2 szaliki, 2 #typ_publ
sztuka towar został zarekwirowany. Zabezpieczono kilkadziesiąt sztuk spodenek i koszulek. Nie wiadomo, ile wcześniej udało mu się sprzedać. #typ_publ
sztuka z celnikami zdeponowali 3 tysiące 66 sztuk koszulek, spodni i spodenek , bluzek i pościeli o czarnorynkowej wartości ponad 120 tysięcy #typ_publ
sztuka Znaleźli oni w tej ciężarówce 9 000 sztuk spodenek typu bokserki, nielegalnie opatrzonych znakiem towarowym "Lycra". #typ_publ
sztuka z grupy mobilnej z Nowego Targu ujawnili aż 9 tysięcy sztuk spodenek typu bokserki, nielegalnie oznakowanych, o wartości 45 tys. zł! #typ_publ
sztuka Ponad 1,7 tys. sztuk spodenek sportowych i koszulek T-shirt z podrobionymi i bezprawnie #typ_publ

Spodnie, gen. spodni (kalhoty)
345 výskytů (para 325x, sztuka 15x, LG 1x, LZ 2x, NOM 2x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG Podczas ostatnich moich trzech… Na moich trzech spodniach usiadł pies"?...) Skoro mowa o wakacjach, to pomówmy o #typ_net_interak
LZ zabitego Kurdiuka i poprosił Klarę, żeby wykroiła dwoje małych spodni . #typ_lit
LZ albo szliśmy na spacer zabierałam dwoje dodatkowych majtek, spodni i chusteczki nawilżane. 2. Przez cały tydzień mała sikała do #typ_net_interakt

NOM kiedy idzie na przemiał 80 tysięcy całkiem porządnie wyglądających spodni z rodzaju tych, w których podbito Dziki Zachód. #typ_publ
NOM dyryguje Bene Rychter - szef. Kostiumolog przynosi dziesiątki spodni i kurteczek w paski. To więzienne łaszki. Panowie przebierają się #typ_publ
para dokonywanych z perspektywy krawca, który bierze miarę na parę spodni . I cóż z tego, skoro jednak okazał się przenikliwszy od owych #typ_lit
para powodowała, że tylko nielicznych stać było na więcej niż jedną parę spodni tego typu. Dla szczęśliwców wyjeżdżających na Zachód para spodni #typ_fakt
para spodni tego typu. Dla szczęśliwców wyjeżdżających na Zachód para spodni dżinsowych, a nieco później kurtka dżinsowa stanowiły jedną z #typ_fakt
para KARLOS - Nigdym nie zamawiał niczego u ciebie. Nawet pary spodni . #typ_lit
para sklepów przy Krupówkach wszedł młody mężczyzna. Obejrzał dwie pary spodni oraz koszulę. "Klientowi" spodobały się wyroby firmy Levis, więc #typ_publ
para - mniej więcej 3 razy w roku - wyposażyłam Nesię w liczne pary spodni we wszystkich możliwych kolorach, wszystkie na gumkę oczywiście, #typ_publ
para należało natomiast wszywanie do prawej kieszeni każdej pary nowych spodni dostarczanych przez nadwornego krawca, futerału z miękkiej skóry na #typ_publ
para czarnych spodni. Kompletny strój jego kolegi stanowiły dwie pary spodni , przy czym jedne nosił zwyczajnie, jak wszyscy, a drugie - #typ_lit_proza
para Lato odznacza się tym, że stryj Pepin ma na sobie dwie pary spodni . Zimą zaś nosi trzy. Kiedy pod koniec lata ludzie zauważają, że #typ_publ
para pod koniec grudnia i ja sypiałem w ubraniu, nosiłem też trzy pary spodni . Bo rzeczywiście: gdyby tak naprawdę wybuchł pożar albo gdyby mi #typ_publ
para - Normalnie para takich spodni kosztuje 147 złotych, talon Coca-Coli miał dać prawo do kupna za 65 #typ_publ
para zadzwoniłem i usłyszałem, że dwa plecaczki i kupony na dwie pary spodni lada moment wyślą na mój adres. Po czterech tygodniach oczekiwania #typ_publ
para nie warto się bawić (w czym bowiem iść na imprezę, jeśli kupno pary spodni jest problemem). #typ_publ
para policjanci z nakazem rewizji. W magazynie, oprócz kilku tysięcy par spodni , do których nie mieli zastrzeżeń, znaleźli 83 pary z wszywką z #typ_publ
para kilka minut po szóstej. Jesteśmy bardzo grubo ubrani, dwie pary spodni , czapki i kaptury, rękawiczki, krem na twarzach. Pogoda wspaniała, #typ_publ
para i jedną lub dwie (w zależności od temperatury i wiatru) pary spodni dresowych. Wiem, co to lycra i polypro (używam ich na narty), ale #typ_publ
para Pierwsza para spodni z płockiej fabryki Levi'sa zjechała z taśmy w lutym tego roku. Nie #typ_publ
para Na ścianie biura (naprzeciw pierwszej pary spodni ) wiszą tablice ze zdjęciami szwaczek. Na pierwszej, gęstej od #typ_publ
para Wystarczą trzy, cztery pary spodni (mogą być też sztruksowe i płócienne), kilka bluz i tuzin koszulek. #typ_publ
para W środku starannie poukładane dwie kurtki, trzy koszule i para spodni . #typ_publ
para to nie istnieje żadne ale, nie da się zajść w ciąże przez dwie pary spodni i bieliznę! Tutaj nie ma żadnego ale, po prostu nie i już. #typ_net_interakt
para Upadły aniołek biel? 7 t-shirtow , para spodni Ogolnie lubie kolr, choc pogrubia Wole czarny. #typ_net_interakt
para obronę tzn białą marynarkę, czarną spódnice, no i jeszzce dwie pary spodni i bielizne takze juz mi lepiej bo bałam sie ze nie mam w czym isc #typ_net_interakt
para ja mam jakas tendencje do wydawania ostatnio w niedziele 2 pary spodni i bluzka, wczesniej 3 pary butow chyba bankructwo ogłosze #typ_net_interakt



para Wiola :-) 2 pary spodni , jedne krótkie spodenki i kolejna para w drodze xD tzn... planuje #typ_net_interakt
para Justyna.24 a ja mam: 3 pary spodni długich, 2 spódniczki i 2 pary rybaczek oczywiście dżinsowych;) #typ_net_interakt
para DeX Dostałem dwie bluzy Dwie pary spodni I kasiorę, za którą kupię sobie mp3 #typ_net_interakt
para mloda_zonka A w mojej szafie jest tylko jedna para spodni i są to spodnie dresowe..(do biegania, tenisa i jazdy na rowerze.. #typ_net_interakt
para "A w mojej szafie jest tylko jedna para spodni i są to spodnie dresowe..(do biegania, tenisa i jazdy na rowerze.. #typ_net_interakt
para nns Kupiłam dwie pary spodni i bluzke #typ_net_interakt
para !!!!!!!!!!!!!! Mam problem kupiłam sobie 2 pary spodni (rurki) ale zupełnie nie wiem jakie buty założyć albo kopic. Mam #typ_net_interakt
para sie pochwale moimi zakupmi dzisiaj, kupilam 2 kurtki, buty, 2 pary spodni i troche bielizny Uwielbiam zakupy #typ_net_interakt
para kasia_18 Witam serdecznie! Mam do sprzedania dwie pary spodni Americanosa. Jedne całkiem nowe, dzwony, cienki dżins, ciemne, #typ_net_interakt
para ubierałem 5 bluz z kapturem, 8 koszulek z krótkim rękawem, 3 pary spodni kalesony... wszystko poprostu zeby wydalic tłuszcz razem z potem. #typ_net_interakt
para MoNcIa 91 Kupiłam se dziś diwe pary spodni , jedne jasne na kieszeniach z tyłu serducha moro sa u góry opiete #typ_net_interakt
para ale gdy juz jestem zrozpaczona poszukiwaniem kolejnej pary spodni przez 2 tygodnie i nadal nie moge znaleźć dobrych bo niestety ale #typ_net_interakt
para olszyna_nad_rowem za 500 zł bym kupil 3 pary spodni i 3 bluzy , podejrzewam, że wcale nie gorsze niz te Twoje , a też #typ_net_interakt
para nie kosztuje 500zl, ale na caly komplet x2 (czyli 2 bluzy i 2 pary spodni ) potrzeba 50zl. Wam sie mundurki kojarza z garniakami a tak wcale #typ_net_interakt
para sam trudze sie z tym gorzej przy zakladaniu dluzszej pary spodni jak juz jest po wf #typ_net_interakt
para nie bedzie mial takie same. Ja chodze sobie w glanach, mam 3 pary spodni na zmiane jakies koszulki i pare koszul. Po co mi wiecej. Nie lubie #typ_net_interakt
para Milka's E.. nie bede wiele kupowac. Dwie pary spodni ( bo wiekszosc moich sa jeszcze na mnie dobre ;P ) moze ze dwie #typ_net_interakt
para ktos cos ma:) Tak napraawde to wiele nie potrzeba. ja mam 2 pary spodni ciazowych a gora ta sama jak przed ciaza. Pozatym w domu dresik i #typ_net_interakt
para na mnie zwyczajnie wisiec!! nie moge tego scierpiec!! mam 2 pary spodni ktorych nie nosze bo sa za luzne!! a jak kupilam 2 lata temu to #typ_net_interakt
para tygodnia... i w dodatku w ciagu dwoch dni rozwalilam 2 pary spodni i nie mam w czym chodzic,a ojciec nmie chce mi dac kasy w sobote na #typ_net_interakt
para zombie z wielkimi oczami, 36 -38 kg wagi, zakladalam 2 pary spodni i 3 bluzy, zeby czasem nikt nie zauwazyl, jak naprawde wygladam ;/ #typ_net_interakt
para interesuje się modą ... A założę się że każda z was ma po 3 pary spodni RUREK w domu... Do tego jakoś tunikę... Ja interesuję się modą i #typ_net_interakt
para Loley04 ciekawe nawet xD Ja dziś zainwestowałam w dnie nowe pary spodni i bluzeczki xDD Hi hi #typ_net_interakt
para skurczyły w praniu... z normalnego sklepu to ja mam chyba 2 pary spodni . nie więcej. #typ_net_interakt
para o SH przed praca i wyszłam z cała torbą ciuchów (dwie pary spodni , 2 spódniczki, chyba 4 albo 5 bluzek i kaszkiecik i jeszcze #typ_net_interakt
para to: 6 swetrów 2 bluzeczki 1 polówka spodnie narciarskie 2 pary spodni bolerko i pewnie jeszcze o czymś zapomniałam:P I powiem Wam, że #typ_net_interakt
para Tigrunia Mam 2 pary spodni , 3 podkoszulki, 1 spódniczkę i 2 bluzki na długi rękaw i co ja mam #typ_net_interakt
para mała*czarna nigdy nie liczyłam ale na oko : 4 spódniczki , 4 pary spodni , mnóstwo koszulek i bluzeczek żakietów też #typ_net_interakt
para gdzieś iśc to i tak nic odpowiedneigo neimoge znaleźć ale ok 7 par spodni spudnic chyba z 15, bluzek mnustwo, ok 10 swetrów, z 5 zakietów, #typ_net_interakt
para to ja jakas strasznie biedna przy większości jestem... mam 2 pary spodni , 2 pary rybaczek ok 10 bluzek w tym z krótkim i z długim rekawem i #typ_net_interakt
para poczucie bezpieczeństwa - że nas stać. To nic, że mamy trzy pary spodni , które jeszcze całkiem dobrze się trzymają, musimy kupić czwartą, #typ_publ
para z wymiany pralki czy lodówki na nową niż np. z zakupu nowej pary spodni . - To nie są dobra pierwszej potrzeby, a od ich zakupu odstrasza #typ_publ
para ze dwa miesiące podebatować, jeszcze może cztery pary spodni wytrzeć na posiedzeniach różnych komisji, na przesłuchiwaniu #typ_qmow
para Pół biedy kiedy organizatorem jest inny kabaret – zawsze para spodni się znajdzie. A co kiedy potrzebny rzadko spotykany strój kobiecy? #typ_publ
para szafy z lustrem, błyskawicznie poszły dwie pary nankinowych spodni i komplet dzieł Tomasza Browne'a. Antykwariat londyński #typ_lit
para Na ziemi wylądowała już koszula, para spodni i buty. Nagle z klatki schodowej wyszedł pan Korotek. Chwiejnym #typ_lit_proza
para Osipie Mandelsztamie, nie mogła mu nigdy wybaczyć skreślonej pary spodni . Powiem panu, o co idzie w naszym stosunku do Gorkiego. #typ_lit
para pan przypomni mojej matce, by zapakowano ze trzy pary tenisowych spodni . Napiszę z podróży. Tylko dajcie mi wytchnąć. #typ_lit
para zł. Do tego dolicza kurtkę wiosenno-jesienną (150 zł), trzy pary spodni (300 zł), koszulki (300 zł), bluzy (300 zł) i bieliznę (150 zł). #typ_publ
para i Polka kupują rocznie niewiele: po 3 koszule lub bluzki, dwie pary spodni lub spódnic, dwie pary butów, jeden sweter. #typ_publ
para oddać się szperaniu w kontenerach. Grzebią „w biustonoszach” Para spodni waży nieco ponad kilogram... A że używane? I co z tego, #typ_publ
para Rajstopy, dwie pary spodni , podkoszulka, bluza, sweter, a na nim jeszcze jeden. Trudno #typ_publ
para ten ukradł ze sklepu przy ulicy Półwiejskiej w Poznaniu 3 pary spodni o łącznej wartości około 450 złotych. Było to w miniony wtorek. #typ_publ
para elektroniczny z kalkulatorem. Mężczyzna ubrany był w dwie pary spodni – jeansy i szare spodnie z materiału, szary sweter, koszulę w #typ_publ
para wiele, by stworzyć spektakl. Doskonały tancerz, para dżinsowych spodni , poszarpana sukienka i buty na szpilce wystarczą, by pod pozorem #typ_publ



para Cztery pary spodni , telewizor Neptun 212, piecyk gazowy i „ćwiartka” wódki - to tylko #typ_publ
para - W całości zachowały się surdut, wierzchnie kurtki, dwie pary spodni , skarpety, buty i kapelusze. To niezwykłe, że przetrwały w tak #typ_publ
para się spać i dopiero rano stwierdził, że skradziono mu dwie pary spodni , sweter, koszulę, dokumenty oraz 200 zł. O zdarzeniu powiadomił #typ_publ
para z mieszkania Andrzeja Z. z Dziemian. Zginęły m.in. dwie pary spodni Wrangler, trzy pary spodni i trzy golfy Lewisa, spodnie, kurtki i #typ_publ
para Z. z Dziemian. Zginęły m.in. dwie pary spodni Wrangler, trzy pary spodni i trzy golfy Lewisa, spodnie, kurtki i koszulki Adidasa, a także #typ_publ
para że chcąc ustrzec się przed otarciami, zakładali dwie pary spodni i kalesony. Ponoć skutkowało. Przedwojenne wojskowe kulbaki były #typ_publ
para ukradli dowód osobisty, portfel, książeczkę zdrowia oraz dwie pary spodni . Dowodem osobistym złodzieje posłużyli się przy sprzedaży #typ_publ
para rowerzystów. - Wystarczą dwie zmiany bielizny, dwie pary krótkich spodni , jedne długie i musi wystarczyć. Suchego prowiantu tylko tyle, ile #typ_publ
para obkupiona na przecenach. Ostatnio zakupiłam sobie 2 pary świetnych spodni sztruksowych po 30 zł. Najbardziej lubię te obniżki ze 170 zł na 25 #typ_publ
para niż wydawało się, że będzie im potrzebne. W efekcie zapasowa para spodni była jak znalazł. #typ_publ
para z wymiany pralki czy lodówki na nową niż np. z zakupu nowej pary spodni . - To nie są dobra pierwszej potrzeby, a od ich zakupu odstrasza #typ_publ
para napisem „młoda para”. W sklepie wybrał sobie kurtkę i dwie pary spodni za 800 złotych, towar kazał zapakować do reklamówek i oznajmił, że #typ_publ
para Brashares; historia czwórki przyjaciółek i pewnej magicznej pary spodni … #typ_publ
para dostał się do mieszkania w Gardei. Łupem były dwie pary damskich spodni , damski sweter, kozaczki, 350 zł gotówki oraz bon towarowy wart 50 #typ_publ
para 4265 sztuk kurtek zimowych, 25 sztuk bluz sportowych, 34 pary spodni o łącznej wartości 345 850, zł. Jedną z 30 jednostek, którym #typ_publ
para spodem miał białą koszulę w karetę. Ponadto miał na sobie trzy pary spodni - te z wierzchu były jasne - płócienne. Policja prosi o pomoc w #typ_publ
para Po przeszukaniu auta policjanci znaleźli dwie kurtki i trzy pary spodni oraz kombinerki i zabezpieczające towar kody. Mężczyźni przyznali #typ_publ
para Krótka historia pary spodni #typ_publ
para szkół, który na innym młodzieńcu wymusił groźbami oddanie... pary spodni . Do zdarzenia doszło w połowie listopada ubiegłego roku, w jednym z #typ_publ
para godzinie 13.30 w jednym ze sklepów złodzieje ukradli trzy pary spodni firmy Desel wartości 650 zł, a za kwadrans - z następnego sklepu #typ_publ
para mężczyzna zażądał zwrotu pieniędzy (w sumie za dwie pary spodni było tego 15 złotych) usłyszał, że jest to niemożliwe. - Oddając #typ_publ
para towar w tym: pięć zegarków, siedem koszul, 19 garniturów, 22 pary spodni dżinsowych, 120 flakoników perfum, 135 bluzek, 86 par skarpet, 27 #typ_publ
para nieuwagę sprzedającej i zabrał kurtkę skórzaną oraz dwie pary spodni dżinsowych. Właściciel sklepu wycenił jego łup na 1100 #typ_publ
para Magda, mama Pauliny i Marleny ubiera na noc dziewczynki w dwie pary spodni , kilka ciepłych swetrów, przykrywa kołdrami i kocami. Wyłączyli, #typ_publ
para plaży, tenisówki, adidasy, dwa kostiumy kąpielowe, dwie pary spodni , cienką koszulę, podkoszulki, torbę plażową i ręcznik. Nad polskim #typ_publ
para na jednodniowe wycieczki. * Na wieś - Dwie, trzy pary wygodnych spodni , dresy, podkoszulki, bluzy, swetry, kurtka, kostium kąpielowy, #typ_publ
para do sklepu. Tego samego, z którego wcześniej ukradły już dwie pary spodni . W sumie za 130 zł. Myślały prawdopodobnie, że się uda – ale #typ_publ
para Mężczyzna w jednym ze sklepów odzieżowych ukradł dwie pary spodni o łącznej wartości 309 zł. ttt Na ul. Nideckiego zaatakował #typ_publ
para w USA zaczynający z pięcioma dolarami w kieszeniach jednej pary spodni może poradzić sobie z wszelkimi przeciwnościami, a w ojczyźnie #typ_publ
para – Ubrana dziś byłam na „cebulę”, w trzy bluzy, dwie pary spodni . Nie jest to coś nowego dla mnie i dobrze się stało, że trener #typ_publ
para do Zakopanego. Stamtąd był wyjazd. Zabrałem ze sobą dwie pary spodni , dwie pary butów, bieliznę osobistą, skarpetki, paszport i trochę #typ_publ
para z domów wczasowych przy ulicy Nowotarskiej w Zakopanem dwie pary spodni oraz buty, które turysta wystawił na balkon, by się wywietrzyły. #typ_publ
para któryś z nas będzie bogaty, że będzie miał coś więcej niż dwie pary spodni . Łatwiej było wszystko lekceważyć niż się dorabiać. Kiedyś #typ_publ
para do wydania pieniędzy (400 złotych), koszuli, jednej pary spodni roboczych i bluzy oraz dwóch par skarpet. trzebinia Skradziono #typ_publ
para Sto trzy pary dżinsowych spodni przechwyconych na granicy podczas próby przemytu przekazała #typ_publ
para W finale musieliśmy wyprasować dwie bluzki damskie, dwie pary spodni i dwa żakiety w ciągu 20 minut. Tutaj uzyskałem najlepszy wynik, #typ_publ
para Słowiańskiej złodzieja, który z jednej z firm ukradł dwie pary spodni damskich wartości 300 zł. Zatrzymany złodziejaszek ma 14 lat i jest #typ_publ
para piątek, ale wcale nie pechowy. Ciocia Wandzia zwęża mi dwie pary spodni i dwie bluzki! #typ_publ
para w Kaliszu. Złodziej ukradł 3 pary obuwia sportowego oraz parę spodni . Straty 1400 zł. #typ_publ
para butów. Jak twierdzi, w workach miał dwa garnitury, cztery pary spodni i bieliznę. #typ_publ
para Funkcjonariusze zabezpieczyli 13 sztuk dresów, 13 koszulek, 22 pary spodni dresowych oraz komplety treningowe i 8 par obuwia o łącznej, #typ_publ
para - mówi dyrektor pogotowia opiekuńczego. - Uważają, że nowa para spodni , buty lub krótki wypad do McDonalds'a z dzieckiem załatwi wszystko. #typ_publ
para mężczyznę napadli rabusie. Pobili go, skopali, zabrali mu dwie pary spodni , koszulę i zegarek. Policjanci w bezpośrednim pościgu ujęli trzech #typ_publ
para komplety czapek, rękawiczek i szali, 46 swetrów, 6 kurtek, 32 pary spodni , 28 bluzek, 17 spódnic oraz 26 sztuk bielizny. W sumie zebrano 186 #typ_publ
para Dwie pary spodni , jedne nieprzemakalne. Przydadzą się na pewno podczas wyprawy na #typ_publ



para w sklepie z jeansem. - Dziennie sprzedaję dwie lub trzy pary spodni . Nikt już nie wchodzi na pierwszy poziom. Wielu myśli, że piętro #typ_publ
para grasuje złodziej dresów. Ostatnio ukradł dwie pary firmowych spodni dresowych z balkonu przy ulicy Kwiatowej, o wartości 300 zł, oraz #typ_publ
para przez szparę ukradli 44 pary męskich dżinsów i cztery pary damskich spodni . Ich właścicielka, 54-letnia Wietnamka, oszacowała straty na 1,5 #typ_publ
para wieczorem przecięli brezent namiotu i ukradli 50 par jeansowych spodni . Stratę oceniono na 2.450 zł. #typ_publ
para – Do paczki włożyłam między innymi dwie pary butów i parę spodni – mówi Zofia Horna. – Są to rzeczy, z których moja wnuczka już #typ_publ
para się dziwić, że klienci oblegali półki. Skoro np. dwie pary męskich spodni można było kupić w Adlerze za 99 zł. To najlepszy czas na #typ_publ
para lepiej kupić nowy. Od kilku miesięcy leży też kilka spódnic, para spodni i garsonka #typ_publ
para lody przez szybę. Ale za to później, w Gdyni, kupiłam dwie pary spodni i sweterki. Uwielbiam rajstopy, więc kupiłam kilka par. To mój #typ_publ
para kobiety. Przed wyjściem oskarżeni skradli 2 kurtki skórzane, 3 pary spodni dżinsowych, telefon komórkowy z ładowarką i dwa dowody osobiste. #typ_publ
para Cały jego majątek, to niewielka reklamówka. W niej para wytartych spodni , kanapka i termos z herbatą. Do rana wystarczy. A co dalej? O to #typ_publ
para i lato ulega pokusom nowości. Nie kupuje jednak kolejnej pary spodni czy butów tylko dlatego, że się jej podobają. - Zawsze myślę o tym, #typ_publ
para nie zdążył w pośpiechu zabrać z domu. W celi może mieć dwie pary spodni , dwie pary butów, dwie koszule, kurtkę, sweter, bieliznę. Na #typ_publ
para W celi nie wolno trzymać dużo rzeczy. Można mieć dres, dwie pary spodni , butów, dwie koszule i sweter. Strażnicy mówią, że im mniej #typ_publ
para pobiła swoją koleżankę. Poszło o dług w postaci pieniędzy i... pary spodni . #typ_publ
para Zdążyłam się przyzwyczaić do dwóch koszulek i jednej pary spodni , to przyszła waliza. Uniezależniłam się od wody, a raczej od jej #typ_lit
para cienka bawełna bluzka plus ciepła bluza z polaru dwie pary spodni , cieńsze i grubsze dwie pary butów – wypróbowane wcześniej #typ_lit
para 38. Wszystko, co włożyłam, leżało idealnie, a nawet... dwie pary spodni były w pasie trochę za luźne! Czyli efekt osiągnęłam. Zajęło mi to #typ_lit
para i apaszkę. W plecaku ma jeszcze dwie inne czapki, dwie pary spodni , 3 koszulki, skarpetki i bieliznę. - Trzeba mieć się w co przebrać. #typ_publ
para którego wchodzi marynarka jednorzędowa, kamizelka oraz dwie pary spodni . Oprócz tego: cztery koszule w kolorze jasnoniebieskim (dwie z #typ_publ
para 0776, bluza sportowa - nr losu 3888, plecak - nr losu 1342, 3 pary spodni jeansowych - nr losu 3728, 3771, 4566, koszula sztruksowa - nr losu #typ_publ
para - Ubrana dziś byłam jak cebula, w trzy bluzy, dwie pary spodni . Nie jest to coś nowego dla mnie i dobrze się stało, że trener #typ_publ
para się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym) kupiono 2 pary spodni i 3 pary butów specjalnych, 3 pasy bojowe, latarkę akumulatorową #typ_publ
para bowiem przy nim żadnych dokumentów. Zmarły ubrany był w trzy pary spodni - dżinsy i dwie pary spodni od dresu, pięć koszulek i dwie bluzy. #typ_publ
para Zmarły ubrany był w trzy pary spodni - dżinsy i dwie pary spodni od dresu, pięć koszulek i dwie bluzy. Obok leżała turystyczna, #typ_publ
para i apaszkę. W plecaku ma jeszcze dwie inne czapki, dwie pary spodni , 3 koszulki, skarpetki i bieliznę. - Trzeba mieć się w co przebrać. #typ_publ
para Każdy z sześciu rodzajów nici używanych do uszycia jednej pary spodni poddawany jest dwunastu różnym próbom wytrzymałościowym. Testy #typ_publ
para W jednym ze sklepów przy ul. Krupówki skradziono 2 pary spodni wartości 500 zł. Policjanci zatrzymali sprawcę - nieletniego #typ_publ
para Wsadził do walizki koszule białe (dwie), jedną w kratkę; dwie pary spodni , skarpetki, majtki, kurtkę, marynarkę, szalik, czapkę, rękawiczki, #typ_fakt
para Do swojej upchnął dwie pary spodni [czerwone i czarne] i kilka podkoszulków. #typ_lit
para przyślij mi koniecznie dwie pary moich starych spodni . #typ_fakt
para upału, czego nie zabrałem - to ciepłych rzeczy. Mam dwie pary spodni , by mieć na zmianę, gdy jedne zmokną, podkoszulek z rodzaju tych, #typ_fakt
para i 18 lat), którzy ze sklepu przy ul. Floriańskiej 2 skradli 2 pary spodni oraz bluzę, o łącznej wartości 369 zł. Zatrzymanych odstawiono na #typ_publ
para 20-letniego mieszkańca Krakowa, który zamierzał kupić trzy pary spodni w sklepie przy ulicy Floriańskiej. Jak się bowiem okazało - #typ_publ
para Ze sklepu na Starym Mieście młody mężczyzna ukradł trzy pary spodni . W pościg za złodziejem ruszyła właścicielka sklepu i pracownik #typ_publ
para się na pasku aresztant. Okazało się, że miał na sobie dwie pary spodni . Zabrano mu jeden pasek, kto przypuszczał, że pod spodem będzie #typ_publ
para 103 pary spodni dżinsowych typu "Wrangler" (bo nie są to firmowe produkty), #typ_publ
para koleżanka widziała, jak młody chłopak chował pod kurtkę trzy pary spodni . Kiedy zorientował się, że go widzimy, udał, że je tylko ogląda. - #typ_publ
para pieczywo o przedłużonej trwałości. Trochę bielizny, kilka par spodni , rękawice robocze, wygodne buty i kalosze - to obowiązkowe #typ_publ
para garderoby jest najważniejsza - coś do spania, spódnica, dwie pary spodni , dwie bluzki, bluza, sweter, żakiet, kurtka, coś od deszczu, #typ_publ
para krakowiance, która ze sklepu w Rynku Głównym ukradła 5 par spodni . Wartość skradzionego towaru oszacowano na 1200 zł. Kobietę #typ_publ
para ? - zastanawiała się klientka, trzymając w ręce trzy pary spodni . - Proszę pójść do okrąglaka - radziła sprzedająca. - Proszę #typ_publ
para Gospodarczej w Rzeszowie zabezpieczyli blisko 1300 par spodni dresowych ze znakiem firmy Reebok. Okazało się, że to podróbki. Na #typ_publ
para piwa, słodyczy, 10 paczek papierosów, pary butów, dwóch par męskich spodni , wartości 60 zł, oraz garsonki damskiej wartości 50 zł. #typ_publ
para Trzy pary spodni znikły z wystawy. Z wystawy sklepu Salomona Leichera przy placu #typ_publ
para przy placu Wszystkich Świętych skradziono ubiegłej nocy trzy pary spodni , marynarkę i płaszcz. #typ_publ



para nowego życia. Od zera - od jednej czarnej teczki, pary spodni , swetra i kurtki. Miciniak jednak musi zacząć. Tylko jak? #typ_publ
para szarą kurtkę, adidasy (szaro-czarne), miał też na sobie dwie pary spodni . #typ_publ
para Przyniesiono mu też strój więźnia, który składał się z pary spodni i surduta z grubego sukna, takiegoż kaftana, koszuli ze zgrzebnego #typ_publ
para ul. Bora Komorowskiego złapano 43-latka, który ukradł dwie pary spodni i parę butów - o wartości 255 złotych. Włamywacze dostali się do #typ_publ
para wyjechali za granicę. Skradli z mieszkania m.in. 3 pary góralskich spodni , radiomagnetofon, lornetkę. W śledztwie ustalono, że do mieszkania #typ_publ
para fala, ubrał na siebie cztery swetry, dwie marynarki i dwie pary spodni . Dzięki temu ma teraz ciuchy na zmianę. Samogon rozgrzewa, ale #typ_publ
para znaleziono przy ul. Składowej. Mężczyzna miał na sobie dwie pary spodni - czarne i drugie dresowe, typu wojskowego - podkoszulek oraz #typ_publ
para izby celnicy przekażą domom dziecka z regionu dary: 202 pary spodni , 83 komplety dresów, 40 par butów. #typ_publ
para bezprzewodowy i radio, a ze sklepu w Krośnie - dwie pary markowych spodni dżinsowych. #typ_publ
para wartości 850 zł za 35 zł, inna za 100 zł kupiła dwie pary markowych spodni dżinsowych o wartości 360 zł. Jeden z paserów jest mieszkańcem #typ_publ
para jednym ze sklepów przy ul. Nowohuckiej ukradła dwie pary sportowych spodni o wartości 260 zł. Podobnej kary może się spodziewać 26-letni #typ_publ
para stwierdzono, że podróbkami są także: 8 bluz, 5 swetrów, 2 pary spodni ze znakami Addidasa oraz 7 bluz i czapka z logo Pumy. #typ_publ
para w sumie za 8 t-szirtów, 4 bluzy z dlugimi rekawami i 3 pary spodni dresowych-szytych na zamowienie, zaplacilam 146 zł) pozdrówka #typ_net_interakt
para jak kwestią zupełnego przypadku mogą być trzy pary felernych spodni pod rząd. Pójdziesz po czwartą do tego samego sklepu, prawda? #typ_net_interakt
para pieniędzy do zapłacenia, buuuu.... ale, jak ktoś ma dwie pary spodni niech spienięży jedną i kupi książkę. Kiedyś się przekonałem, że #typ_net_interakt
para błyskawicznie. Mam jeszcze ze cztery pary różnych hi-techowych spodni górskich i żadne się tak nie sprawdzają jak skiny z polara. #typ_net_interakt
para nogi To jest moje jedyne obuwie jakie posiadam Mam ze dwie pary spodni (mniejsza o ich stan) Z 5 bluz i jednego fleka Łatwiej przeszło #typ_net_interakt
para kolejny wjazd w góry. Szykując ubranie wpadły mi w ręce dwie pary spodni ; pierwsze polarowe 200, a drugie z membraną. Zacząłem zastanawiać #typ_net_interakt
para uciekaj ąc w pole tego dnia założył na siebie dwie dobre pary spodni i dwie koszule spodziewając się, że po powrocie do domu zastanie #typ_net_interakt
para firmy Himountain. 1.03 złozyłem zamówienie na dwie pary spodni narciarskich na łaczna kwotę 450 zł. Zgodnie z regulaminem sklepu #typ_net_interakt
para jakieś liny z koszul (pamiętasz tą linę, niezła jak na dwie pary spodni i dwie koszule ;-) aby staruszkę i kalekę przenieść. A #typ_net_interakt
para od deszczu z kapturem; Dwa polary, cienki i grubszy; Trzy pary spodni długich, w tym dwie pary lekkie, jedne nieco grubsze (np. polar); #typ_net_interakt
para tym dwie pary lekkie, jedne nieco grubsze (np. polar); Dwie pary spodni krótkich; Dobre i wygodne buty powyżej kostki; Buty na zmianę #typ_net_interakt
para jest nieco więcej na wypadek przemoczenia. W sumie mam 3 pary spodni długich - jedne ciepłe, elastyczne getry "z cicikiem", które #typ_net_interakt
para lżejszy od mojego tzn. idiotycznie ciężki - te 4 pary zapasowych spodni własnych plus kilkanaście należących do uczestników (którzy to - #typ_net_interakt
para pomogę. Mój "zestaw na tydzień": - plecak :-) - śpiwór - 1 para spodni - 2 polary - kurtka przeciwdeszczowa - stuptuty - kilka #typ_net_interakt
para jednoczęsciowy. Jak chodzi - wolę mieć kurtkę i 2 pary ocieplanych spodni . W sklepie zdejmujesz górę i dziecko siedzi tylko w #typ_net_interakt
para tylko to wszyłam do "spodni właściwych". Miałam dwie pary takich spodni i praktycznie pod koniec ciąży się z nimi nie rozstawałam, bo w #typ_net_interakt
para z zakupami - ech... Szybko nabyłam dwie pary "normalnych" spodni na gumkę, tylko w większym rozmiarze - przed ciążą nosiłam 36, #typ_net_interakt
para na spodnie dla Kacpra (tym sposobem za 30 zł będzie miał 3 pary spodni , a nie jedną), na stole leżały wafelki, moje dziecko popatrzyło i #typ_net_interakt
para często są przeceny ubrań ciążowych.Ja kupiłam dwie pary spodni i śmigałam w nich do samego końca ciąży. Pozdrawiam i życzę dużo #typ_net_interakt
para problem ze śliską podłogą (panele), więc poświęciłam dwie pary spodni do raczkowania i naszyłam mu na kolanach łaty z takiej #typ_net_interakt
para pewnie też bym go nie przekonała.Oskar ma ok.15 par różnych typów spodni .Sa to i dżinsy i z materiału w tym również sztruks.Od garnituru nie #typ_net_interakt
para się brudzą, niż te starsze), ale Martyna ma raptem dwie pary spodni jeansowych, dwie pary legginsów, dres (rzadko używany) i żeby nie #typ_net_interakt
para (nie liczę tych eleganckich na "okazje"). Jasiek ma trzy pary spodni (+ dresy do raczkowania) i też nam to wystarcza :-) Kiedy Wy #typ_net_interakt
para to tak samo jak z rzeczami - przecież dziecko nie ma jednej pary spodni tylko dlatego że za 3 miesiace z nich wyrosnie :) Pozatym #typ_net_interakt
para kosztowały w sumie, uwaga, uwaga przyszłe mamy, tyle co: 2 pary spodni (razem około 100 zeta), jedna princeskowata tunika z ciepłego #typ_net_interakt
para idealny dla pary. Do całości dorzucam dwie pary orginalnych spodni . Cena 1000zł za komplet ( deska, buty, pokrowiec, wiązania, #typ_net_interakt
para zł. Do tego dolicza kurtkę wiosenno-jesienną (150 zł), trzy pary spodni (300 zł), koszulki (300 zł), bluzy (300 zł) i bieliznę (150 zł)." #typ_net_interakt
para Anita wracała totalnie ubłocona (np. wczoraj zabrudziła obie pary spodni :-)). Dzieci nie wychodziły wtedy, kiedy ja sama nie miała bym #typ_net_interakt
para ma przesuszone. legginsy To w sumie ma dwie pary spodni na sobie jak idzie do przedszkola?? To wy chyba z ciepłolubnych. #typ_net_interakt
para dresowe (co by bylo w czym po domu chodzić:), ale do lutego 2 pary spodni chyba mi nie wystarczą. Dodam jeszcze ze za miesiąc idziemy na #typ_net_interakt
para :-) Ja w poprzedniej ciąży (też termin lutowy)miałam 2 pary spodni cieżarówek (jedne cieńsze, jedne cieplejsze sztruksowe) i 2 #typ_net_interakt
para kartkę... byłem przekonany że tam jest napisane: "kupując 2 pary spodni ..." długo się nie zastanawialiśmy, bo w końcu spodnie już wybrane #typ_net_interakt
para Cała okolica, może całe miasto wie, że spodobała Ci się para spodni i chętnie "przywłaszczyłabyś" je sobie na trochę, albo na trochę #typ_net_interakt



para princeski jak kto woli ) 6 par spodni dzinsowo-sztruksowych 6 par spodni bawełnianych ( w tym te jedne feralne granatowe ) 4 pary spodni z #typ_net_interakt
para spodni bawełnianych ( w tym te jedne feralne granatowe ) 4 pary spodni z polaru 2 spódnice polarowe 2 płaszcze ( ulubiony niebieski #typ_net_interakt
para Ale sama (i w młodości i teraz) nawet jak miałam trzy pary spodni , to i tak te jedyne nosiłam do zdarcia. Z dziećmi trochę #typ_net_interakt
para ludzkie pojęcie. Choćby dziś - Młody od rana załatwił 2 pary spodni i 3 koszule, Madziulec - 2 bluzki. Codziennie pranie, a czasem #typ_net_interakt
para bo ja już dostałam kręćka ;-) Napisałaś: "Kupilam Victorii 2 pary spodni , bardzo tanio, po 79 koron. Cena w zlotowkach: 79 zlotych" I moim #typ_net_interakt
para Mam 2 pary spodni z typowymi przetarciami: krok, kolana, końce nogawek. Pomyślałem, #typ_net_interakt
para Użytkownik medea napisał: Ja kupuję 2 pary spodni i dwie kurtki. W zeszłym roku był to nietani zestaw za ponad 200, #typ_net_interakt
para w wiadomości news:ejnmit$tk9$1@news.onet.pl... Mam 3 pary spodni ciążowych do sprzedania i się nie mogę zebrac by je na allegro #typ_net_interakt
para wnioski po przejżeniu "mody" w Mothercare w Klifie. Trzy pary spodni na krzyż, dwie bluzki i do widzenia. Potem trafiłam na moje #typ_net_interakt
para - w normalnych warunkach 6 sztuk powinno starczyć) -3 pary spodni dresowych -3 pary szortów -4 pary gatek i 2 pary kąpielówek -1 #typ_net_interakt
para kurtka przeciwdeszczowa bluza, sweter (lub 2 bluzy) para długich spodni para krótkich spodni (plus jedna na dziecku) majtasy kąpielowe #typ_net_interakt
para bluza, sweter (lub 2 bluzy) para długich spodni para krótkich spodni (plus jedna na dziecku) majtasy kąpielowe buty (na dziecku) + #typ_net_interakt
para szt. spodni" ? Czy koniecznie należy używać sformułowania 100 par spodni ? W przypadku butów zachodzi możliwość kupna z pary jednego buta #typ_net_interakt
para mam! Ty lisie farbowany! Seva nie ma ani jednej pary dżinsowych spodni ! Nie próbuj nami manipulować! :-)))))) -- Seva --) GG#788049 #typ_net_interakt
para Mój ostatnio w ciągu miesiąca zniszczył 3 pary spodni . Dwie z nich uratowałam łatami. Trzecie mimo łat są jakieś #typ_net_interakt
para *przypadkiem* , bo jest na równi z informacją o zakupie nowej pary spodni czy butów. Ale komórkę można czasami dostać od pracodawcy, tak jak #typ_net_interakt
para 23: 57, 29 gru 2006 (CET) : 01: 03, 30 gru 2006 (CET) - dwie pary spodni w C&A ostatnio kupiłam, ale toto to powinno przez ek pójść. Zmiana #typ_net_nieinterakt
para torby chciały opuścić sklep nie płacąc. Próbowały ukraść dwie pary spodni , dwa swetry, koszulę oraz kolczyki. Ich zachowanie zarejestrowały #typ_net_nieinterakt
para o włamaniu do jej niezamieszkałego budynku. Zginęły 2 pary spodni i 2 firanki. Straty - ok. 200 zł. #typ_publ
para 12 sierpnia. Włamywacze poradzili sobie z drzwiami. Ukradli 2 pary spodni , kurtkę i budzik. Straty - ok. 50 zł. #typ_publ
para też myśleć o butach dla dzieci, starsi potrzebują marynarki, pary spodni – wysyłam nocą moich złodziei i kradną wszystko, co jest cenne: #typ_publ
para kupcy ofiarowali się dodać zupełnie bezinteresownie do każdej pary spodni mocny "pasek". #typ_publ
para ramiona, żeby ich nie spalić na słońcu). Pakujemy też dwie pary spodni , koszulę, najlepiej flanelową i ciepły polar (jak znalazł gdyby #typ_publ
para jak popularna marka czy modny styl. Przykładowo, dwie podobne pary spodni mogą mieć identyczną wartość użytkową, jednak konsument będzie #typ_net_nieinterakt
para i zdrowe. Kiedy na domiar złego oblałem atramentem parę spodni , obrus i nowy kostium mamy, rodzice postanowili wysłać mnie #typ_lit
para powodowała, że tylko nielicznych stać było na więcej niż jedną parę spodni tego typu. Dla szczęśliwców wyjeżdżających na Zachód para spodni #typ_fakt
para zwykle spóźniony, bierzesz prysznic, łapiesz ostatnią parę czystych spodni , pierwszą lepszą koszulę, bluzę i już jesteś gotowy do wyjścia. Dla #typ_publ
para będziecie robić zakupy, szepnąć mu, że zauważyłaś parę świetnych spodni koloru khaki, które znakomicie pasowałyby do jego nowego beepera. #typ_publ
para wam w duchu wdzięczny, że wymieniłyście jego sprane dżinsy na parę spodni z prawdziwego zdarzenia. #typ_publ
para z grzbietu na grzbiet. Półtora roku temu dostaliśmy też parę spodni i bluzę - wymienia Kuriata. - Ale prać je musimy sami, co nie jest #typ_publ
para mi się go przekonać, żeby na próbę zdjął przynajmniej jedną parę spodni . Kiedyśmy się położyli, stryj Pepin zaczął chodzić po piwnicy #typ_publ
para 50. i 60., wpada dziś w czarną rozpacz, gdy usiłuje kupić parę spodni ; wszędzie tylko te idiotyczne, irytujące marnotrawstwem materiału, #typ_publ
para się do Bershki xdd a ja nabyłam mniej więcej jedną parę tych spodni . tyle że to męskie ;/ mojego brata xdd . bo na chłopaka są .. za #typ_net_interakt
para odwiedza Piłsudskiego (który siedzi w kalesonach, bo jedyną parę spodni oddał krawcowi do zacerowania) skupionego na pasjansie. Żeromski #typ_net_interakt
para i ścisłego. Zapragnął znaleźć krawca i uszyć sobie parę białych spodni . Miał takie jako junga, uszyte przez matkę, i długo nie mógł #typ_lit
para gorączką San Francisco i jak sprzedał swoją pierwszą parę spodni . Dotarł tam po pięciomiesięcznym, wyczerpującym rejsie, ale towaru #typ_publ
para słynny symbol firmy: wizerunek dwóch mustangów, ciągnących parę spodni w przeciwnych kierunkach. Jest on zapewne najstarszym i #typ_publ
para odpowiadać albo i nie odpowiadać. Janek szyje sobie dodatkową parę spodni u krawca w jednej z bud przy Krzywoustego. Janek zapuszcza wąsa. #typ_lit
para śmiały się ze mnie, że biegam w trampkach i mam jedną parę spodni . One ubierały się w najlepszych londyńskich butikach. Ich pieniądze #typ_publ
para Basia ma jedną parę spodni i jedną parę butów. We wrześniu, gdy poszła do szkoły, dostała 40 #typ_publ
para czasami żartuje, że on dla grudki jantaru oddałby ostatnią parę spodni . - Ale mam kilka par, więc nie ma strachu, że będę bez portek - #typ_publ
para Chłopcy weszli do pokoju przez balkon. Z pomieszczenia zabrali parę spodni Big Star. Trzech sprawców zostało zatrzymanych na terenie placówki, #typ_publ
para się na szczycie. Paweł Mały chciał tylko włożyć drugą parę spodni . Krótka chwila wystarczyła, żeby w gęstej mgle i padającym śniegu #typ_publ
para Dla wielu osób zaopatrujących się w lumpeksach 10 zł za parę spodni to wysoka cena. #typ_publ
para fatalnie! Przedwczoraj przez cały dzień sprzedałem tylko jedną parę spodni , wczoraj nic, a dziś było jeszcze gorzej. #typ_publ



para będzie trwało szkolenie i co będzie na nim robił. Robert wziął parę spodni , kilka T-shirtów, slipki na zmianę i trampki. Przemieszczali się z #typ_publ
para Jak zawsze narzuciła na siebie stare kożuchy, ubrała parę par spodni i swetrów. Położyła się na rozpadającym łóżku. Obudził ją ból. W #typ_publ
para życia – która w jednym ze sklepów przy ul. Krupówki ukradła parę spodni wartości 590 zł. Skradzione spodnie odzyskano, a kobiecie zostanie #typ_publ
para Każdy ma zapewne w swojej szafie choć jedną parę tych magicznych spodni i nic nie wskazuje na to abyśmy w przyszłości przestali je nosić. #typ_publ
para Łukasza. - Musiałam kupić też trochę nowych ubrań. Dodatkową parę spodni , buty, strój na zajęcia sportowe, kilka nowych bluzeczek i wydałam #typ_publ
para że właśnie w tym miejscu na półkoloniach zdarł niejedną parę spodni . Dla przybyłych organizatorzy przewidzieli mnóstwo atrakcji. Przed #typ_publ
para w Kaliszu. Złodziej ukradł 3 pary obuwia sportowego oraz parę spodni . Straty 1400 zł. #typ_publ
para Na parę par spodni ... #typ_publ
para – Do paczki włożyłam między innymi dwie pary butów i parę spodni – mówi Zofia Horna. – Są to rzeczy, z których moja wnuczka już #typ_publ
para tu 18-latki. Dziewczyna miała od niej pożyczyć pieniądze i parę spodni , których jeszcze nie zwróciła. Do rękoczynów w sklepie jednak nie #typ_publ
para bez biletu a ja miałam bilet kosztował mnie parę twoich spodni i butelkę wódki mówiłeś przecież ty pójdziesz do nieba jesteś #typ_lit
para Co nie zmienia faktu, że oddają się za parę spodni . Skąd ten pęd ku markowym, pozostającym poza ich zasięgiem rzeczom? #typ_publ
para Nie chce, żeby ktoś widział, jak przymierza kolejną parę spodni , których rozmiar nie odpowiada jej wymiarom. Tabele kalorii zna na #typ_publ
para 400 złotych. Ponadto zabrał poszkodowanemu koszulę, jedną parę spodni roboczych, bluzę roboczą oraz dwie pary skarpet. Stracił auto #typ_publ
para na piętnaście garniturów na głowę; nie stać nas na dwadzieścia par spodni i tyleż swetrów w szafie, musimy postępować na miarę tego, co #typ_lit
para wyboru - na przykład dokładne obejrzenie i przymierzenie kilku par spodni . #typ_inf-por
para Stroop posiada już kilka par długich butów i spodni galliffet. Jeździ konno, o ile mu na to pozwalają zajęcia. A roboty #typ_fakt
para swetry, które matka kupowała w sklepach z tanią odzieżą, kilka par spodni . Wszystko. Jeden garnitur, nieskazitelnie czysty, w którym #typ_lit
para miały dostarczyć armii 300 tys. par butów z cholewami, tyleż par spodni , koców lub kołder oraz 600 tys. sztuk bielizny osobistej. Do ofiar #typ_fakt
para przejęciem, jak wypatrzył swoje ciuchy wśród wielu zniszczonych par spodni i kapot, które rozłożono dla niego na blaszanym stole. Chciał je #typ_lit
para w Wałbrzychu. Sterroryzowali ekspedientkę i ukradli kilkanaście par spodni . Policja dopiero wczoraj ujawniła szczegóły napadu. #typ_publ
para nazwę "Tania ulica" . Miesięcznie zakład opuszcza 3-4 tys. par spodni i tyle samo kurtek. #typ_publ
para w 1989 r. W 1992 r. ponad 290 pracowników szyło już 600 tys. par spodni . W maju 1993 r. ruszył pełną parą eksport. Dzisiaj zakład zatrudnia #typ_publ
para Sto par spodni w trzy godziny #typ_publ
para Murzyna w pompkach" . I wpadł mu pomysł na własny rekord: sto par spodni w trzy godziny. #typ_publ
para Wytwórnia Telefonów]. Niemcy zamierzają szyć dziennie tysiąc par spodni , 350 koszul oraz 250 kurtek. Seryjna produkcja ruszy za dwa #typ_publ
para Dobruchowskich ze Starogardu Gdańskiego zdobyła prawo do dwóch par spodni . Coca-Cola potwierdziła to przysyłając talony, z którymi do końca #typ_publ
para POLAND. W Polsce sprzedaje się tygodniowo dziesięć tysięcy par spodni ze znakiem Levi's. Pochodzą zarówno z płockiej fabryki wybudowanej #typ_publ
para policjanci z nakazem rewizji. W magazynie, oprócz kilku tysięcy par spodni , do których nie mieli zastrzeżeń, znaleźli 83 pary z wszywką z #typ_publ
para "detalistom" się nie opłaca. Nikt nie zakłada na siebie trzech par spodni i dwóch kożuchów, aby oszukać celników - teraz działają hurtownicy. #typ_publ
para coca-coli odebrali wszystkie przewidziane w regulaminie 65 tys. par spodni , to ich producent dołożyłby przynajmniej 4 mln zł. Taka jest cena #typ_publ
para z reguły wyższe kontyngenty (np. możemy wysłać aż 23 mln par spodni ). Wykorzystujemy je znacznie lepiej niż te na eksport bezpośredni. #typ_publ
para DZIESIĘĆ PAR SPODNI #typ_publ
para Nad świątecznym makowcem liczył: - Mam szesnaście par spodni , siedemnaście sztuk pościeli, ręczniki, złoto... Coś z tym trzeba #typ_publ
para Mojego rozmiaru praktycznie kilka par jakichś beznadziejnych spodni , o fajnych to sobie można pomarzyć #typ_net_interakt
para Tygrysek:) Uwielbiam. Mam z 15 par spodni ,2 pary rybaczek i z 5 spodenek. Strasznie nie lubię dżinsowych #typ_net_interakt
para i nie muszą być wcale niebieskie ;] Mam kilka par długich spodni , rybaczki, spódniczki (choć nie chodzę). Mi się tam pdoba góra #typ_net_interakt
para tzw "bruda". Chyba że każdy z nich ma 20 par takich samych spodni i koszulek w jakich ich codziennie widzę. #typ_net_interakt
para ciuszki robi. stoprocent jakos mi sie nie usmiecha - kilka par spodni zrobili fajnych elskadiq nie smigam na desce wiec rodzaj podeszwy #typ_net_interakt
para rodzicom kredyty, kupiłabym sobie mieszkanie, kilkanaście par spodni , mnóstwo swetrów, bluzek, sukienek, spódnic, a reszta (jeżeli by #typ_net_interakt
para mu się chce w ogóle - ta sterta to jest tak z 15 bluzek, kilka par spodni itp - ) to już nie bardzo rozumiem Dzięki sklepom typu second #typ_net_interakt
para okazję, że w szafie wisi ok dziesięciu spódniczek i dziesięciu par spodni (bluzek, bluz i sweterków juz nie zliczę ) #typ_net_interakt
para Rokita łooo ja ciuchów mam...hohoho.. nie licze ale par spodni juz mam z 14 rybczki chyba z 6 bluzek chyba z 40 ja niektóre #typ_net_interakt
para gdzieś iśc to i tak nic odpowiedneigo neimoge znaleźć ale ok 7 par spodni spudnic chyba z 15, bluzek mnustwo, ok 10 swetrów, z 5 zakietów, #typ_net_interakt
para rozmawiając wesoło, miło. Mówi, że boi się, że ukradną jej pięć par spodni , które wiezie z pralni i zostały na dole w samochodzie i Frako nie #typ_fakt



para "Dallas" w Ostrzeszowie. Złodzieje skradli ok. 70 par dżinsowych spodni . Trwają dalsze ustalenia strat. #typ_publ
para masz, tym mocniej domagają się uwagi. Wybór wśród dziesięciu par spodni pochłania dużo więcej twojego czasu niż wybór wśród dwóch par #typ_lit
para i wsiadła z duszą na ramieniu do samolotu. Kilka par wygodnych spodni , przewiewne koszulki, mała kosmetyczka z niezbędnymi przyborami i #typ_inf-por
para do Polski 90 tys. ton używanej odzieży (czyli 180 tys. par spodni albo 360 tys. koszulek z krótkim rękawem). Dlaczego więc do zakupów #typ_publ
para wypalił w swym życiu. Prasowacz z Kętrzyna chce uprasować 100 par spodni w trzy godziny, a mieszkaniec siedleckiego zamierza zamienić #typ_publ
para Jaroszewicza - 10 garniturów, każdy złożony z marynarki i dwóch par spodni , bo spodnie szybciej się znoszą. Mniej się pamięta ludzi z innych #typ_publ
para sprzedany w Bułgarii. (...) Przy przywiezieniu z Turcji 300 par spodni i kurtek globalny zysk wynosi 2100 dol.". #typ_publ
para Morzu Czarnym wwieźli (jako tranzyt!) z Turcji do ZSRR 100 tys. par spodni jeansowych, 700 tys. sztuk artykułów kosmetycznych, 500 tys. m #typ_publ
para Rabusie z wnętrza sklepu zabrali 246 par spodni . #typ_publ
para Łupem złodzieja padło pięć par spodni - dżinsów oraz kurtka. Łączna wartość skradzionych rzeczy została #typ_publ
para złodzieje wykorzystali tę rozmowę i skradli w tym czasie 10 par spodni jeansowych firmy Patrol. Straty w wysokości 1500 złotych poniosła #typ_publ
para patroli - pozostałych sprawców. Skradzione rzeczy - około 20 par spodni dżinsowych policjanci znależli w śmietniku nieopodal sklepu, do #typ_publ
para nie potrafili sensownie wyjaśnić skąd pochodzi 13 par eleganckich spodni ... W tej sytuacji patrol drogowy zawiózł towarzystwo do komendy i #typ_publ
para odzieżowego w Mławie przy ul. Żwirki. Wynieśli stamtąd... 50 par spodni o wartości 7000 złotych. Tej samej nocy było również włamanie do #typ_publ
para odzieżowego w tym mieście, z którego zniknęło ... kolejne 7 par spodni o wartości 500 złotych. #typ_publ
para odzieżowego poprzez wybicie szyby wystawowej i kradzieży 10 par spodni dżinsowych. Straty oszacowane zostały na 1,8 tys. zł. #typ_publ
para niż wynikało z dokumentów celnych, a w trzecim 1100 par męskich spodni . Przemycany towar wart był ponad 124 tys. zł. ? wag #typ_publ
para damskich oraz męskich, tzw. bokserek, a także sześć tysięcy par spodni zatrzymali celnicy. Zakwestionowane towary nie były uwidocznione w #typ_publ
para Dla bezdomnych przygotowano 1500 koszul, 1200 par spodni i kilkadziesiąt par obuwia z policyjnych magazynów. Jak twierdzi #typ_publ
para Cztery tysiące par podrobionych spodni , dresów i koszulek markowych firm znaleźli policjanci u 34-letniego #typ_publ
para Trzydzieści par spodni ukradli złodzieje ze sklepu odzieżowego w Skulsku. Do włamania #typ_publ
para wygrał - choć trudno odtworzyć mu wszystko z pamięci - kilka par spodni , kilkanaście koszulek, dwa czajniki bezprzewodowe, talony do #typ_publ
para 40 skrzyń pocisków, 44 beczki prochu, 100 par butów, 200 par spodni i płaszczy mundurowych) skonfiskowany. Statek został uwolniony po #typ_publ
para Ponad 800 kurtek, 400 bluzek, 700 par spodni , 283 spódnice, swetry i bieliznę pochodzącą z przemytu #typ_publ
para ekologicznych, 21 skórzanych kurtek damskich i męskich oraz 39 par spodni . Właściciel sklepu, Stanisław Ł. oszacował straty na ponad 26,5 #typ_publ
para męskich majtek, 6 tysięcy majtek dziecięcych oraz ponad tysiąc par spodni — powiedziała Gowin. #typ_publ
para zafundowała sobie 15 kg nadbagażu. Zabiera tylko 5 par butów, 7 par spodni , 10 marynarek i 30 koszulek... i pełna optymizmu wyjeżdża podbijać #typ_publ
para maluchów w wieku ok. 4 lat). Niedawno rozdaliśmy też 180 nowych par spodni — dodaje Barbara Piotrowska. — Jeśli ktoś potrzebuje pomocy lub #typ_publ
para odwiedziła Mediolan. Wróciła z nowymi butami i sześcioma parami spodni od "Dolce and Gabbana". - Każdy ich model idealnie na mnie pasuje - #typ_publ

sztuka Fabryka produkuje tysiąc sztuk spodni dziennie. - To dopiero początek - mówi dyrektor Kalita. - Pełną #typ_publ
sztuka trzyletniej umowy z niemiecką firmą ,Gardeur' na ok. 120 tys. sztuk spodni rocznie [Polska - Niemcy]. #typ_publ
sztuka wystawową, po czym wszedł do wnętrza sklepu. Ukradł z niego 9 sztuk spodni męskich, garsonkę damską, bluzkę i dwie sztuki torebek damskich. #typ_publ
sztuka truck, zaparkowanego w niezamkniętym garażu i skradli 800 sztuk spodni dżinsowych firmy Dakota. #typ_publ
sztuka 1,3 tys. sztuk różnych spodni , bluzek, swetrów wartości 120 tys. zł przemycał mieszkaniec #typ_publ
sztuka Czterysta sztuk spodni i bluz z metkami renomowanych firm odzieżowych znaleźli policjanci #typ_publ
sztuka tys. sztuk kołowrotków, 280 sztuk kamizelek myśliwskich, 260 sztuk spodni myśliwskich i 40 sztuk pokrowców na wędki. Cenę przemycanych #typ_publ
sztuka Wybrał jedynie pięć sztuk damskich fig. Zabrał również 12 sztuk spodni jeansowych. Naprawa zniszczeń spowodowanych przez włamywacza #typ_publ
sztuka to zaakceptował. Teraz przywieźliśmy dzieciom sześćdziesiąt sztuk spodni z jeansu i pięćdziesiąt bluz dresowych. Wszystkie są modne, nowe i #typ_publ
sztuka - Policjantom udało się zabezpieczyć kilkadziesiąt sztuk spodni z podrobionym znakiem Wranglera i koszulki ze znakiem Reeboka. #typ_publ
sztuka Próbowano przemycić ponad 11 tys. kołowrotków, blisko 300 sztuk spodni i kamizelek wędkarskich, a także pokrowce na wędki. Szacunkowa #typ_publ
sztuka * PODAROWANE DOWODY RZECZOWE. 69 sztuk spodni otrzyma, dla swoich wychowanków, Ośrodek dla Dzieci Niesłyszących #typ_publ
sztuka styczniu w Chyżnem wpadły 2 transporty, w sumie prawie 2 tys. sztuk spodni i bluz. #typ_publ
sztuka trasy biegnie potokiem ... wyposaz małą w gumowce, wez kilka sztuk spodni i rajstop na zmiane. Moja córka zazwyczaj ryczałą juz pod pierwsza #typ_net_interakt
sztuka nieustaleni mężczyźni odwrócili uwagę sprzedawcy i skradli 4 sztuki spodni dżinsowych o łącznej wartości 478 zł. #typ_publ



Gogle, gen. gogli (brýle)
3 výskytů (para 3x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
para Gubałówką włamano się do jednego ze straganów i skradziono 31 par gogli wartości 5300 zł. ••• W Białym Dunajcu doszło do wypadku drogowego, #typ_publ
para Złodziej włamał się do jednego ze straganów i ukradł 31 par gogli o łącznej wartości 5 300 zł. Złodziej na szlaku #typ_publ
para zakłada gogle. Na drugim fotelu siada MORFEUSZ i zakłada swoją parę gogli . MORFEUSZ Trinity! Załaduj program treningowy "Klan". #typ_net_interakt

Okulary gen. okularów (brýle)
137 výskytů (para 113, sztuka 8, LG 2x, LG/LZ 3x, NOM 12x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG W ciągu pierwszych kilku dni akcji, przyniesiono kilkadziesiąt okularów . #typ_publ
LG bo przy słonecznej pogodzie można sprzedać około dwudziestu okularów . Dopiero zaczęłam pracę i już sprzedałam kilka sztuk. #typ_publ

LG/LZ dalej. W sumie 22 VIP-ów. 22 eleganckich garniturów, 22 ciemnych okularów , 22 par drogiego obuwia i 22 ekstra krawatów. I 22 wypasionych #typ_publ
LG/LZ – Codziennie sprzedaję około 80 okularów przeciwsłonecznych, wszystkie mają filtry – mówi Rafał #typ_publ
LG/LZ – dla tych, co w rajstopach nie chodzą. 5000 czarnych chińskich okularów typu Rayban – gratis, nieodłączny atrybut każdego bluesmana. 176 #typ_publ
NOM z soboty na niedzielę jednemu ze sprzedawców ukradli pół tysiąca okularów przeciwsłonecznych. #typ_publ
NOM możesz kupić dobre i tanie okulary lecznicze 8 tysięcy okularów zostało do tej pory sprzedanych w Krakowie podczas akcji Firmant #typ_publ
NOM l 9 tysięcy okularów słonecznych. #typ_publ
NOM - Naszym założeniem jest, aby w tym roku rozdać aż tysiąc okularów - przyznaje Pszeniczka. #typ_publ
NOM się około 7 mln okularów. Optycy i lekarze twierdzą, że 2 mln okularów kupowanych jest bez diagnozy lekarskiej; ostrzegają, że używanie #typ_publ
NOM ekspertów, rocznie w Polsce sprzedaje się około 7 milionów okularów , jednak 2 miliony Polaków kupuje je bez konsultacji ze #typ_publ
NOM wielu osób. W ciągu roku sprzedaje się w Polsce około 7 milionów okularów , z czego aż dwa miliony pochodzą z bazarów. Okazuje się, że w #typ_publ
NOM Przemyt 100 tys. okularów przeciwsłonecznych i korekcyjnych wartych jeden milion złotych #typ_publ
NOM chcę pamiętać. Bez zielonej trawy. Z porozwalanymi setkami ubrań, okularów . A teraz to za szybą, w gablocie. To już nie robi takiego #typ_publ
NOM Iść prosto w słońce – Choć do wyboru mam setki okularów , żadnych nie noszę. Jestem słońcolubna... – mówi Izabela Olejnik, #typ_publ
NOM co tak przeraża w ekspozycji oświęcimskiego muzeum obok setek okularów , protez czy butów. #typ_publ
NOM Na poboczu stragan, co tu znaczy stojak. Dziewczyny sztuk dwie, okularów setki (przyciemnionych w większości). Słońce świeciło, że pożal #typ_net_interakt
NOM 200 par. Łącznie na świecie sprzedano dotąd 30 tys. wirtualnych okularów , z czego jedną trzecią kupili lekarze stomatolodzy. #typ_publ
para zaś gęstą grzywkę przytrzymywała nad czołem para przyciemnionych okularów . Giętką sylwetkę ledwie przykrywał powyciągany podkoszulek z #typ_lit
para - A dlaczego? - zapytał dyrektor, zmieniając jedną parę okularów na drugą. #typ_lit
para sylwetka, opięta obcisłym swetrem i uzbrojona w parę pokaźnych okularów . Za nią wyskoczył lalusiowaty młodzik w skórzanej kurteczce, na #typ_lit
para dwa gniazda typu mini-jack, do których można podłączyć dwie pary okularów migawkowych! Jedna para takich okularów znajduje się w pudełku z #typ_publ
para można podłączyć dwie pary okularów migawkowych! Jedna para takich okularów znajduje się w pudełku z kartą. Okulary w prosty, ale bardzo #typ_publ
para na monitorze mogą się okazać bardzo kosztowne - cena pary okularów jest wyższa od obecnej różnicy cen pomiędzy monitorami low end i #typ_publ
para 3 radioodtwarzacze, aparat fotograficzny, płyty CD i dwie pary okularów przeciwsłonecznych. W Jordanowie przy ul. Zagaty złodzieje #typ_publ
para podwórkową koszykówkę z twoim synem - postaraj się o parę dobrych okularów ochronnych, takich, które opasują całą głowę i przykrywają oczy z #typ_publ
para aby określić warunki, kiedy trzeba mieć przy sobie zapasową parę okularów i w ogóle proponuję... nie bać się krótkowidzów. Nie tacy oni #typ_publ
para które po prostu one mi żeby was nie skłamać z pięćdziesiąt par okularów mi podały albo i więcej #typ_konwers
para stronie kuli. Siadasz, zakładasz na nos parę czarodziejskich okularów i wtedy: #typ_publ
para wcześniejszą emeryturę. Mam bardzo słaby słuch, noszę dwie pary okularów do dali i bliży, widzę, że jestem człowiek wrak i to jest #typ_publ
para Od niej nic nie dostałem. Parę pasów na oczy, tak że teraz bez okularów czytać nie mogę. Ona się nie dawała kochać ani lubić. #typ_publ
para U Eliaszowej leży na stole pięć par okularów . Każde do innego rodzaju druku. - Póki oczy żyją, trzeba czytać - #typ_publ



para kopalni "Wujek" . Często myślę o pojedynczej parze drucianych okularów w oświęcimskim muzeum, ponieważ w kosmosie i w swoim pokoleniu #typ_publ
para Dobre nowiny dla tych, którzy dawniej musieli nosić dwie pary okularów albo stosować szkła dwuogniskowe. Teraz mogą wybrać szkła #typ_publ
para Zapasową parę okularów trzeba mieć przy sobie zawsze podczas jazdy samochodem, #typ_publ
para 20:09) wiesz jak artystycznie wyglądają teraz te tysiące par okularów w gablotach? Goś (11-11-2007 20:09) te buty? i włosy? Goś #typ_net_interakt
para rewizji zakwestionowano: chusteczka biała do nosa, jedna para okularów , jeden koc wojskowy, jedna leg. służbowa wydana przez PNZ, jedna #typ_fakt
para Ciemne okulary generała Jaruzelskiego. Dwie pary okularów zrobiły w PRL furorę - jedne i drugie były ciemne. Pierwsze #typ_publ
para jest przyjacielem Madonny i Britney Spears i posiada 5 tys. par okularów , jest wydarzeniem. Najpierw jednak trzeba podziwiać Eltona Johna #typ_publ
para książki o różnej tematyce, czyta gazety (na stole leżą dwie pary okularów : jedne służą do oglądania telewizji, drugie do czytania). - Co #typ_publ
para dla Ghany”. W ciągu dwóch tygodni zebrano prawie czterysta par okularów . Nagromadzono także używane znaczki pocztowe, które są w Afryce #typ_publ
para przez różowe okulary. Fundacja WOŚP przygotowała 200 tys. par okularów . Owsiak zapowiedział, że chce, aby było to największe w świecie #typ_publ
para przy ulicy Górna Wilda. Mężczyźni zabrali z niego... dwie pary okularów o łącznej wartości 540 złotych. Funkcjonariusze odzyskali jedną #typ_publ
para słońca, niewygoda noszenia przy sobie jednocześnie dwóch par okularów – korekcyjnych i przeciwsłonecznych. Okuliści przypominają, że #typ_publ
para pieniędzmi oraz kosmetykami były jeszcze dokumenty i pięć par okularów . Poszkodowana stratę wyceniła na 300 złotych. Nie martwiła się #typ_publ
para - Codziennie sprzedaję około 15 par okularów . Jeżeli pogoda nie dopisuje, to oczywiście mniej. Mój rekord to #typ_publ
para Ocenzurowano. Powód: dwie pary ciemnych okularów . #typ_publ
para „Patronatu“, Janina Wehrstein przywiozła też skazanym pięć par okularów . #typ_publ
para za nie płacić. Każdego tygodnia kupujemy dzieciakom 15-20 par okularów . #typ_publ
para wakacji. Jej dzienny zarobek zależy od liczby sprzedanych par okularów . – Nie narzekam. Starcza mi na zachcianki. Za zarobione pieniądze #typ_publ
para dodatkowo nowy film w 3D - "B.O.B.'s Big Break" (wraz z 4 parami okularów umożliwiających oglądanie filmu w trójwymia-rze), kącik #typ_publ
para niewygoda noszenia przy sobie jednocześnie dwóch par okularów – korekcyjnych i przeciwsłonecznych, #typ_publ
para chóru przejęła się naszym apelem. Zebrała wśród śpiewaków 20 par okularów — mówi ks. Stanisław Zyśk. Okulary można przynosić do Domu #typ_publ
para samochodem za granicę, radzimy zamówić od razu dwie pary okularów lub soczewek. W niektórych krajach Unii Europejskiej (np. Niemcy, #typ_publ
para minut, ale w końcu dała za wygraną. W torebce miała dwie pary okularów za tysiąc złotych i klucze. Kto jej zwróci te pieniądze, kto jej #typ_publ
para korekcyjne niekoniecznie muszą decydować się na dodatkową parę okularów chroniących przed słońcem. Czasami wystarczą same nasadki. #typ_publ
para nie mogłem wszystkim mówić prawdy. Ponadto muszę zabrać kilka par okularów przeciwsłonecznych. #typ_publ
para sztuk szortów, 44 pary slipów męskich, cztery kurtki i kilka par okularów przeciwsłonecznych, buty, spodnie dresowe, jeden płaszcz damski. #typ_publ
para W jednym z zakładów optycznych w Gorlicach zrobiono jej dwie pary okularów za darmo, ludzie są życzliwi, pytają, w jaki sposób mogą #typ_publ
para są cyklicznie. Ostatni raz zebrano tutaj kilkanaście par okularów dla Ghany. W poprzednich latach świadczono pomoc między innymi #typ_publ
para optycznych przy ulicy Krakowskiej w Tarnowie skradziono kilka par okularów wartości 1,2 tysiąca złotych. Rabusiów zatrzymano, ale łupu nie #typ_publ
para odgięli oni drzwi do dwóch gablot i zabrali z nich dziewięć par okularów . Powiadomiona z zajściu policja, podczas patrolowania sąsiednich #typ_publ
para zwykłych i niezwykłych śmieci. – Znalazłem trzy pary sprawnych okularów pływackich, zegarek z Myszką Miki na chodzie, kąpielówki, #typ_publ
para jest taki, że sąd nakazał konfiskatę i zniszczenie ponad 100 par okularów , a ponadto ukarał andrychowianina grzywną w wysokości 500 #typ_publ
para osoby handlujące takim towarem. Na stole leży kilkudziesiąt par okularów , każda po 15 zł. Do wyboru jest kilkanaście rodzajów #typ_publ
para tester do mierzenia poziomu cukru we krwi oraz dwie pary okularów leczniczych. (pw) #typ_publ
para tej nowości skorzystać osoby, które do tej pory używały dwóch par okularów . Część osób musi używać dwu par okularów, jednych do czytania, #typ_publ
para pory używały dwóch par okularów. Część osób musi używać dwu par okularów , jednych do czytania, drugich do patrzenia. Obecnie pojawiły się #typ_publ
para soczewki umożliwiające rezygnację z korzystania z dwu par okularów na rzecz jednej, którą można nosić non-stop. Do tej pory jednym z #typ_publ
para używa soczewek jednoogniskowych, zazwyczaj ma dwie pary okularów – jednych używa do czytania, drugich do chodzenia czy oglądania #typ_publ
para skradziono torebkę z dokumentami, kartą bankomatową, dwie pary okularów i telefon komórkowy. Straty poszkodowana oceniła na 1250 zł. ? #typ_publ
para w kwocie 140 zł oraz 20 funtów, prawo jazdy oraz dwie pary okularów . Straty turystka oszacowała na 560 zł. ttt Mieszkanka Białki #typ_publ
para Poza tym z jezior wyłowiono puszki, butelki, kilkanaście par okularów , butelki o dziwnych kształtach wzkazujących na ich "podeszły #typ_publ
para Nie pogardził także kluczami do mieszkania oraz trzema parami okularów przeciwsłonecznych. (ans) #typ_publ
para i szef Cechu Małopolskich Optyków Marian Wójcik (5 par markowych okularów przeciwsłonecznych). Nagrody pocieszenia zapewnili kupcy #typ_publ
para Kopernika w Nowym Sączu. – Firma ta wykonała bezpłatnie trzy pary okularów dla dzieci z biednych rodzin. Właśnie wypisuję odpowiednie #typ_publ
para zniszczony kredens, stłuczone kryształowe naczynia i dwie pary okularów ). Następnego dnia powiadomiona o zdarzeniu Związkowa Spółdzielnia #typ_publ



para torebkę damską, w której były dokumenty osobiste oraz dwie pary okularów leczniczych. Straty spowodowane przez rabusia zostały oszacowane #typ_publ
para różowe okulary. Fundacja WOŚP rozprowadziła 200 tys. par takich okularów i wszystko wskazuje na to, że było to największe w świecie #typ_publ
para zmienia okulary (wzrok już nie ten co kiedyś, więc nosi dwie pary okularów ), po czym targuje się o cenę. #typ_publ
para marek niemieckich, złoty pierścionej i łańcuszek oraz dwie pary okularów leczniczych. Straty swoje poszkodowana oszacowała na sumę 4 #typ_publ
para od operatywności zatrudnianych osób - płacą za parę sprzedanych okularów , czy też porcję zaoferowanych klientom lodów. Szukają młodych #typ_publ
para do wszystkich ośrodków regionalnych telewizji 200.000 par okularów . Podczas ,,Światełka do nieba” po 20.00 spojrzymy w niebo właśnie #typ_publ
para w momencie pojawienia się presbiopii zmuszone są używać dwóch par okularów stosowanych zamiennie lub dwuogniskowych albo progresywnych #typ_publ
para zaczął uciekać. Zostawił stojaki z lustrami, 422 pary okularów przeciwsłonecznych, kurtkę i ponad 100 pokrowców na telefony #typ_publ
para chłopcy i dziewczyny, dają się przekonać i kupują po kilka par okularów . #typ_publ
para – Co roku w wakacje kupuję kilka par okularów . Jedne z bardzo ciemnymi szkłami, które noszę tylko na plażę, #typ_publ
para To śmieszne, że jestem oskarżony o zniszczenie dwustu par okularów . Pijąc piwo pod Empikiem w Łodzi przyglądałem się stojakom z #typ_publ
para przeciwalergiczne Jakuba, a później tabletki, krople i dwie pary okularów jego na wpół sparaliżowanej babci - mówi Danuta Michalska, #typ_publ
para na soczewki ? płyn do ich przechowywania ? zapasową parę okularów . (gb) Tego nie rób ? nie śpij w soczewkach, jeżeli są #typ_publ
para obuwiem czy klucze. Obok tych rzeczy znajdują się również 3 pary okularów leczniczych, ale w żaden sposób nie możemy ustalić posiadacza. W #typ_publ
para roku jeszcze nie miałam. Wtedy jednego dnia sprzedałam 150 par okularów - wspomina z żalem. Piją bez gazu Mariola Nowak , właścicielka #typ_publ
para To on był pierwszym darczyńcą i ofiarował dzieciom 50 par okularów . Po nim zaczęły się telefony od innych optyków. #typ_publ
para niego internetowej akcji do Afryki trafiło 134 356 par używanych okularów oraz kilkanaście kartonów szkieł. "Okulary zostały sprawdzone #typ_publ
para Na stole Anny Marii Waszkielewicz leżą trzy pary okularów . To okulary dla widzących: mają pokazywać, co to znaczy tracić #typ_publ
para tester do mierzenia poziomu cukru we krwi i dwie pary okularów leczniczych. Poszkodowanym został mieszkaniec Lipnicy Wielkiej. #typ_publ
para optymistyczna jest taka, że możesz pozwolić sobie na kilka par okularów przeciwsłonecznych na różne okazje: na plażę, zakupy, do #typ_inf-por
para należące do Józefa Burzyńskiego, więźnia Kozielska - dwie pary okularów , odznaka o trudnej do rozszyfrowania treści, naramiennik #typ_publ
para życie małżeńskie i towarzyskie homo sapiens i to przez dwie pary okularów - damskie i męskie. Kontury świata niby te same, ale wypełnia je #typ_publ
para żarówki samochodowe, dyskietki komputerowe oraz trzy pary okularów (za 450 zł). (jś) #typ_publ
para której używałem w trakcie meczu, zapasowy kevlar, kask, pięć par okularów . Po prostu przepadło wszystko, czego potrzebowałem do jazdy. Nie #typ_publ
para mieszkaniec Radomia, który w zakładzie optycznym skradł 8 par okularów słonecznych o łącznej wartości 300 złotych. Sprawca trafił do #typ_publ
para słonecznych. Mężczyzna ten skradł ze stoiska jedną tylko parę okularów , ale za to za 380 złotych. (wes) #typ_publ
para Około 1200 par okularów renomowanych zachodnich marek zostało w sobotę skradzionych z #typ_publ
para się sprzedażą wyrobów optycznych. Z lokalu zniknęło ok. 1200 par okularów firm takich, jak Gucci, Benetton, Chanell. Skradzione zostały też #typ_publ
para Szczecina, wycenił straty na 280 zł. Z kolei walkman i dwie pary okularów słonecznych padły łupem złodzieja, który wyłamał drzwi balkonowe #typ_publ
para wykorzystał chwilową nieuwagę personelu i skradł trzy pary okularów o łącznej wartości 500 złotych. (ZS) #typ_publ
para stojącego na ul. Batorego, zginęły dwie pary sportowych butów i okularów przeciwsłonecznych. Tym razem sprawca wyłamał zamek w drzwiach. #typ_publ
para wykonywane czynności pacjenta, Niektórzy muszą uzywać aż 5-ć par okularów (szkieł różnych od-do+) w zależności od tego czy:czytają #typ_net_interakt
para i rogowe grzebyki, ołówki, spinacze, kilka par zdezelowanych okularów ... Jak kobieta, która nie umiała zaprowadzić porządku w #typ_net_interakt
para Lem nie dawał rady ogarnąć . Odpuść, bo oślepniesz i druga parę okularów będziesz mógł co najwyżej o kant rozbić ! Czego tego o #typ_net_interakt
para tym polu)? Wiesz co? Ty sobie jednak weź tą drugą parę okularów ! Koniecznie rózowych Ok. Wzroku nie naprawisz, #typ_net_interakt
para Lem nie dawał rady ogarnąć . Odpuść, bo oślepniesz i druga parę okularów będziesz mógł co najwyżej o kant rozbić! piękne o #typ_net_interakt
para tym polu)? Wiesz co? Ty sobie jednak kup tą drugą parę okularów ! Koniecznie różowych;) gdzie gdzieś #typ_net_interakt
para tu, tuż za drzwiami, stać pojemnik wypełniony parami nocnych okularów już z lekka zużytych. Stał. Wszedłem, sięgnąłem, wybrałem, #typ_net_interakt
para Némirovsky pisze do męża, żeby przysłał jej zapasową parę okularów , książki i trochę solonego masła. Był to jeden z ostatnich #typ_net_interakt
para policja. Efekt był taki, że na ziemi znalazło się ponad 200 par okularów ." sam komentarz.... a jakie tytuly: --------------------- #typ_net_interakt
para wiszący tam zapasowy biały fartuch. W jego kieszeni znalazł parę okularów , bardzo podobnych do okularów doktora i umieścił je na swoim #typ_net_interakt
para doktora. Ja i Pimpuś w białym kitlu, z parą zapasowych okularów na nosie. -Na co ci ten fartuch? – spytałem -To, na #typ_net_interakt
para współpraca. Prosze o konkretną cenę za jedną fotkę jednej pary okularów . Krzysztof Kotowicz www.okulary.net #typ_net_interakt
para i za miasto.:-)))) No i przydało by się jeszcze parę dobrych okularów ale to też drobiazg wydając tak 2000-3000USD skompletujemy #typ_net_interakt
para ale w jednej sprawie mozna użyć tylko jednej pary okularów , a nie se nakładać 5 warstw i się potem dziwić, co tam się nam #typ_net_interakt



para kobiety; stracenie okularów, plus szkieł, plus drugiej pary okularów , i spowodowanie przez to wypadku przez gościa mającego niewielką #typ_net_interakt
para jak można dopuścić do tego, żeby dziecko niszczyło kilka par okularów na miesiąc. Naprawdę nie rozumiem. Może to i dobrze, że dopłaty #typ_net_interakt
para poszła na soczewki:progresywne i fotochromy. P.S jedną parę okularów Pani dostała gratis od firmy:-) pozdr.Pasik -- Wysłano #typ_net_interakt
para pacjentom droższy lek. Okulista dostaje 10% za każdą parę okularów , którą klient kupi u poleconego optyka. bla, bla, bla... #typ_net_interakt
para tzw. "wykładnikiem miary", np. jedne okulary - jedna para okularów . W językach germańskich natomiast dominuje użycia wykładnika #typ_net_nieinterakt
para Tego dnia zarekwirowano na rynku w Siemiatyczach 156 par okularów korekcyjnych, od dwóch sprzedawców. #typ_publ
para Pewnie na kolejną parę okularów słonecznych. Zbieram okulary słoneczne, ale w praktyce ciągle mam #typ_publ
para "W sumie mamy teraz ok. 150 par okularów . Jeszcze nie wiemy co z nimi zrobimy, ale myślę, że albo będziemy #typ_publ
para że powinieneś udać się do optyka i zamówić dodatkową parę okularów . #typ_publ

sztuka typu piła motorowa, spawarka, akumulator, a także 50 sztuk okularów przeciwsłonecznych. Straty to 2.000 złotych. Z kolei ze sklepu GS #typ_publ
sztuka mnie policja - mówi poszkodowany sprzedawca. - 500 sztuk okularów starczyłoby na zapełnienie sześciu ulicznych stojaków. Tydzień #typ_publ
sztuka nie pracowałam. Kiedy jest ładna pogoda sprzedaję około 20 sztuk okularów w ciągu dnia, kiedy gorsza - 5. #typ_publ
sztuka z wydziału kryminalnego przejęła w czwartek rano kilkaset sztuk okularów i soczewek pochodzących z kradzieży. Wartość ich szacuje się na #typ_publ
sztuka sporo osób i dzięki temu udało się zebrać kilkadziesiąt sztuk okularów . #typ_publ
sztuka trzy telefony komórkowe, spawarkę, akumulator oraz 50 sztuk okularów przeciwsłonecznych. Tutaj straty oszacowano 2 tysiące złotych. #typ_publ
sztuka do emisji filmów trójwymiarowych i 200 sztuk specjalnych okularów - mówi Piotr Wyrobiec. #typ_publ
sztuka towarów, były podróbki. Celnicy zarekwirowali 44 sztuki okularów przeciwsłonecznych nielegalnie opatrzonych znakiem "Matrix". #typ_publ
sztuka posiadam około 350 sztuk okularów słonecznych marki KICKX modele 2000 cena detaliczna (w #typ_net_interakt

Obcęgi, gen. obcęgów (kleště)
1 výskytů (para 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
para 'Jestem sierotą i nie mam nic na świecie, oprócz tej pary obcęgów ... (...) Ślicznie. Śpi jak dzieciątko... I nawet obyło się bez #typ_net_interakt

Nożyczki, gen. nożyczek (nůžky)
20 výskytů (para 17x, LG 3x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG tysięcy kopert, ponad tysiąc długopisów, sto pisaków, trzydziści nożyczek , sześdzisiąt gumek do mazania, do tego dochodzą papier, teczki #typ_publ
LG który przyszedł mi podziękować z flaszką. Sprzedał tysiąc nożyczek wietmamskich i mógł za to kupić "malucha". Był więc mentalnie do #typ_publ
LG głośno, że jesteśmy niereprezentatywni... zobaczysz ile tu nożyczek , co się odezwą. I to jak! #typ_net_interakt

para Ponakupywał mnóstwo rzeczy na Moskwę. Dwadzieścia par nożyczek , dwieście brzytew itp. Kazał wszystko odsyłać do ambasady. #typ_fakt
para policzalne leksykalnie, z użyciem słowa para, por.: dwie pary nożyczek , spodni - pl 3 Czytelnik, który rozróżnienie takie uzna za zbyt #typ_nd
para uzbierało się kilka całkiem porządnych zszywaczy, trzy pary nożyczek , dwa dziurkacze, pięć tubek kleju, bateria korektorów, #typ_publ
para wszelkie ostre przedmioty. Na stole przed nią leżą trzy pary nożyczek do paznokci i kilka pilniczków. #typ_publ
para Nic, nic nie zginęło. A przepraszam: gdzieś zapodziała się para nożyczek . Nikt nie ukradł mi zegarka, nikt nie odebrał roweru. Widać całe #typ_publ
para mnie Papierowego mężczyznę, zredukowanego przez własną parę nożyczek . On nigdy nie wybaczy jej, On nigdy nie wybaczy jej. Dlatego #typ_net_interakt
para że w majątku jej ojca znajduje się więcej niż jedna para nożyczek , lecz nagle podłoga zatrzęsła się jak wóz podskakujący na #typ_lit
para dwie pary nożyczek z zaokrąglonym końcem len #typ_publ
para nożyków, majsterkowiczom i krawcowym - komplet aż trzech par nożyczek w różnych wymiarach. Ramki „zagospodarowujemy” wkładając w nie #typ_publ
para Trzy pary nożyczek w różnych rozmiarach. Uwaga! Bardzo ostre. Nie należy ich kupować #typ_publ
para Złodzieje z pomieszczenia zabrali tylko dwie pary nożyczek chirurgicznych. Straty oszacowano na 200 zł. Policja nie ustaliła #typ_publ



para Za chwile trzema parami nożyczek przetną symboliczną wstęgę zmodernizowanej linii produkcyjnej: #typ_publ
para - mówi pan Michał. - Ale pamiętam klienta, który przywiózł 50 par nożyczek z poleceniem naostrzenia ich "od ręki". Podobno nie mógł już #typ_publ
para długopisów, 1431 ołówków, 117 opakowań i 630 sztuk kredek, 39 par nożyczek , 400 sztuk przyborów geometrycznych, ale także liczydła, gumki do #typ_publ
para Aż 11 par nożyczek przygotowano na uroczystość otwarcia odcinka drogi ekspresowej, #typ_publ
para na tego rodzaju desperacki czyn, chowając za pazuchą dwie pary nożyczek chirurgicznych i kilka bandaży. Po przejściu przez wartownię #typ_fakt
para z tyłu w pasie u węzła ciasno zapiętego fartuszka wetkniętą parę nożyczek , takich do rozcinania bandaży i innych podręcznych operacji. Były #typ_fakt
para ostrożnie wypakował i rozłożył przybory, dwie brzytwy, dwie pary nożyczek i dwie maszynki do strzyżenia – dzięki Wacławowi miał wszystko, #typ_publ

Nożycze, gen. Nożyc (nůžky)
14 výskytů (para 8x, sztuka 3x, LG/LZ 2x, LG 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG Wytknęła tylko dwa palce I na odpowiedź palcami Jakby dwiema nożycami , Mężowi pod nosem strzyże. Na ten widok uciekł z wody. #typ_net_interakt

LG/LZ nobodysaga Właśnie mam tą tabelkę, tylko 2 serie po 6 nożyc ... Wydaje się, ze to malutko. #typ_net_interakt
LG/LZ 600 kom- pletów ubrań, 60 aparatów oddechowych, 48 motopomp i 36 nożyc - tzw. szczęk życia. Pieniądze na cały ten sprzęt pochodziły z #typ_publ

para Zostały jej po ojcu dwie pary niemieckich nożyc : jedne do sukna, drugie do lżejszych materiałów. Po matce - kredens. #typ_publ
para Krótka narada z synową i stalowa para nożyc będzie rżnęła polski drób. #typ_publ
para pazury! Przybył zaaferowany giermek z 125 parami bardzo mocnych nożyc . Próbował wielokrotnie, ale żadne nie były w stanie obciąć pazurów #typ_publ
para i ściskania oraz nabijania obręczy na koła wozów, dwie pary nożyc z przekładniami, piorunochron z 1702 roku, który niegdyś chronił #typ_publ
para gospodarczych przy ulicy Olszewskiego. Ukradł cztery pary nożyc ogrodowych i grill. Straty wyniosły 505 zł. TRZEBIEŃCZYCE Policjanci #typ_publ
para roku ministrowie spraw zagranicznych Austrii i Węgier zapisali parą nożyc jedną z najpiękniejszych kart historii XX wieku: przecięli drut #typ_publ
para fety. Niemniej wstęga została przecięta i to przez pięć par nożyc , którymi cięli: wojewoda Jerzy Adamik, zastępca prezydenta Krakowa #typ_publ
para Aż trzech par nożyc użyto do przecięcia biało-niebieskiej wstęgi, przeciągniętej nad #typ_publ

sztuka Z tego pomieszczenia ukradł telefon bezprzewodowy, 2 sztuki nożyc do drutu, 2 sztuki kombinerek oraz latarkę. #typ_publ
sztuka budynku dokonał kradzieży piły tarczowej, 80 sztuk kluczy, nożyc do cięcia drutu, innych narzędzi oraz przewodów elektrycznych o #typ_publ
sztuka się na niej pomieszczeń gospodarczych złodziej ukradł 4 sztuki nożyc ogrodowych i grilla. Na podwójnym gazie #typ_publ

Kombinerki, gen. kombinerek (kleště kombinačky)
1 výskytů (sztuka 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
sztuka ukradł telefon bezprzewodowy, 2 sztuki nożyc do drutu, 2 sztuki kombinerek oraz latarkę. #typ_publ

Szczypce, gen. szczypiec (kleště)
13 výskytů (para 9x, sztuka 2x, LG 1x LZ 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG nie pytaj :( ok. 2000-3000 pln. trzy kuwety, koreks, trzy szczypce , chemia, troche uporu i dobre checi... oraz nie poddawac #typ_net_interakt
LZ not move ? Gór nie można poruszyć Two pincers, one mind ? Dwoje szczypiec , jedna myśl The berserker's rage ? Szał bitewny The mountain #typ_net_interakt

para myślą wywołał quasi-iluzyjne operatory magiczne, w postaci pary szczypiec , noża, igieł i szpuli srebrnej wstążki, który to kolor, jako #typ_lit
para zwilżony słodko pachnącym winem i trzymano w pogotowiu parę szczypiec . Gdy wąż poczuje smakowite jadło, opuści ją. Wówczas należy go #typ_publ
para zwierzę miało około 3 cm długości. Z przodu znajdowała się para szczypiec , a z tyłu wywinięty w górę ogon. Uwzięli się – Ona ma tylko psa #typ_publ



para Bywa bardzo niebezpieczny. Jeśli się dotknie jego pierwszej pary szczypiec potrafi odciąć dłoń w przegubie, dlatego schwytanie go jest #typ_publ
para z obiektywem anaret - dobre a niedrogie - 3 kuwety - 2 pary szczypiec - lampa ciemniowa (może być zwykła lampka, ale ze specjalną #typ_net_interakt
para ciemniowy Migo 1 - sprawny w 100% 3 kuwety 24x30 + 2 pary szczypiec Koreks Tank 800 - stan bardzo dobry! w komplecie Koreks Jobo #typ_net_interakt
para wychyleni z okien...? Szkoda, że nie jestem parą poszarpanych szczypiec Przemykających bezgłośnie po dnie oceanu. Zaś późne #typ_net_interakt
para wychyleni z okien...? Chciałbym być parą poszarpanych szczypiec Przemykających chyłkiem po dnie oceanu. Zaś późne popołudnie #typ_net_interakt
para się bez niego obyć; przyda się termometr; niezbędne ze 2 pary szczypiec (osobna do wywoł, który jest wrażliwy na zanieczyszczenie #typ_net_interakt
para miejscami przechodzące w niebieskie) szczypce - jedna para szczypiec jest zawsze większa od drugiej i w praktyce służy krabowi do #typ_net_nieinterakt
para kraba (Crabmeata) nie strzela. Ma tylko jedną, dużą parę szczypiec , pokrytą kolcami, którą atakuje przeciwnika. Występuje w #typ_net_nieinterakt

sztuka wyliczył, że jeśli wyprodukujemy miesięcznie 200 tys. sztuk szczypiec , to i tak pokryjemy zaledwie 20 proc. krajowego zapotrzebowania #typ_publ
sztuka Leon Podmokły. W 1995 r. Stanley zamierza wykuć 560 tys. sztuk szczypiec i obcęgów. #typ_publ

Grabie, gen. grabi (hrábě)
5 výskytů (para 2x, LG 1x, LZ 2x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG  W cyrkule pośrodku złotego pola znajdują się utkwione trzy grabie białe, każde o ośmiu zębach. Już cyrkuł odpada, a kiedy #typ_publ
LZ J. Płonka. Gmina na prace przy wałach dała cztery kosy i dwoje grabi . Niestety, grabie są plastikowe. Marek Momot pograbił nimi tylko #typ_publ
LZ Zawoja - Pieczęć z końca XIX wieku przedstawia dwoje skrzyżowanych grabi . Herb używany jest do chwili obecnej na tarczy trójpolowej w skos w #typ_publ

para Wynajęty autobus, kilkadziesiąt par grabi , worki które pozostały po akcji sprzątania świata i sentyment do #typ_publ
para bądź kamienistej, jak i do przerzucania kompostu lub siana. Grabi powinniśmy mieć przynajmniej dwie pary - zwykłe, metalowe do #typ_publ

Korale, gen. korali (korále)
17 výskytů (sztuka 1x, LG/LZ 1x, WP 15x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG/LZ podanej w krótkiej, symbolicznej postaci (np.: W pudełku jest 17 korali czerwonych i niebieskich. Ile jest czerwonych, jeśli wiadomo, że #typ_nd

sztuka butów damskich, 4 pary butów męskich, 12 chust damskich, 4 sztuki korali czerwonych i 12 bluzek damskich stroje otrzymali nowi członkowie #typ_publ
WP sznur zł, w mieszkaniu matki "Krzaczka" policja znalazła dwa sznury korali z tego napadu). #typ_publ
WP sznur potem w różnych kolorach; pończochy w poprzeczne pasy, pięć sznurów korali i krzyż, przypominający krzyż maltański. Panny nosiły go na #typ_publ
WP sznur Idzie więc do drugiego pokoju i wraca ustrojona w trzy sznury korali swojej mamy i w jej butach na obcasach. Ma też starannie wymalowane #typ_publ
WP sznur skradli 25 tysięcy złotych, 3 tysiace dolarów USA oraz dwa sznury korali prawdziwych na szkodę mieszkanki Nowego Targu. Łączna suma strat #typ_publ
WP sznur 1987 roku. Łupem włamywaczy padło wówczas 46 sznurów prawdziwych korali , które zdobiły lewe ramię Chrystusa. Obie kradzieże wywołały #typ_publ
WP sznur antykwarycznego, gdzie kupiłem tanio dwa sznury najprawdziwszych korali - leżą gdzieś pewnie jako pamiątka tych przedziwnych peregrynacji. #typ_publ
WP sznur szerokim dekoltem. Na jej szyi zwraca uwagę naszyjnik i dwa sznury korali . Postać Katarzyny zwrócona jest w lewą stronę z rękoma lekko #typ_publ
WP sznur - przypiąć skórzany kwiat do kapelusza, założyć dwa, trzy sznury korali dla zwielokrotnienia efektu. Dodatki są najlepszym wykończeniem #typ_inf-por
WP sznur w koralach, jakie zawsze miała na szyi. Trzy grube sznury różowych korali od najdawniejszych czasów zakładała co rana. Na jednym z tych #typ_lit
WP sznur kupiłam dwa stare przepiękne naszyjniki: jeden z czterech sznurów korali nabijanych maleńkimi turkusikami i połączonych w jedno srebrnymi #typ_fakt
WP sznur Dwa sznury korali #typ_publ
WP sznur The Dutch West Indian Company dała Indianom w zamian: 8 sznurów korali , 8 toporów, 8 siekier oraz kilka noży i szydeł. Dokument dotyczący #typ_publ

WP sznurek Kilkanaście historyjek, ułożonych jak paciorki jednego sznurka korali , pokazuje człowiecze słabości z humorem i odrobiną refleksji. #typ_publ
WP sznurek o tym . Boryna wczoraj na rozpleciny , dał jej osiem sznurków korali , wszystkie jakie mu zostały po nieboszczkach... Nie stała o nie, #typ_lit
WP sznurek różne rzeczy z mieszkania. Z. Labuszek znalazł 6 sznurków korali . J. Labudzie skradł niewiadomy sprawca zegarek. J. Cippolowi #typ_publ
WP sznurek o tym . Boryna wczoraj na rozpleciny , dał jej osiem sznurków korali , wszystkie jakie mu zostały po nieboszczkach... Nie stała o nie, #typ_lit_proza



Schody, gen. schodów (schody)
34 výskytů (WP 34x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
WP bieg poręcze na klatce schodowej, zmontować dwa biegi dębowych schodów w ambulatorium fabrycznym, a także wyregulować drzwi i okna w #typ_lit
WP bieg wzmocnienie, ponieważ w obiekcie są planowane 2 windy i 6 biegów schodów ruchomych. #typ_publ
WP bieg -10 wcale nie uprawiam sportu -15 Chodzę codziennie: 1-5 biegów schodów 0 6-10 biegów schodów (1 bieg schodów ma około 12 stopni) +1 #typ_net_interakt
WP bieg sportu -15 Chodzę codziennie: 1-5 biegów schodów 0 6-10 biegów schodów (1 bieg schodów ma około 12 stopni) +1 Przy pokonywaniu dłuższych #typ_net_interakt
WP bieg codziennie: 1-5 biegów schodów 0 6-10 biegów schodów (1 bieg schodów ma około 12 stopni) +1 Przy pokonywaniu dłuższych tras szybkim #typ_net_interakt
WP bieg W wewnętrznym pierścieniu utworzono trzy biegi dookolnych schodów . Każda kondygnacja dostępna jest z trzech wejść prowadzących z #typ_publ
WP bieg przybudówce, po bokach, której znajdują się dwa biegi szerokich schodów prowadzących na podest poprzedzający główne wejście do nawy. Do #typ_publ
WP bieg piwnic Sukiennic miałaby polegać na wprowadzeniu dwóch biegów schodów w rejonie "krzyża" Sukiennic (przejście w środku), adaptacji #typ_publ
WP bieg z uszczerbkiem dla Sukiennic, skoro przewidziane są dwa biegi schodów w Sukiennicach. Natomiast planowane dwie windy pewnie wychodziłyby #typ_publ
WP bieg na windy. Obecnie na dworcu znajdują się cztery windy, 86 biegów schodów oraz dziewięć wyjść. Ponadto na północno-wschodnim zakończeniu #typ_net_nieinterakt
WP bieg portyk na wysokim cokole, kryjący dwa symetryczne biegi schodów , które prowadzą na babiniec. Fasadę pierwotnie zdobiły symbole 12 #typ_net_nieinterakt
WP ciąg tu cennych eksponatów niepełnosprawnych odgradzają aż dwa ciągi schodów . Równie trudno dostać się do narodowego sanktuarium, jakim jest #typ_publ
WP ciąg Szatnia była komfortowa, przestronna... Dwa ciągi marmurowych schodów . Z chodnikiem jak należy. W owych stalinowskich czasach nie #typ_publ
WP ciąg tu cennych eksponatów niepełnosprawnych odgradzają aż dwa ciągi schodów . Równie trudno dostać się do narodowego sanktuarium, jakim jest #typ_publ
WP ciąg śmietniki, drogi – około 820 m kw. – wyłożone kostką, dwa ciągi schodów z ławeczkami. Do remontu przewidziany jest budynek sanitariatów o #typ_publ
WP ciąg dwudziestodniowym miesiącom majowskiego roku. Cztery ciągi schodów , każdy po dziewięćdziesiąt jeden stopni oraz ostatnia, górna #typ_lit
WP ciąg się przez wąską szczelinę w drzwiach i, pokonawszy dwa ciągi schodów , przez niewielki lufcik wydostaje się na Zewnątrz. #typ_lit
WP ciąg wejście i wyjście. Tym sposobem oba ciągi spiralnie prowadzących schodów nigdzie się nie spotykały, co umożliwiało sprawne poruszanie się #typ_publ
WP ciąg na zbyt ciasne szkoły. Wprawdzie w budynku istnieją trzy ciągi schodów , ale tylko jeden z nich jest wykorzystywany. Nikt nie przedstawił #typ_publ
WP ciąg i lizenami. Na pierwszy taras prowadziły trzy szerokie ciągi schodów połączone w przelotowej bramie. Zigguarty z czasem stawały się #typ_net_nieinterakt
WP ciąg w grubości muru obwodowego. Do dziś zachowały się dwa ciągi schodów prowadzących z parteru skrzydła południowego do pomieszczeń w #typ_net_nieinterakt
WP ciąg wykonana ze szkła hartowanego podłoga), natomiast trzy ciągi schodów radzieckich zastąpiono schodami klasycznymi (przeciwpożarowymi), #typ_net_nieinterakt
WP ciąg schodów ruchomych pod placem Zamkowym trzy ciągi trzybiegowych schodów ruchomych z możliwością zmiany kierunku jazdy (dół → góra, góra → #typ_net_nieinterakt
WP ciąg i ryzalitami. Na pierwszy taras prowadziły trzy szerokie ciągi schodów połączone w przelotowej bramie. Zachowana w bardzo dobrym stanie, #typ_net_nieinterakt
WP ciąg ze stali i miedzi, wewnątrz znajdują się dwa ciągi spiralnych schodów prowadzących do punktu widokowego. Trzeci ciąg schodów do #typ_net_nieinterakt

WP kolumna na wiadukcie nad ul. Lubicz schodziły do jezdni dwie kolumny schodów . Po przemówieniach ("Krótkie i jędrne przemówienie wygłosił w #typ_publ
WP kondygnacja W wyposażeniu budowli były m.in. cztery kondygnacje ruchomych schodów - jedne z pierwszych zbudowanych specjalnie na potrzeby filmu. #typ_publ
WP kondygnacja się naprzód schodami na wysoki parter. Stąd dwie kondygnacje schodów prowadziły w górę i na dół, w połowie zatrzymując się na #typ_lit

WP piętro Żeby do niej dotrzeć, trzeba najpierw pokonać trzy piętra kręconych schodów w [Teatr Wielkim], przemierzyć lustrzane sale z kryształowymi #typ_publ
WP piętro klatkę schodową, a następnie (ja z Aliną na grzbiecie) dwa piętra schodów i znaleźliśmy się pod drzwiami Anetki Harcownik. Chciałem zrobić #typ_lit
WP piętro się i dla wzmocnienia kondycji pokonuje dziennie po dwa piętra schodów w górę i w dół. Czy to jest właśnie recepta na przeżycie w zdrowiu #typ_publ

WP rząd Pod drzwi sklepów prowadzą dwa rzędy szerokich schodów . Z jednej strony obok poręczy biegnie podjazd dla wózków #typ_publ
WP rząd się w budynku przy ulicy Karasia. Wejście utrudniają dwa rzędy schodów . Przeszkody nie jest w stanie pokonać inwalida na wózku lub o #typ_publ
WP rząd - Gdy upływał poprzedni termin kolejka ciągła się przez dwa piętra schodów . Dziennie obsługiwanych jest około 130 osób, a przed piętnastą #typ_publ

WP spirala stylu Leonarda da Vinci. Zbudowane w jej wnętrzu dwie spirale schodów skręcają w tę samą stronę, nie krzyżując się ze sobą. Klatką można #typ_net_nieinterakt



Widły, gen. wideł (vidle)
3 výskytů (LZ 1x, NOM 2x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LZ oparzył i oszołomił. Innego trzepnął wiadrem Kipancho, nim troje wideł , kosa i grabie zepchnęły go dalej w stronę wiatraka. Gep i wielkie #typ_lit

NOM A poza tym trzeba im zrobić te głupie widły. Tysiące, miliony wideł . To da nam kiedyś trwałą pozycję w Rosji. #typ_publ
NOM Jedna markietanka statecznego autoramentu, mendel kos, dwie kopy wideł , tuzin drągów, dwie baby z kopystkami, gromada pędraków z łuczywem #typ_lit

Wrota, gen. wrót (vrata)
36 výskytů (para 7x, LG 15x, LZ 10x, WP 4x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG legendarny. To Kamienna Brama, jedyna jaka pozostała z czterech wrót do miasta. To tu po wielkim pożarze w 1731 roku, który #typ_publ
LG stodoła z cegły o wymiarach 45 na 25 metrów. Po zamknięciu czterech wrót na szynach ci w środku słyszą jakby ryglowanie drzwi od #typ_net_interakt
LG do połowy XIX w., nazwa ulicy Podwale11. Posiadał on cztery wrota , od których ulice wiodły do rynku. W ten sposób obszar zajęty #typ_nd
LG GDZIE? Ishtar Inanna po piekle kroczy, już przeszła przez cztery wrota . Śledzą ją cieni wyblakłe oczu, bo kogo bezruch śmierci #typ_net_interakt
LG PS. Czy da się otworzyć nieskończenie wiele drzwi tak by DWA wrota pozostały zamknięte? :-) .. Jeśli nie wiesz PAN jak #typ_net_interakt
LG i nie ma możliwości weryfikacji. Gdy do wyboru pozostały dwa wrota to albo się trafi albo nie. PS. Czy da się otworzyć #typ_net_interakt
LG nie. PS. Czy da się otworzyć nieskończenie wiele drzwi tak by DWA wrota pozostały zamknięte? :-) REdaktor Edward Robak #typ_net_interakt
LG stary i górą drewniany. Z podwórza idąc ku zystawcom stodoła o dwu wrotach naprzeciw siebie z za mknięciem Przy bramie z Grabowca po #typ_net_nieinterakt
LG Polański odpowiadał zarówno na pytania związane z " Dziewięcioma wrotami ", z poprzednimi filmami, jak i z planami dotyczącymi #typ_publ
LG może polecić/ zniechęcić ? Jestem świeżo po "Dziewięciu wrotach " Polańskiego i chętnie bym zakupiła ksiązkowy #typ_net_interakt
LG kolekcjonera. Mężczyzna zleca mu odnalezienie wydań książki Dziewięć wrót Królestwa Cieni". Corso wyrusza w podróż pełną #typ_publ
LG przez świąteczne centrum handlowe jest jak przejście przez dziewięć wrót do królestwa piekieł. Najgorsze czeka go jednak u celu #typ_publ
LG Swoją naukę Wital później wyraził w pracy "Szmona Sza’arim" ( "Osiem wrót " ). W niej przedstawia metody dzięki którym wolno otworzyć #typ_net_nieinterakt
LG dwie inne ekspozycje, m. in. instalację artystyczną „Siedem Wrót do Wieczności”. Autor, Jani Konstantinovski-Puntos, jeden z #typ_publ
LG prezbiterium świadczy najlepiej murowany ikonostas: zamiast trzech wrót - głównych carskich i dwóch bocznych, diakońskich - są tylko #typ_publ
LZ się objawiło, bo przeczytała nazwisko na odwrocie jednych carskich wrót . Potem zimno. Deszcz. Brak taksówek. Chociaż chcemy wydawać #typ_lit_proza
LZ jak trzech naraz do chramu. Kontyna stoi na podwyższeniu z trojgiem wrót w tynach, co ją otaczają, z których dwoje się tylko otwiera, a #typ_lit_proza
LZ ilości była tutaj składana. We wnętrzu jest dwoje ślepych kamiennych wrót , przez które zmarły miał przybywać, by konsumować wszystkie te ofiary. #typ_publ
LZ względem niezwykły. Na zachodniej ścianie wyrzeźbiono troje ślepych wrót , przed którymi kapłani składali ofiary dla zmarłego. Na stół ofiarny #typ_publ
LZ dwie godziny. Dostęp do źródła ognia był utrudniony, bo jedne z wrót były zamknięte, a właśnie w ich okolicy ogień zrobił największe #typ_publ
LZ ikonostasie są wprawdzie trzy otwory - środkowe wrota carskie i dwoje wrót diakońskich po bokach, ale trudno przez nie cokolwiek dojrzeć. #typ_publ
LZ jak trzech naraz do chramu. Kontyna stoi na podwyższeniu z trojgiem wrót w tynach, co ją otaczają, z których dwoje się tylko otwiera, a #typ_net_interakt
LZ ma trzy wejścia: centralne, carskie wrota i dwoje bocznych, niższych wrót diakońskich. Wszystkie zamknięte półkoliście, z węgarami po bokach. #typ_net_nieinterakt
LZ Jacksonem ekspedycję na planetę Abydos. W filmie istnieje tylko dwoje Wrót , łączących Ziemię z Abydos. Celem misji jest sprawdzenie czy Ziemi #typ_net_nieinterakt
LZ jak trzech naraz do chramu. Kontyna stoi na podwyższeniu z trojgiem wrót w tynach, co ją otaczają, z których dwoje się tylko otwiera, a #typ_net_nieinterakt
LZ Średniowieczna, murowana ściana ikonostasu ma dwoje wrót (późniejsze miały troje). Cerkiew należała do klasztoru bazylianów do #typ_net_nieinterakt

para wykopany przed kilkuset laty kanał. Następnie otwiera się druga para wrót i przed pasażerami rozciąga się piękna panorama Wrocławia. Po lewej #typ_publ
para Została wybudowana przez Holendrów. Kiedyś miała cztery pary wrót . Kilka lat temu została gruntowanie zmodernizowana. Jej wrota #typ_publ
para i początku XX wieku. Szczególnie interesująca jest śluza. Cztery pary wrót przystosowują ją do wahań poziomów wody po obu stronach. #typ_publ
para wieją silne wiatry w kierunku lądu. Kiedyś śluzę zamykały dwie pary wrót . #typ_publ
para dzisiejszej Olszynki). Do tego celu służyła właśnie druga para wrót , dziś już nieistniejąca. #typ_publ
para konstrukcją oszalowaną deskami. Dwie pary dwuskrzydłowych wrót są półkolistego kształtu. Czterospadowy dach zwieńczony iglicą z #typ_net_nieinterakt



para przejście wrogich żołnierzy po grodziach. Śluzę tworzyły dwie pary wrót (obecnie zachowały się jedne wrota po stronie miasta) odległe od #typ_net_nieinterakt
WP skrzydło zapalił zapalniczkę, by odnaleźć wejście do nawy. Jedno skrzydło wrót tkwiło na swoim miejscu. Zatargaliśmy naszego koleżkę w głąb, wlokąc #typ_lit_proza
WP skrzydło Tola otworzyła jedno skrzydło wrót , wpuszczając światło do środka. Większą część klepiska zajmował wóz, #typ_lit_proza
WP skrzydło Staliśmy w kruchcie. Jedno skrzydło szerokich wrót było uchylone i przez kratę widzieliśmy miodowe wnętrze katedry - #typ_lit_proza
WP skrzydło udał się na zaplecze stodoły, gdzie wyłamał deski jednego skrzydła wrót i przez powstały otwór dostał się do środka. Skradł stamtąd dwa #typ_publ

Nosze, gen. noszy (nosítka)
30 výskytů (para 17x, sztuka 4x, LG 1x, LG/LZ 4x, WP 1x, NOM 3x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG Jak mówił, w zbiorach muzeum posiada kilkanaście noszy , ale obecnie odnalezione są w zdecydowanie najlepszym stanie. - W #typ_publ

LG/LZ z Egiptu, skąd zabraliśmy rannych polskich turystów. Mieliśmy 18 noszy , a rannych było 20. Dwie osoby zgodziły się lecieć w pozycji #typ_publ
LG/LZ (17 skoczków), przewozu pasażerów (19 osób), ewakuacji medycznej (6 noszy , 8 miejsc siedzących) i patrolowania. M-28 zastąpią wysłużone An-28. #typ_publ
LG/LZ Ładowania mieści 40 skoczków spadochronowych lub 24 noszy lub do 5500 kg ładunku. Z ładunkiem 2100 kg zasięg 2550 km. W dole #typ_net_nieinterakt
LG/LZ 12 foteli 12 składanych krzesełek wzdłuż ścian miejsce na 6 noszy , ładownia na 1500 kg towaru zbiornik na 1300 kg lub 1400 kg #typ_net_nieinterakt
NOM kilka tysięcy noszy , #typ_publ
NOM Bergowie robili nosze dla rannych Niemców. Tysiące noszy , które pomyślane były tak sprytnie, że można je było ustawiać jedne #typ_lit
NOM Z drzewa robili nosze, tysiące noszy . Robili szybko, nie susząc drzewa sączącego soki pod nożami maszyn. #typ_lit
para bo nie chcieli opuścić miejsca, w którym ich znaleziono. Pięć par noszy powędrowało do zaimprowizowanego szpitala na dolnym pokładzie #typ_lit
para wypadku, a pozostali ratownicy odebrali w tym czasie dwie pary noszy podawanych z pokładu śmigłowca. Nagle dostrzegli leżącego tuż obok #typ_fakt
para mocowania, mogących przytrzymać tuzin siedzeń, palety, dwie pary noszy czy zbiorniki. Oczywiście nie równocześnie, ale wnętrze było #typ_lit
para wszystko odbywało się normalnie. Odbieraliśmy sprzęt - dwie pary noszy - od Staszka Matei. Apteczkę wcześniej zabrał doktor (Robert Janik, #typ_publ
para się 6 wózków inwalidzkich wraz z osobami towarzyszącymi lub 2 pary noszy z ekipą medyczną. Kabina opuszcza się do poziomu płyty lotniska, by #typ_publ
para się 6 wózków inwalidzkich wraz z osobami towarzyszącymi lub 2 pary noszy i ekipa medyczna. Opuszcza się ona na poziom płyty lotniska, by #typ_publ
para przez strażaków pokojach. Ochotnicy mieli do dyspozycji pięć par noszy , parę koni, jeden dyliżans i… trąbkę, której używano w charakterze #typ_publ
para się 6 wózków inwalidzkich wraz z osobami towarzyszącymi lub 2 pary noszy z ekipą medyczną. Kabina opuszcza się do poziomu płyty lotniska, by #typ_publ
para to rzecz święta, więc na miejscu nie brakuje trzech par noszy , apteczki, sprzętu warsztatowego. W każdej chwili można skorzystać z #typ_publ
para sześć wózków inwalidzkich, które mocowane są pasami oraz dwie pary noszy . #typ_publ
para ciężarówkach był miniszpital polowy, środki opatrunkowe i 1000 par noszy . Pierwszy tir został rozładowany bez problemu, ale gdy mieliśmy #typ_publ
para na żółto, zaprzężona w dwa konie. Na wyposażeniu miała pięć par noszy i jeden kuferek wypadkowy. Przez mieszkańców była nazywana "budą #typ_publ
para mieści się normalnie 74 żołnierzy, można bowiem wstawić 27 par noszy z lżej rannymi pacjentami lub umieścić w samolocie 12 stanowisk #typ_publ
para maszynę w taki sposób, aby było możliwe zainstalowanie czterech par noszy na obrotowej podstawie ułatwiającej łatwiejsze umieszczanie rannych. #typ_net_nieinterakt
para "poszukiwanie i ratunek" ) umożliwia zabranie 2 rozbitków lub 9 par noszy i dwóch osób personelu medycznego. Podczas wypełniania zadań #typ_net_nieinterakt
para do ewakuacji i transportu rannych (na dwóch parach zewnętrznych noszy ), do opryskiwania upraw oraz jako latający dźwig o nośności 500 kg. #typ_net_nieinterakt
para transportowa może przewieźć maksymalnie do 38 żołnierzy lub 15 par noszy z rannymi. Wersja do zwalczania okrętów podwodnych i nawodnych #typ_net_nieinterakt
para pilota można zdemontować, a w to miejsce zamontować 2 pary noszy (jedne nad drugimi) otrzymując wersję do przewozu rannych i jednej #typ_net_nieinterakt

sztuka uszkodzonych na froncie wschodnim oraz wykonano 180 tys. sztuk noszy sanitarnych dla rannych żołnierzy armii niemieckiej Autosan . Praca #typ_net_nieinterakt
sztuka proc. podatku dochodowego za rok 2006. Pogotowie otrzymało 2 sztuki noszy zbierakowych służących do podnoszenia ofiar wypadków #typ_publ
sztuka olejową z niebieskiego szkła. Jego wyposażenie stanowiło 5 sztuk noszy . Przez ponad 12 lat zarówno lekarze jak i sanitariusze pracowali w #typ_publ
sztuka Był to pojazd zaprzężony w dwa konie, wyposażony w pięć sztuk noszy . A sanitariusz stał na stopniach i trąbką dawał znać, by inni #typ_publ

WP egzemplarz W Poznaniu są... trzy egzemplarze specjalnych noszy - kabin, które mogą służyć do odseparowania osób podejrzanych o #typ_publ



Sanie, gen. sani/sań (sáně)
76 výskytů (para 23x, LG 21x, LZ 21x, LG/LZ 8x, NOM 5x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG W pogodne dni, po późnym śniadaniu jechano "kuligiem w kilkadziesiąt sań do Aleksandrii, z przodu orkiestra nadworna grająca żywe melodie, #typ_fakt
LG jedna kosiarka konna. Powóz, bryczka, kareta, linijka, sześć sań . #typ_fakt
LG Czerwin w powiecie ostrołęckim, spostrzegłem kilkadziesiąt ładnych sań zaprzężonych w dobre konie ze śliczną uprzężą. Zaciekawiony wchodzę do #typ_fakt
LG Plejewski w towarzystwie kilkudziesięciu swoich gości. Kilkanaście sań , oświetlonych pochodniami, wypełnionych roześmianymi i #typ_fakt
LG jedna kosiarka konna. Powóz, bryczka, kareta, linijka, sześć sań . #typ_fakt
LG Mroźny wieczór, śniegu po pas i obywatelstwo w trzydzieści sań zajeżdżało do majątku z puchodniami. Stoły długie poustawiane i #typ_lit
LG Łańcuch kilkudziesięciu sań budził całą okolicę radosnym głosem dzwonków, brzmiącym łoskotem #typ_lit
LG mrozów. Toteż przed zajazdem spostrzegli kawalerowie kilkanaście sani wysłanych grochowinami i tyleż koni posiodłanych. #typ_lit_proza
LG przystanku PKS musze trzy dni wolami jechac ( a w zimie cztery saniami ) ;). -- Bazyl [bazyl3@go2.pl] "Żaden żywy organizm #typ_net_interakt
LG  policjanci w noc sylwestrową ochraniali przejazd kilkunastu sań wiozących po Podhalu gości Zbigniewa Niemczyckiego, znanego #typ_publ
LG który Jerzy Starak zorganizował dla premiera, zamiast pięćdziesięciu sań , pojechało sto pięćdziesiąt. To była groza. Wąska kotlinka się #typ_publ
LG bukowina tatrzańska K ilkadziesiąt sań zaprzągniętych w konie oznajmiło wczoraj całemu Podhalu, że w #typ_publ
LG czekało kilka atrakcji: spacer po górach, dziewięć góralskich sań zaprzężonych w konie, oraz duże ognisko. Wszystko to odbywało się #typ_publ
LG 1963 r. Nadleśnictwo przygotowało do transportu zwierząt trzy sanie żelazne wraz z ciągnikami gąsienicowymi do zrywki drewna, które #typ_publ
LG nie znajdowała nabywców, wyjątkiem był olej A. Setkowicza "Trzy sanie w polu", który sprzedano za 3,6 tys. zł. Za to ogromnym powodzeniem #typ_publ
LG marszałków (Junota), w asyście eskorty przybyłej z nim na czterech saniach , przespał się kilka godzin w hotelu Saskim przy ulicy #typ_publ
LG Iwona Słaboń najlepiej zapamiętała kulig. – Jechaliśmy w czterech saniach , które ciągnęło osiem koni. Chociaż sypał śnieg, nam to #typ_publ
LG do teatru w Krakowie na 'Betlejem polskie' dostarczając czterech sań i opłacając z własnych funduszów cztery loże. Dla zbliżenia #typ_publ
LG siedziby Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i w dziesięć sań pomknął szczytami gór w bajkowej scenerii oszronionych drzew #typ_publ
LG się X Parada Gazdowska. Pierwsza parada, składająca się z pięciu sań i pytaców, miała miejsce w roku 1983. W rok później pojawiły #typ_publ
LG 1963 r. Nadleśnictwo przygotowało do transportu zwierząt trzy sanie żelazne wraz z ciągnikami gąsienicowymi do zrywki drewna, które #typ_publ
LG nie znajdowała nabywców, wyjątkiem był olej A. Setkowicza "Trzy sanie w polu", który sprzedano za 3,6 tys. zł. Za to ogromnym #typ_publ

LG/LZ o zdarzeniu niezwykłym dla dzisiejszego czytelnika, o korowodzie 107 sań , na których jechało towarzystwo, okryte perskimi kobiercami, #typ_fakt
LG/LZ w cugi strojne w pióra, czuby, kokardy i kutasy, a poprzedzało je 10 sań czworokonnych, wiozących orkiestry, a to żydowską z cymbałami, a to #typ_fakt
LG/LZ można było tym razem podziwiać aż 50 przepięknie przystrojonych sań , wśród których dominowały kumoterki czyli zaprzęgi, którymi przed laty #typ_publ
LG/LZ Przez Szaflary przejechał w tym roku korowód złożony z 39 sań . Uczestniczyli w nim między innymi gazdowie z Szaflar, Poronina, #typ_publ
LG/LZ W decydującej ekspedycji (19 sań , 130 psów) PearyŐemu pomagało kilku ludzi białych i kilkunastu #typ_publ
LG/LZ jedno- lub dwukonnym. W Paradzie Gazdowskiej wzięło udział ponad 50 sań . W samo południe rozpoczął się wyścig kumoterek, a potem przyszedł #typ_publ
LG/LZ się rekordową. W użyciu był cały sprzęt, również 7 wysokiej klasy sań ratowniczych (tzw. pulek), zakupionych dla GOPR-u przez Urząd #typ_publ
LG/LZ Wczoraj 5 sań wypełnionych po brzegi szczęśliwymi dziećmi ruszyło spod Miejskiego #typ_publ

LZ Nic dziwnego, że nikt nie chce znaleźć się z Wałęsą w jednych saniach . #typ_publ
LZ góralskie i zaproszonych gości. Miło było zobaczyć w jednych saniach wójta Józefa Milana Modłę, starostę Gąsienicę Makowskiego, #typ_publ
LZ wypadku drogowego doszło w Zawoi, gdzie zderzyło się dwoje sań . Podczas przejażdżki furman, kierujący saniami, najechał na tył #typ_publ
LZ im tylko kawałek, co leżeć ma w programie mojej wycieczki. Kilkoro sań i jeźdźców ruszyło i eskortowałem je ponuro na końcu, bez okrycia i #typ_fakt
LZ Policzyli straty. To był koniec. Brak połowy zapasów żywności, jedne sanie roztrzaskane przez napierające lody. W ciągu tych niewielu minut #typ_fakt
LZ – A wariant taki: wyrzucić jeden śpiwór, nawet jedne sanie ? Śpimy w jednym, ciągniemy jedne… #typ_fakt
LZ W dwoje sań przyjechali. Ale trzech zostało i mnie prowadziło, a reszta tymi #typ_lit
LZ Czworo sań z pobrzękiwaniem janczarów zajechało przed ludwikowski pałac niczym #typ_lit
LZ Nic tam po was! nie potrzeba tam siekaniny!... Siadać wszyscy w dwoje sani , mnie jedne zostawić i jechać do Lubicza! Tam czekać, chybabym #typ_lit_proza
LZ Dwoje sani było już odkopanych przez tych, którzy pozostali na straży. Konie i #typ_lit_proza
LZ je na niedużych saneczkach umyślnie robionych na miejscu; w jedne sanie kładziono zaledwie 100 kg. #typ_nd



LZ w Starogardzie, kiedy zamiast licznej armii powstańców przybyło troje sań napełnionych wieśniakami poczciwymi bojącymi się rozlewu krwi, #typ_net_interakt
LZ przełęczy Lautaret we francuskich Alpach Delfinackich. Troje takich sani dostarczyła wyprawie francuska fabryka motoryzacyjna #typ_net_nieinterakt
LZ - Śnieżny skuter i dwoje sań ambulansowych do przewozu rannych pachną jeszcze farbą #typ_publ
LZ człowieka w Zakopanem, honorowego gościa. Były ino dwoje takich sań . Chodziłek długo za nimi - przekonuje z dumą. - A te konie, to #typ_publ
LZ dzwonków, do Zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu zbliża się dwoje sań . W jednych zaprzężonych w dwójkę koni jadą Klara (Agata Buzek) i #typ_publ
LZ Dzieciaki i ich opiekunowie do ostatniego miejsca zapełnili dwoje sań . #typ_publ
LZ wyjechało z Rynku do puszczy, gdzie przesiadły się na troje dużych sań . Kulig trwał ponad dwie godziny. Po przejażdżce na wszystkich czekało #typ_publ
LZ spędzanie wolnego czasu bez alkoholu. Wyjechali kuligiem na dwoje sań do puszczy. Zabawa była przednia. Dla wielu osób była to piewsza #typ_publ
LZ pozostałe postacie dramatu, właśnie przed zamek podjeżdżają jedne sanie po drugich, z których wysiadają panowie szlachta wraz z otoczeniem. #typ_publ
LZ jeden kultywator, jeden kierat, jedna sieczkarnia, jeden wóz, jedne sanie robocze, #typ_urzed

NOM Hej! kuligiem jechali, kuligiem nad kuligami. Sto sań skrzypiało po śnieżystej grudzie, sto sań leciało z wichrami w zawody, #typ_lit
NOM kuligiem nad kuligami. Sto sań skrzypiało po śnieżystej grudzie, sto sań leciało z wichrami w zawody, sto sań niosło się z grzmotem, jak burza #typ_lit
NOM po śnieżystej grudzie, sto sań leciało z wichrami w zawody, sto sań niosło się z grzmotem, jak burza rozśpiewana weselem, pijana mocą i #typ_lit
NOM i 14 autobusów z Krakowa, czy 100 wożących po Zakopanem gości sań i drugie tyle busów. Nie dziwiło 11 zakopiańskich restauracji i wiele #typ_publ
NOM Do naszej stałej dyspozycji była dwójka zaprzężonych sań . Jednego razu przy saniach pełnił dyżur starszy brodaty mężczyzna i #typ_lit
para godziny dnia, wyruszyli. Dwudziestu czterech ludzi, dziewiętnaście par sań i sto trzydzieści trzy psy. Sześć grup. Pięć torowało drogę tej #typ_fakt
para dniu narzucił sobie schemat marszu. Ciągnął na przemian dwie pary sań . Ważyły w sumie dwieście czterdzieści kilogramów. Wyznaczał długość #typ_fakt
para ruszamy. Widać przez gołe krzaki, że tam już zaprzęgli gniadą parę do sani - nic to, że garść słomy na nich czy grochowin. #typ_fakt
para Pierwotny bobslej, skonstruowany w 1885 roku, był raczej parą sani powiązanych ze sobą. #typ_fakt
para z loży teatru obserwuję przybywanie gości. Nikt nie zawiódł. Trzy pary sań z trzech sąsiednich dworów podjechały pod ganek. Kolumny okręcono #typ_lit
para Prawie nie wiedzący nawrócił do karczmy wymijając parę sań zapełnionych ludźmi, ale choć pilnie patrzył, nie rozeznał nikogo. #typ_lit
para Hale, ani żywej duszy nie ujrzał na drogach ni na polach - parę sań przewlekło się od karczmy i zginęło pod topolami, jakby się zapadły w #typ_lit
para zobaczyć coś: plamę ciemną, która, zdaje się, była inną parą sani , i widać tam było jakiegoś człowieka: postać chłopa, który w naszą #typ_lit
para Prawie nie wiedzący nawrócił do karczmy wymijając parę sań zapełnionych ludźmi, ale choć pilnie patrzył, nie rozeznał nikogo. #typ_lit_proza
para Hale, ani żywej duszy nie ujrzał na drogach ni na polach - parę sań przewlekło się od karczmy i zginęło pod topolami, jakby się zapadły w #typ_lit_proza
para Kawalerowie chętnie skoczyli się ubierać i wkrótce cztery pary sani wiozło ochoczą młodzież do Wodoktów. Pan Kmicic siedział w #typ_lit_proza
para Przyjechały dwie pary sań . Na jednych siedzieli sami Niemcy, na drugich #typ_publ
para 407 taksówek (zrzeszonych i nie zrzeszonych), 118 dorożek, 62 pary sań , koleje linowe, wyciągi narciarskie, wypożyczalanie sprzętu, #typ_publ
para polarników, którzy zabrali ze sobą 19 psów, ciągnących trzy pary sań . #typ_publ
para na krawędzi szczeliny lodowej. Od tego dnia siłę pociągową dla obu par sań , ważących łącznie 450 kg, stanowiło już tylko czterech śmiertelnie #typ_publ
para postanowił zabrać ze sobą 19 koników mandżurskich oraz trzy pary sań motorowych, nie rezygnując wszakże z psów, które podczas poprzedniej #typ_publ
para się z przedstawicieli sześciu krajów, która na trzech parach sań , ciągniętych przez 24 psy, wyruszyła do bieguna południowego #typ_publ
para podróżnicy odebrali resztę ekwipunku, m.in. drugą i trzecią parę sań . #typ_publ
para na nich około piętnastu osób. Czasem więcej, czasem mniej. Dwie pary sań kursowały na zmianę - jedne do góry, drugie na dół. Pracowała na #typ_publ
para A jak sanie? Powiemy "Wybrali się tam w dwie pary sań ". Gdybyśmy jednak #typ_publ
para gdy na raz od strony Warszawy zabrzęczały hałaśliwie janczary: para sani , oprzęgnięta czwórką siwojabłkowitych koni, sunęła w tumanie #typ_publ

Skrzypce, gen. skrzypiec (housle)
94 výskytů (para 5x, LG 12x, LZ 71x, LG/LZ 3x, NOM 4x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG Dziś pan Szupszyński ma w kolekcji czterdzieści pięć skrzypiec , w tym kilka pamiętających początki dziewiętnastego wieku. #typ_publ
LG mieszkańców Połajewa. Dzisiaj działa tu zespół dudziarzy - pięć skrzypiec i dwóch dudziarzy, orkiestra dęta młodzieżowa i seniorska, a #typ_publ
LG Turque jest molierowskim śmiechem. Muzyka dwudziestu czterech skrzypiec – dworską intrygą. Ozdobniki z prawdziwego złota. #typ_lit



LG tanie, a dziecko szybko z takiego stroju wyrasta. Są też cztery skrzypce i bas. Okazuje się bowiem, że po małym przestoju nagle #typ_publ
LG Finałem koncertu było wykonanie Koncertu h-moll na cztery skrzypce , zespół smyczkowy i basso continuo Antoniego Vivaldiego. #typ_publ
LG lepiej, (solo na oba "na dwa" uszy) lub koncert jesienny na dwa skrzypce i wiatr w kominie jeśli coś poplątałam, to proszę wyjaśnij #typ_net_interakt
LG a muzyka wielka! Każę przynieść kozicę, basetlę, dwie skrzypiec , A pan Maciej Dobrodziej lubi stary lipiec I nowego #typ_lit_dramat
LG na Boże Narodzenie . Concertino Corellego składało się z dwóch skrzypiec i wiolonczeli, ripieno to orkiestra smyczkowa, występuje #typ_net_nieinterakt
LG Dziś pan Szupszyński ma w kolekcji czterdzieści pięć skrzypiec , w tym kilka pamiętających początki dziewiętnastego wieku. #typ_publ
LG mieszkańców Połajewa. Dzisiaj działa tu zespół dudziarzy - pięć skrzypiec i dwóch dudziarzy, orkiestra dęta młodzieżowa i seniorska, #typ_publ
LG improwizacji, z artrockową instrumentacją (np. użycie aż siedmiu skrzypiec ) album, który jednak zdobył ogromną popularność. Drugi #typ_net_nieinterakt

LG/LZ w szkole 166. W tym samym czasie zakupiono dla szkoły 18 skrzypiec , 2 altówki, 2 wiolonczele, 1 kontrabas, zapasowe struny i 21 #typ_nd
LG/LZ A. Mozarta i suita „Z czasów Holberga” E. Griega i Koncert na 4 skrzypiec H-moll RV 580 A. Vivaldiego #typ_publ
LG/LZ 19, 2-1 A. Aleksander 34 (rzut karny), 2-2 Żarnowski 37, 2-3 Skrzypiec 44. Sędziował Mariusz Wrażeń z Gorlic. Żółte kartki: Popiela, #typ_publ

LZ czas stanął ...i zagrały ich skrzydła z wiatrem na jednych skrzypcach #typ_net_interakt
LZ Kupiłem na Francuskiej dwie płyty z sonatami Mozarta na dwoje skrzypiec i wiolonczelę. A niektóre i z organami. W domu najpierw puściłem #typ_fakt
LZ nazywał „prunel-kami". Przychodził do nas grywać z tatą na dwoje skrzypiec . No i był ojcem Margerytki. To wiesz. I jeszcze drugiej #typ_lit
LZ Turque jest molierowskim śmiechem. Muzyka dwudziestu czterech skrzypiec – dworską intrygą. Ozdobniki z prawdziwego złota. #typ_lit
LZ grywali. Od paru już godzin o ścianę domu stały oparte dwoje skrzypiec i basetla. Amatorowie - muzykanci porwali je i z nimi do domu #typ_lit_proza
LZ Tu istotnie dwoje skrzypiec i basetla zagrzmiały czymś trochę do hucznego marsza, a trochę #typ_lit_proza
LZ klawesynistą, a nawet kompozytorem. Sonata triowa na dwoje skrzypiec i basso continuo, umieszczona między utworami Bacha, jest jego #typ_nd
LZ te nasze u nas były, a my u nich. I cała muzyka była - dwoje skrzypiec i mandolina, i na trąpce grali" - dzielili się uczestnicy takiej #typ_nd
LZ błędem paralaksy dzielić wlos na czworo rezonansowe skrzypiec , zamknięte a zarazem zagrać jego "Kaprysów") posądzany #typ_net_interakt
LZ się do mycia siedmiorga drzwi ? miał w kolekcji dziewięcioro skrzypiec itd. poszliśmy tam w dziewięcioro - to chyba dobrze #typ_net_interakt
LZ tych pięciorgu skrzypcach. (oczywiste) Pomówmy o tych pięciorgu skrzypiec . (hmm... nie jestem pewien, czy plurale tantum czasami nie #typ_net_interakt
LZ jako że Bach wymaga tu jedynie instrumentów smyczkowych. Troje skrzypiec , trzy altówki, i trzy wiolonczele, którym towarzyszy basso #typ_net_nieinterakt
LZ , op. 3 (1711) - zbiór 12 koncertów skrzypcowych na dwoje skrzypiec i na czworo skrzypiec, których autorem jest Antonio. Vivaldi #typ_net_nieinterakt
LZ - zbiór 12 koncertów skrzypcowych na dwoje skrzypiec i na czworo skrzypiec , których autorem jest Antonio. Vivaldi (1678-1741) , wśród nich: #typ_net_nieinterakt
LZ Koncert w kościele św. Katarzyny - Na dwoje skrzypiec #typ_publ
LZ Podczas koncertu, zatytułowanego "Wieczór na dwoje skrzypiec ", można będzie usłyszeć utwory W.A. Mozarta, J.F. Haendla, #typ_publ
LZ Polski - do pracowni lutniczej Józefa Bartoszka trafiło dwoje skrzypiec zbudowanych przez włoskiego lutnika Stradivariego. Właścicielami #typ_publ
LZ del Signore Hendl" (Mały Koncert na czworo obowiązkowych skrzypiec , altówkę, obowiązkową wiolonczelę i basso continuo autorstwa #typ_publ
LZ z Sinfonią Varsovią prawykonaniem Concerto grosso na dwoje skrzypiec i orkiestrę Marty Ptaszyńskiej (soliści: Erika Dobosiewicz i #typ_publ
LZ zestawy instrumentów, np. flet i obój z fortepianem, dwoje skrzypiec z kontrabasem czy flet ze skrzypcami i altówką. #typ_publ
LZ muzyków z Kwartetu Śląskiego - oba kwartety, Sonata na dwoje skrzypiec i "Elementi" Henryka Mikołaja Góreckiego. I już zdobywa #typ_publ
LZ Jose Evangelisty czy "De profundis" na sopran i dwoje skrzypiec Iris Szeghy. No i utwory włączone do programu przez polski #typ_publ
LZ - Rewelacja! Dawno nie słyszałem takiego zespołu. Tych dwoje skrzypiec unisono. Ta ich wiolonczelistka, która siedzia-ła sobie #typ_publ
LZ Pośród 12 dzieł Bacha - kantaty i Koncert na dwoje skrzypiec . #typ_publ
LZ Rozpoczęła go pierwsza część Koncertu d–moll na dwoje skrzypiec J. S. Bacha, kompozytora, który każdą ówczesną formę muzyczną #typ_publ
LZ uznanie. Pergolesi stworzył ponad 30 utworów: tria na dwoje skrzypiec i bas, kantaty, opery, msze. Był mistrzem opery buffo, #typ_publ
LZ Odegrano mi kwintet smyczkowy Brahmsa, koncert na dwoje skrzypiec Bacha... I, wyobraź sobie, zasadzono mnie do odegrania w tym #typ_publ
LZ filharmonikami zagrają koncert d-moll J.S. Bacha na dwoje skrzypiec . W drugiej w murach goleniowskiej fary zabrzmi monumentalne #typ_publ
LZ a wespół z młodszą koleżanką także Rapsodię hiszpańską na dwoje skrzypiec K. Rosnera. Ponadto na program wieczoru złożą się dwie symfonie #typ_publ
LZ koncertmistrzynią Anną Ziółkowską, Rapsodię Rosnera na dwoje skrzypiec . #typ_publ
LZ części koncertu melomani wysłuchają Koncertu d-moll na dwoje skrzypiec Jana Sebastiana Bacha, Tańców połowiockich z opery „Kniaź Igor” #typ_publ
LZ jak Salvatore Accardo, z którym grał pan Koncert Bacha na dwoje skrzypiec ? #typ_publ
LZ Johanna Sebastiana Bacha, jego Largo z koncertu na dwoje skrzypiec BWV 1043. Zwracam także uwagę na dwa przebojowe tańce #typ_publ
LZ BWV 182 Himmelskönig, sei willkommen, Koncert d-moll na dwoje skrzypiec , smyczki i basso continuo BWV 1043 oraz Kantata BWV 97 In allen #typ_publ



LZ i Magdaleny Kostrzewskiej, które zagrały Sonatę C-dur na dwoje skrzypiec , op. 56 Sergiusza Prokofiewa. #typ_publ
LZ miasta. Nie zabraknie „Czterech pór roku” i Koncertu na dwoje skrzypiec C-dur. Bilety kosztują od 40 do 90 zł. #typ_publ
LZ W programie znalazły się dwa barokowe koncerty na dwoje skrzypiec oraz utwory solowe - w przeważającej części autorstwa Bacha. #typ_publ
LZ Wykonawcy zaprezentowali: „Oberka”, „Suitę na dwoje skrzypiec ” i „Sonatę solową” Grażyny Bacewicz, „Kujawiaka” - Henryka #typ_publ
LZ polecam inaugurację, podczas której koncert na czworo skrzypiec Antonio Vivaldiego wykonają, Krzysztof Węgrzyn, MinJung Kang, #typ_publ
LZ grupa klezmerów, zwana też kapelye. Jej skład tworzyło dwoje skrzypiec , kontrabas i cymbały. A na ich czele stał badchen - dziś #typ_publ
LZ Cztery pory roku i Koncert na czworo skrzypiec Antonio Vivaldiego zabrzmiały w środę w Filharmonii. Poza #typ_publ
LZ przez siebie instrumentach... - W garażu zrobiłem troje skrzypiec i bas góralski, nazywam go minikontrabas. Chciałbym jeszcze #typ_publ
LZ Z wiolonczeli, altówki, dwojga skrzypiec jednego krzesła oraz czterech muzyków można na estradzie zrobić #typ_publ
LZ Tak zjawił się w Gułtowych niezwykły kwartet - dwie dudy i dwoje skrzypiec , muzyków w czerwonych wielkopolskich strojach ludowych. #typ_publ
LZ z niemal kompletnym wydaniem utworów na skrzypce solo, dwoje skrzypiec i skrzypce z fortepianem Henryka Wieniawskiego w wykonaniu #typ_publ
LZ Weissa. Przyjedzie cała rodzina Bryłów z klawesynem i trojgiem skrzypiec . Zagrają „Wiosnę” z „Czterech pór roku” Vivaldiego. #typ_publ
LZ Zespół używa tradycyjnego instrumentarium: dwoje skrzypiec , dwie gitary, akordeon, bęben. W kapeli śpiewa dwoje młodych #typ_publ
LZ Podczas kocertu zaprezentują się trzy wokale, troje skrzypiec , obój, gitara i pianino. Zespół istnieje zaledwie rok, ale #typ_publ
LZ Antonia Vivaldiego i Giuseppe Tartiniego. Ośmioro muzyków (troje skrzypiec , altówka, wiolonczela, violone, lutnia i klawesyn) pod wodzą #typ_publ
LZ festivo" Jeana Sibeliusa. Później zabrzmiał "Koncert na czworo skrzypiec " Antonia Vivaldiego. Jako soliści wystąpili: Magdalena #typ_publ
LZ do Poznania. Przyszła cała "Szmelcpaka": dwie harmonie, dwoje skrzypiec , dwie bandżolki, czyli dwa bandża, i bęben. Przyszedł Krówka #typ_publ
LZ Ilona Nieciąg i Krzysztof Lekscycki. Zespół składa się z dwojga skrzypiec , a jego repertuar obejmuje dzieła, począwszy od baroku po #typ_publ
LZ - W zeszłym roku nabyłem troje skrzypiec i dwie wiolonczele, które spłacam w ratach. Obecny rok dla #typ_publ
LZ hołdował wraz z Anawa dźwiękom delikatnym, kameralnym - dwoje skrzypiec , wiolonczela, gitara akustyczna i fortepian... #typ_publ
LZ współtworzył zespół Duo Sonore w nietypowym składzie dwojga skrzypiec koncertujących, czyli osobach Ilony Nieciąg i Krzysztofa #typ_publ
LZ 24) zabrzmią utwory włoskiego mistrza na jedne, dwoje i czworo skrzypiec . Solistami będą - co jest zgodne z nazwą zespołu - członkowie #typ_publ
LZ - Dawniej grywaliście Państwo na czworo skrzypiec . #typ_publ
LZ czyli na: klarnet, flet, fagot, kontrabas, wiolonczelę, dwoje skrzypiec , altówkę i fortepian. #typ_publ
LZ i były życzenia z "całego serca" (na dwa głosy i dwoje skrzypiec Jacka Zielińskiego i Zbigniewa Wodeckiego), i niewątpliwie #typ_publ
LZ Nigel Kennedy zagrał z Wiesławem Kwaśnym trzy koncerty na dwoje skrzypiec : d-moll, D-dur i a-moll. Nasz znakomity koncertmistrz #typ_publ
LZ na skrzypce i obój (z Mariuszem Pędziałkiem) oraz na dwoje skrzypiec z (Wiesławem Kwaśnym). Jestem pod wrażeniem tych interpretacji i #typ_publ
LZ W ciągu roku w jednej pracowni powstaje czworo, najwyżej pięcioro skrzypiec . Lutnik latami pracuje na swoją pozycję, renomę, żeby w #typ_publ
LZ bardzo kameralne brzmienie, i stąd to instrumentarium - dwoje skrzypiec , wiolonczela, gitara akustyczna i fortepian... #typ_publ
LZ podwójnych - wspomniany już Wiesław Kwaśny w Koncercie na dwoje skrzypiec - sprawił mi osobistą satysfakcję, bo spisali się na medal. #typ_publ
LZ i orkiestrę, np. Vivaldi komponował koncerty na czworo skrzypiec . W związku z tym, że zdecydowałem się pisać na trzy wiolonczele #typ_publ
LZ grająca na takich instrumentach, jak: harmonia, heligonka, dwoje skrzypiec i basy. #typ_publ
LZ estradę wchodzi prowadzący orkiestrę Tomasz Bugaj niosąc dwoje skrzypiec . Rozległ się szmer, a za chwilę ogromne brawa. A wszystko #typ_publ
LZ utworów Jana Sebastiana Bacha - Koncertu d-moll na dwoje skrzypiec BWV 1043 . #typ_publ
LZ bo niedawno dopiero odnalezione. Przeznaczony na sopran, dwoje skrzypiec i basso continuo utwór powstał prawdopodobnie w czasie pobytu #typ_publ
LZ papieru i pióro, to wam pokażę. I tak powstał utwór na dwoje skrzypiec solo, który kompozytor zadedykował Menuhinowi i mnie - mówi #typ_publ
LZ oraz z wiolonczelistą Konradem Górką wykonał Koncert na czworo skrzypiec i wiolonczelę h-moll A. Vivaldiego. Muzyka "rudego księdza" w #typ_publ
LZ - Moim ulubionym jest koncert na dwoje skrzypiec a-moll. To ten właśnie utwór - razem z Robertem Kabarą - zagramy #typ_publ

NOM ciebie codzienność to sen zapomniany ucho igielne lub tysiąc skrzypiec że twój uśmiech rozlewa się łagodnie jak fala a ja #typ_net_interakt
NOM aniołów śpiewających, jak mało jest psów szczekających, tysiąc skrzypiec w mojej dłoni zmieścić mogę. Ale płacz jest psem ogromnym, #typ_net_interakt
NOM aniołów, bardzo mało jest szczekających psów, tysiące skrzypiec mieści się w jednej dłoni. Ale płacz jest olbrzymim aniołem, #typ_net_interakt
NOM piosenki płynącej z tysięcy gardeł przy akompaniamencie setek skrzypiec : #typ_publ
para rozbudowany, składa się z dwóch obojów, dwóch fletów, dwóch par skrzypiec i basso continuo realizowanego np. przez fagot, teorbę, violone, #typ_lit
para Seminarium instrumentów muzycznych, kwity i rachunki na: 6 par skrzypiec , 12 pulpitów, 1 komplet strun. #typ_nd
para Mintzowi i Winsteinowi udało się znaleźć siedem par „przeklętych skrzypiec ”. Na pięciu z nich, gruntownie odrestaurowanych, Mintz wraz z #typ_publ



para na który składają się: wiolonczela, altówka i dwie pary skrzypiec . Na każdym z instrumentów znajduje się wyrzeźbiona data „2000”. #typ_publ
para w Tarnowie pofatygowali się rabusie. Upatrzyli sobie dwie pary skrzypiec leżących w szafie. Skrzypeczki, robione seryjnie, warte był 700 #typ_publ

Drzwi, gen. drzwi (dveře)
543 výskytů (para 8x, LG 73x, LZ 461x, NOM 1x)

typ kvant. levý kontext KWIC pravý kontext typ zdroje
LG Z myślą o niepełnosprawnych wymieniono także siedem innych drzwi znajdujących się wewnątrz budynku. Przerobiono też WC. #typ_publ
LG do Urzędu, by mi wyjaśniono, co to znaczy. Okazało się, że sześć drzwi było zamkniętych, nikt nie pracował. Dopiero w jednym z kolejnych #typ_publ
LG koło kościoła dokonano wprawienia trzech okien i czterech drzwi , a także pomurowano jedną ścianę wewnętrzną. Musiano jednak #typ_publ
LG pod podwozie przez amatora kół. Pozbawiona wszystkich czterech drzwi i wszystkich szyb ruina leżała bezpośrednio na ziemi. Gdy #typ_publ
LG na terenie powiatu. O godz. 1 w nocy zgłoszono kradzież czterech drzwi w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Racławicach. #typ_publ
LG boczne drzwi, elektrycznie podnoszone szyby w czterech drzwi , elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka #typ_publ
LG siedzeń tylnych oraz elektryczne sterowanie szybami w czterech drzwi i elektrycznie regulowane lusterka zewnętrzne. #typ_publ
LG boczne drzwi, elektrycznie podnoszone szyby w czterech drzwi , elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka #typ_publ
LG włoski stylista Bertone. Powstało auto typu hatchback, z czterema drzwiami i uchylną tylną klapą, długości 3,86 m, szerokości 1,62 #typ_publ
LG nadwoziem był sedan, produkowany z dwoma lub czterema drzwiami . Trójbryłową sylwetkę uważano za elegancką, gdyż #typ_publ
LG mogą być dwa mieszkania i jeśli ktoś widzi bliźniaka z czterema drzwiami wejściowymi, to może odnieść wrażenie, że to szeregówka. #typ_publ
LG Mazdy będą to pojazdy 4-osobowe typu sedan (czyli z  czterema drzwiami ) o sportowym wyglądzie i sportowych walorach. I #typ_publ
LG kombi a minivanem umieścić należy model J-MW. Dzięki czterem drzwiom , przesuwanej tylnej kanapie i schowkom pod podłogą nadaje #typ_publ
LG Agili można załadować prawie 800 dm sześc. bagażu. Dzięki czterem drzwiom wsiadanie nie stanowi problemu, nawet wysocy pasażerowie #typ_publ
LG i takie właśnie auto otrzymaliśmy do testu. Dzięki czterem drzwiom zajęcie miejsca w aucie nie sprawia kłopotów; pasażerowie #typ_publ
LG Dzięki czterem drzwiom i dużej ilości miejsca w środku widać wyraźną przewagę #typ_publ
LG Wszystkie cztery drzwi , prowadzące z korytarza do kuchni, do kawiarni, do umywalni i #typ_lit_proza
LG latryny na korytarzu. Ulicą jeździł wóz zwany "dwadzieścia cztery drzwi ", w istocie były to piętrowe szuflady na wymienne owalne #typ_publ
LG pojazdu graniczy z cudem. Przecież każdy pojazd ma trzy lub cztery drzwi , które otwierają się co kilka lub kilkanaście minut. Wtedy #typ_publ
LG Po wyłamaniu drzwi wejściowych ktoś wszedł do środka i skradł cztery drzwi , kuchenkę gazowo - elektryczną, serwis obiadowy i inne drobne #typ_publ
LG dynamiczna. Zachowano jednak przy tym funkcjonalność, cztery drzwi ułatwiają wsiadanie i wysiadanie, a pojemność bagażnika #typ_publ
LG zł. Granatowy ford taunus wyprodukowany został w 1982 roku. Cztery drzwi , standardowy silnik 1,6. Do magazynu przyjechał na lawecie. #typ_publ
LG zaprojektowane. Dostęp do wygodnych foteli prowadzi poprzez cztery drzwi . Fotel kierowcy posiada regulację w pionie i w poziomie #typ_publ
LG gdyby go zoobrazowac to wygladalby jak korytarz. Zawsze sa drzwi , jak to w zyciu bywa, wybieramy jedne z dwojga, bo zycie to #typ_net_interakt
LG który wie w których drzwiach jest nagroda, wskazuje Ci dwie drzwi z nagrodą i potem otwiera te bez nagrody to masz #typ_net_interakt
LG że pierwsze drzwi wybierasz z szansą 1/3. Pozostałe niewybrane dwie drzwi mają 2/3 szansy że jest za nimi nagroda... Teraz prowadzący #typ_net_interakt
LG 1) szafa z dwoma drzwiami ze srebrnego lustra, o wymiarach: 2,5 m wysokości, 1,8 m #typ_publ
LG mówi prawdę:) diabeł zawsze kłamie:( miejsce: pokój z dwoma drzwiami . jedne drzwi zamykają wejście na ścianę, drugie wyjście #typ_net_interakt
LG p=0 Jakie jest więc prawdopodobieństwo, że za pozostałymi dwoma drzwiami które także jeszcze nie są otwarte NIE_MA nagrody? Czy to #typ_net_interakt
LG znów rozlegną się protesty - przecież teraz wybór między dwoma drzwiami , zatem prawdopodobieństwo jest 1/2 i nie ma sensu #typ_net_interakt
LG z których zawsze jedne są puste. ... Statystycznie wybór dwóch drzwi z trzech daje prawdopodobieństwo trafienia równe 2/3. #typ_net_interakt
LG Prowadzący zaczyna straszyć gracza: Panie! bo otworzę jedne z dwóch drzwi , które Pan wybrałeś. VIII. Gracz wystraszony mówi: to otwórz #typ_net_interakt
LG z pozostałych dwojga drzwi 2/3. Po otwarciu tych z pozostałych dwu drzwi , za którymi nie ma nagrody, rozkład prawdopodobieństwa jest #typ_net_interakt
LG Zrozum, że zadanie nie polegało na wyborze jednych z dwu drzwi ... Zadanie polegało na wyborze jednej z 3. Wiem teraz, że nie #typ_net_interakt
LG się w grupie B... To, że potem ktoś otworzy jedne z tych dwu drzwi w grupie B nie zmienia faktu, że większa szansa jest na to, aby #typ_net_interakt
LG są zamknięte, to p=1/3 i jest równe dla każdych drzwi. Dla dwu drzwi p=2/3. W momencie gdy drzwi otwierasz to już wiesz co jest za #typ_net_interakt
LG udany. Przewidziano sprowadzenie do Polski 3 tys. aut z pięcioma drzwiami i 1 tysiąca sedanów. Według dealerów możliwe jest, że w #typ_publ



LG lepiej do tej roli nadaje się Matiz, dysponujący pięcioma drzwiami , podczas gdy Seicento tylko trzema. Wsiadanie na tylną #typ_publ
LG zł. Dla wielu Polaków właśnie niska cena w zestawieniu z pięcioma drzwiami to wystarczające argumenty przemawiające za wyborem Tico. #typ_publ
LG Doblo od początku dysponuje więc w wersji osobowej pięcioma drzwiami (w tym parą odsuwanych drzwi tylnych). Tylna klapa jest #typ_publ
LG odrębny charakter. Pierwszy z nich to pojazd rodzinny z pięcioma drzwiami . Drugi kierowany jest do młodego odbiorcy, który szuka #typ_publ
LG clio z ośmiozaworowym silnikiem 1.2 l i trzema lub pięcioma drzwiami , ale także napędzana jednostką o pojemności 1.4 l #typ_publ
LG w jezdni czy wypatrzyć korek. Łatwo wsiada się przez jedne z pięciu drzwi . Tylne drzwi ułatwiają załadunek bagażu - tyle że nie zmieści #typ_publ
LG na auto sportowe – jest z tego towarzystwa najniższy, a mimo pięciu drzwi wygląda jak rasowe coupe. Odważnie Ostatnimi czasy hiszpańska #typ_publ
LG w wypadku matiza, również panda da nam komfort korzystania z pięciu drzwi . A co, jeśli wystarczą nam trzy? Wówczas możemy trochę #typ_publ
LG złotych. Dalej mamy do czynienia z jednobryłowym autem, o pięciu drzwi i dość przyjemnych liniach. Wysoki dach daje sporo #typ_publ
LG 1991". Auto posiadało nadwozie typu hatchback o trzech lub pięciu drzwi . W początkowej fazie produkcji, samochód oferowano z #typ_net_nieinterakt
LG do 20 tys. zł. Warunkiem nabycia jest wspomaganie kierownicy i pięć drzwi . Auto ma pochodzić od pierwszego właściciela i być #typ_publ
LG Polo tzw. „gołe”, a więc nie będzie wspomagania, trudno też o pięć drzwi . Po drugie jeżeli z kolei ktoś znajdzie Polo z tego roku ze #typ_publ
LG jeździ bosko dobrze . Na liczniku ma już 75 tys. km. Posiada pięć drzwi , ręczny zapłon, centralny zamek i silnik o mocy 85 KW. #typ_publ
LG krzesła Komara zabijmy bez taboretu na trzy osiemdziesiąt pięć drzwi szklane postawmy Oczywiście wybaczyłam już dawno nawet to #typ_net_interakt
LG 5 mln zł na remont Hali Ludowej i jej otoczenia. Wymieniono siedem drzwi . Wzmocniono i odmalowano korytarze i cały hol. Gruntowny #typ_publ
LG nieobecność właścicielki domu w Suchem, z którego wynieśli siedem drzwi i wymontowali ok. 300 "żeberek" kaloryferów. Straty w #typ_publ
LG podstawę konstrukcyjną Arki Pana. Do kościoła prowadzi siedem drzwi - symbol siedmiu sakramentów świętych, zaś do ołtarza wiedzie #typ_net_nieinterakt
LG odczuciu (takie mam wrażenie) już takie oczywiste. " Siedmiu drzwi ", "dziewięć skrzypiec"... nic Pewnie z #typ_net_interakt
LG – Teresa. No ale, zastosowanie w scenografii, bodaj sześciu drzwi , przez które ktoś ciągle wchodzi i wychodzi nie oddaje wcale #typ_publ
LG w Nowym Targu nieznany sprawca dokonał uszkodzenia sześciu drzwi wejściowych do ubikacji. Straty – 1560 zł. ttt Mieszkaniec #typ_publ
LG Największą trudność sprawiło rozbicie sześciu drzwi okutych żelazem #typ_publ
LG szerokie, w którem mieszczą się chlewki i kurniki, o sześciu drzwiach pojedynczych od strony podwórza, siedmiu okienkach od #typ_publ
LG Kontrakt z Mielcem opiewa na 350 kompletów, po sześć drzwi każdy. Za pierwsze 150 kompletów Amerykanie zapłacą ok. 19 mln #typ_publ
LG pomieszczeniach jest cenniejszy sprzęt. Wyłamali bowiem sześć drzwi , do tych pomieszczeń w których był sprzęt multimedialny. Z #typ_publ
LG gdzie wyremontowano salę gimnastyczną, wymieniono sześć drzwi oraz zmodernizowano stołówkę i kuchnię. Tekst i fot. (ETYZ) #typ_publ
LG czy zapisuje zera czy zapisuje jedynki. ... W temacie trzech drzwi i dwóch losowań - wszystko zostało powiedziane więc wracanie #typ_net_interakt
LG nagrody to nagroda jest tam gdzie była - za jednymi z trzech drzwi , z których to jedne są otwarte... Błąd robisz w momencie, #typ_net_interakt
LG wrote: Za pierwszym razem możemy wybrać tylko spośród trzech drzwi . Prawdopodobieństwo nagrody: 1/3 dla tych które #typ_net_interakt
LG z prawdopodobieństwem wygrania nagrody za jednymi z trzech drzwi ... stultum :-) #typ_net_interakt
LG Przygotowanie: Prowadzący ukrywa nagrodę za jednymi z trzech drzwi w obecności komisji. I etap: Prowadzący poleca graczowi: #typ_net_interakt
LG rzeczy), stając się "Semiramidą, piramidą, Aidą, operą w trzech drzwiach ", nie przestaje zarazem występować w wierszu jako po #typ_nklas
LG bo Ty doskonale wiesz jak mnie traktowałeś w dyskusji o trzech drzwiach z nagrodą czy innym wątku o bogu... Ty to doskonale #typ_net_interakt
LG wersje Punto - Sporting i HGT produkowane są wyłącznie z trzema drzwiami . Znacznie spokojniej stylizowane pięciodrzwiowe Punto ma #typ_publ
LG w 2004 roku). Maluch CitroĎna wytwarzany będzie jedynie z trzema drzwiami , ale za to z licznymi nowinkami. #typ_publ
LG 1-cyfrowe rachunki, jak w wątku o nagrodzie za trzema drzwiami . Umiejętność 8-cyfrowych kalkulacji jest drastycznie #typ_net_interakt
LG RENAULT Clio 2000 1,2 biały, trzy drzwi , krajowy, przebieg 110000 km, poduszka, centralny zamek, radio, #typ_publ
LG bym chciał się dowiedzieć i żebym to zrozumiał tak jak te trzy drzwi . const #typ_net_interakt
LZ w tej wersji jest ułatwiony poprzez zastosowanie czworga drzwi . #typ_publ
LZ się dla ciebie, w każdej chwili możesz wyjść jednymi z czworga drzwi , które zawsze są otwarte”. #typ_publ
LZ i przedniej, natomiast wozy niemieckie, mimo czworga podwójnych drzwi . Bagażnik ma dużą pojemność - 530 #typ_publ
LZ do modelu LHS łatwo, przez jedne z czworga szeroko otwierających się drzwi w części środkowej, nie mają drzwi w części #typ_publ
LZ napisu z nazwą sali obrad, a także renowację czworga zabytkowych drzwi wejściowych do sali reprezentacyjnej #typ_publ
LZ auta z czworgiem drzwi gotowe #typ_publ



LZ wersji nadwoziowej DoubleCab (pikap o podwójnej kabinie, czworgu drzwiach i półtorametrowej długości skrzyni ładunkowej). W kabinie #typ_publ
LZ drobne elementy. Ostatnio nie przepuścili również czworgu stalowym drzwiom do garaży przy ul. Czerwonej w Skierniewicach. #typ_publ
LZ Cały ogromny budynek, razem z oficynami, posiadał tylko czworo drzwi zewnętrznych. #typ_fakt
LZ W Rzymie znajduje się czworo Drzwi Świętych, w bazylikach patriarchalnych. Papież otworzył już #typ_publ
LZ rodziny lepszym wyborem jest większy brat Fortwo – Forfour. Czworo drzwi , sporo miejsca w środku i bagażniku plus sylwetka, której nie #typ_publ
LZ Pomysł, aby po izbie bronowickiej jeździło nieustannie czworo drzwi , uważam za chybiony. Podziwiam aktorów, którym udaje się #typ_publ
LZ podłoga jest płaska na całej prawie powierzchni. Samochód ma czworo drzwi , dzięki czemu wsiada się wygodnie; klapa bagażnika otwiera #typ_publ
LZ ale też węższe i niższe. Łatwiej do nich wsiadać: mają po czworo drzwi oraz tylną klapę, podczas gdy samochód z Tych ma tylko dwoje #typ_publ
LZ 1,6 m szerokości i 1,64 m wysokości; wyposażone jest w czworo drzwi . Powinno więc zaspokoić podstawowe potrzeby niedużej rodziny, #typ_publ
LZ reflektorami i kształtem wlotu powietrza do chłodnicy. Mają czworo drzwi , a z tyłu klapę zamykającą bagażnik. #typ_publ
LZ W salonie jest aż czworo drzwi : do kuchni, do ogrodu, do małego korytarzyka i do sypialni #typ_publ
LZ - Ile 2l puszek farby masz kupic, jesli chcesz pomalowac czworo drzwi w domu o wymiarach 2,20m x 1,20m jesli wydajnosc farby to 1l #typ_net_interakt
LZ (z dynamiką podkreśloną łukowatymi liniami nadwozia), ale ma czworo drzwi . Samochód ma prawie pięć metrów, a więc miejsca wewnątrz #typ_publ
LZ kombilimuzyna), Hatchback (troje drzwi) oraz Sedan ( czworo drzwi , wyodrębniona bryła bagażnika) i Wagon (odmiana uniwersalna). #typ_publ
LZ C70, choć zadanie było nieco trudniejsze: samochód miał mieć czworo drzwi . S60 jest trzecim z kolei modelem Volvo z przednią częścią #typ_publ
LZ kombilimuzyna), Hatchback (troje drzwi) oraz Sedan ( czworo drzwi , wyodrębniona bryła bagażnika) i Wagon (odmiana uniwersalna). #typ_publ
LZ Było ciemno. Stodoła miała czworo drzwi . Niemcy nie czatowali przy nich, ale chodzili wokół budynku. #typ_publ
LZ — Waży 650 kg, to prawie jak „maluch”, a ma czworo drzwi — mówi pan Artur. — Jedyny problem to blacha, podatna na #typ_publ
LZ po czubek kopuły. Na wysokości pierwszego piętra znajduje się czworo drzwi z wejściem na zgrabne balkoniki, z których można obserwować #typ_publ
LZ pomieści tylko 4 osoby (ale auto mimo sportowego kształtu ma czworo drzwi ), które podróżować będą w najwyższym komforcie, ciesząc się #typ_publ
LZ 38 miejsc siedzących i około 100 stojących. Wyposażony jest w czworo drzwi o jednakowej szerokości. Okna natomiast otwierają się #typ_publ
LZ kształtem nadwozia nawiązywać ma do coupe, ale będzie miał czworo drzwi , tak jak w sedanie. Pojazd będzie miał klasyczny napęd na #typ_publ
LZ ulicach. Na ciasnych parkingach przyda się również czworo drzwi . Przez piąte sprawnie załadujemy 280-litrowy bagażnik, który #typ_publ
LZ NOWOŚCI Z SALONÓW. CZWORO DRZWI DLA WRANGLERA #typ_publ
LZ przednie drzwi by zająć miejsca. Maluszek może mieć bowiem czworo drzwi . Biorąc pod uwagę niewielkie gabaryty wnętrze jest #typ_publ
LZ (gm. Wierzbinek) kradzieży dziewięciu kaloryferów oraz czworo drzwi metalowych. Jeden z mężczyzn został zatrzymany w bezpośrednim #typ_publ
LZ Stamtąd jednak niczego nie ukradli. W sumie zniszczyli czworo drzwi . Straty oszacowano na 500 złotych. #typ_publ
LZ się do niego dostać, trzeba było pokonać kręty korytarz i czworo drzwi . Wewnątrz był jeszcze agresywny pies. Płyty ukryte były w #typ_publ
LZ thalia to samochód w sam raz dla przeciętnej rodziny. Ma czworo drzwi , dość obszerny bagażnik, a co najważniejsze – przy #typ_publ
LZ były w jednej linii. Antoszka pootwierała wszystkie czworo drzwi i uzbroiła się w kij na wypadek gdyby świnia nie chciała iść #typ_lit
LZ A5 pojawią się dopiero po spojrzeniu z profilu. Nie ma siły, czworo drzwi , a co za tym idzie większa praktyczność musiały się nieco #typ_publ
LZ Trzeba będzie zamontować czworo drzwi i osadzić plastikowe okno. Do zrobienia pozostanie także 30 m #typ_publ
LZ - Wujku, ten samochód ma czworo drzwi głos chłopaka kipiał wesołością. #typ_nd
LZ bowiem napęd na cztery koła, wszystkie cztery koła skrętne, czworo drzwi , cztery sposoby na zapakowanie ładunku i przeznaczone jest do #typ_publ
LZ Pewien mieszkaniec Lipnicy Wielkiej uszkodził przez wyłamanie czworo drzwi w domostwie innej lipniczanki. Skutek wandalizmu to szkody #typ_publ
LZ z jednej i drugiej strony. W każdej takiej wnęce jest czworo drzwi . Kąt przy jednych odgrodzono zasiekami z drutu. Wcale nie #typ_publ
LZ po uprzednim wyłamaniu okna na parterze. W sumie zniszczyli czworo drzwi prowadzących do poszczególnych pomieszczeń ośrodka zdrowia i #typ_publ
LZ Ciekawym rozwiązaniem w projekcie nadwozia jest też czworo drzwi nowego coupé. Z każdego boku otwierają się one na zasadzie #typ_publ
LZ  Czworo drzwi prowadziło w głąb domu, a wąskie żelazne schody na piętro. #typ_lit_proza
LZ W podręczniku napisali zapewne, bez zbędnych wyjaśnień, że czworo drzwi . Więc skąd ma człowiek wiedzieć, że cztery okna? I jedno i #typ_net_interakt
LZ jednokierunkowy wagon silnikowy, wyposażony w czworo drzwi . Stanowi on rozwinięcie konstrukcyjne tramwaju Konstal 105N, #typ_net_nieinterakt
LZ  jednokierunkowy wagon silnikowy, wyposażony w czworo drzwi . Jest on efektem prowadzonych w latach 60. i 70. prac nad #typ_net_nieinterakt
LZ Madhawija Śankarawidźajam podaje, że mandir ten miał czworo drzwi skierowanych w cztery strony świata. Drzwi od południa #typ_net_nieinterakt
LZ i tak na przykład, jeśli każde drzwi mają klamkę , a dom ma czworo drzwi , nie można powiedzieć, że dom ma cztery klamki . #typ_net_nieinterakt
LZ w linii prostej wywodzi się od modelu GT. Posiada jednak czworo drzwi , co oznacza, że jest najszybszym bentleyem w wersji sedan w #typ_publ



LZ wagon silnikowy, wyposażony w czworo dwuskrzydłowych odsuwanych drzwi . Tramwaj 4N jest rozwojową wersją #typ_net_nieinterakt
LZ jednokierunkowy tramwaj, wyposażony w czworo harmonijkowych drzwi . Pudło osadzone jest na trzech dwuosiowych #typ_net_nieinterakt
LZ jednokierunkowy tramwaj, wyposażony w czworo harmonijkowych drzwi . Pudło osadzone jest na dwóch dwuosiowych #typ_net_nieinterakt
LZ wagon silnikowy, wyposażony w czworo jednoczęściowych odsuwanych drzwi . W powojennej Polsce wiele miast #typ_net_nieinterakt
LZ Nieustalony sprawca z prywatnego domu ukradł czworo metalowych drzwi i 10 metrów metalowej balustrady. Właściciel #typ_publ
LZ Wagon wyposażono w czworo odskokowych drzwi , a niska podłoga umieszczona została w środkowej #typ_net_nieinterakt
LZ 1695 mm i szerokość 1620 mm. Czworo szeroko otwierających się drzwi pozwala na wygodne zajmowanie #typ_publ
LZ drzwi" i "te szerokie sanie" (w obu wypadkach: " dwoje": sań, drzwi ). Czyli osiem. Mam wrażenie, że to jeszcze nie #typ_net_interakt
LZ Zgodnie z przepisami oprócz głównego wejścia ma dwoje bocznych drzwi zewnętrznych. Jedne do odbioru szczepionek, drugie do #typ_publ
LZ Do jej wnętrza wchodzi się przez dwoje ciężkich, hermetycznych drzwi . Wielka tablica ze światłami #typ_publ
LZ Spichrz jest właściwie jeden, ale ma dwoje ciężkich krzyżowych drzwi zamykanych na równie starodawne klucze #typ_fakt
LZ do głównego pomieszczenia. W ścianie na wprost, środkowej, dwoje drzwi , na lewym i prawym skraju. Wszystkie drzwi identyczne, #typ_lit
LZ S. Stoję w korytarzu i widzę dwoje drzwi . Jedne z nich są zamknięte, lecz stoi przed nimi grupka ludzi #typ_inf-por
LZ sprzed 1470. Późnorenesansowy ołtarz główny ok. 1600, dwoje drzwi żelaznych XVI w. W okolicy zjawiska krasowe. Na pn. od wsi #typ_inf-por
LZ z desek, w których zrobiło się ciasno. Kiszkowate, miały tylko dwoje drzwi na obu krańcach. Pomieszczenie ogrzewały cztery piecyki na #typ_lit
LZ są może najładniejsze, ale mają wszelkie dopuszczenia. Mają dwoje drzwi i platformę dla osób niepełnosprawnych - zachwala #typ_publ
LZ się chmura dymu. Następnie dochodzi do drugiej eksplozji. Dwoje drzwi Airbusa wyskakuje z zawiasów i szybuje w powietrzu na #typ_publ
LZ jemu poświęconym czytamy: "z pełnej przepychu jadalni dwoje drzwi prowadziło do saloników, w których urządzono palarnię, pokój #typ_publ
LZ kuchnię i spiżarnie dworskie i prócz tego kurniki, do których dwoje drzwi należy. Zabudowanie to w połączeniu z powyższem ad tertium #typ_publ
LZ sypialni pani Emilii dochodzące głośne czytanie Teresy. Przez dwoje drzwi na wpół otwartych widać nawet było część pokoju w błękitne #typ_lit_proza
LZ 23 Główna budowla miała dwoje drzwi i sanktuarium #typ_nklas
LZ 24 miało dwoje drzwi ; drzwi miały dwa skrzydła ruchome: dwa skrzydła - jeden drzwi #typ_nklas
LZ i tu stanąłem wobec problemu, bo wiodło z niej dwoje drzwi - jedne z tabliczką WYŁĄCZNIE DLA BALANSJERÓW, na drugich #typ_lit_proza
LZ w którym rozmawiałem z nim przedtem, był pusty. Wiodło zeń dwoje drzwi - do sekretariatu i drugie jeszcze, zapewne na korytarz. #typ_lit_proza
LZ noszące, prowadziły do górnej części domu. Z tych sieni dwoje drzwi na oścież rozwartych wiodło z jednej strony do obszernej sali #typ_lit_proza
LZ Vel Satis, jak na coupe przystało, ma dwoje drzwi . Mają aż 1,8 m długości i otwierają się, odsuwając do przodu. #typ_publ
LZ jest cela. By zatem wyjść z niej na zewnątrz, trzeba otworzyć dwoje drzwi #NÁZEV? #typ_publ
LZ Wirus wnika tylko do tych komórek, które są zaopatrzone w dwoje drzwi - CD4 i CC-CKR-5. Organizm broni się przed najeźdźcą #typ_publ
LZ będzie się robić w Polsce. Zakład będzie wtedy składał dwoje drzwi dziennie. #typ_publ
LZ dotychczasowych studyjnych aut koncernu BMW. Wóz ma dwoje drzwi , może zabrać czterech pasażerów i ma 3,7 m długości. W #typ_publ
LZ drzwi oraz tylną klapę, podczas gdy samochód z Tych ma tylko dwoje drzwi i klapę. Cinquecento i Tico są rejestrowane na pięć osób, #typ_publ
LZ ma być od niego krótszy o 20 cm, zostanie wyposażony jedynie w dwoje drzwi i tylną, uchylną klapę. Napędzany będzie wyłącznie silnikami #typ_publ
LZ Zaraz po wejściu zwiedzający napotykają dwoje drzwi : dla tych z uprzedzeniami i dla tych bez uprzedzeń. Ale gdy #typ_publ
LZ 10 metrów dalej - ten sam budynek, ten sam korytarz i tylko dwoje drzwi , które je oddzielały. Pozostawię to Wam do oceny... Trudno #typ_net_interakt
LZ 10 metrów dalej - ten sam budynek, ten sam korytarz i tylko dwoje drzwi , które je oddzielały." Socjalizm... CYTAT(Przemax @ #typ_net_interakt
LZ maske. Wbiłem sie w bok auta. Wartburg mial tylko do wymiany dwoje drzwi ja za na za naprawe mojego zapłaciłem prawie 8tys. Gostek miał #typ_net_interakt
LZ wyszła ze swojego pokoju, przeszła korytarzem, mijając polewej dwoje drzwi i weszła w celu primaaprilisowym do pokoju wówczas, #typ_publ
LZ w pomieszczeniach mających dodatkowe wyjście, co najmniej dwoje drzwi wyjściowych, Adam zastanawia się, czy Ojciec okazał się aż tak #typ_lit_proza
LZ i ktoś wyjdzie z ukrycia, albo szafa się otworzy. Zamykam dwoje drzwi i prawie się uśmiecham ironicznie ze mnie - z niej. Obróci #typ_fakt
LZ naprawdę pięknie, więc pełna entuzjazmu obstalowuję od razu dwoje drzwi zewnętrznych, do głównego budynku i do Apartamenciku. Zmroziła #typ_fakt
LZ Na trzecim, już właściwie poddaszu, znajdowało się tylko dwoje drzwi . Te na prawo prowadziły do mieszkania Sandeckich. Te na lewo? #typ_lit
LZ umieszczone przednie światło na przedniej masce oraz dwoje drzwi otwieranych przeciwnie do kierunku jazdy, o kombinowanej z #typ_publ
LZ sprawca wyłamał w budynku sali remizy OSP w Szklarce Przyg. dwoje drzwi prowadzących do pomieszczeń socjalnych. Straty ok. 500zł. #typ_publ
LZ Wyobraź sobie: elegancka poczekalnia. Imitacje marmuru. I  dwoje drzwi . Ja pod jednymi, pod drugimi, do ginekologa – kobieta. Młoda, #typ_lit
LZ sufit, małe okienko w drzwiach, dwoje drzwiczek do schowków i dwoje drzwi do mieszkania. Innocenty poczuł się całkiem nieswojo. Takiego #typ_lit



LZ nigdy nie oświetlane elektryczną lampą, z którego prowadziło dwoje drzwi - jedne do gabinetu Szykina, drugie do lokalu partyjnego. #typ_lit
LZ Szybko sprzątnięto nakrycia po przekąskach i nagle przez dwoje drzwi sali, jak na komendę, szybkim krokiem weszli stewardzi, niosąc #typ_lit
LZ Każdy dom ma jedno lub najwyżej dwa okienka oraz jedne lub dwoje drzwi ; okna są bez ram i nieoszklone, zamyka się je od wewnątrz #typ_publ
LZ glazura w biało-niebieskie lilie. Na każdym piętrze dwoje drzwi . Wysokie, starannie rzeźbione, w ciemnym drewnie. #typ_publ
LZ Między 2 a 3 maja nieznany sprawca zniszczył dwoje drzwi wejściowych mieszkania przy ulicy Hallera w Nakle. #typ_publ
LZ laty było wprawdzie włamanie do kościoła, złodzieje sforsowali dwoje drzwi i kratę, ale wówczas włączył się alarm i sprawcy uciekli – #typ_publ
LZ się do środka. Powinny być tylko jedne. Jeżeli mieszkanie ma dwoje drzwi , zadbajmy o to, by środkowe były mniejsze od głównych. #typ_publ
LZ samochodzie rover sprawcy porysowali karoserię oraz uszkodzili dwoje drzwi pojazdu. Następnym razem wybili tylną szybę w aucie i #typ_publ
LZ Natomiast chłodziarko-zamrażarki mają dwoje drzwi i są dużo większe. Zamrażalnik, w zależności od modelu, może #typ_publ
LZ wspólnie przez koncerny Renault i PSA. Potężne auto ma tylko dwoje drzwi , za to o imponującej długości 178 cm. Dzięki skomplikowanemu #typ_publ
LZ bez podłóg, fragmenty sufitu leżały na podłodze. Zachowało się dwoje drzwi i kawałki boazerii. Na podstawie tych wzorów Smólski #typ_publ
LZ Tatarczuk, oficer prasowy KP Policji w Lęborku. - Wyłamali dwoje drzwi . Łup wynieśli przez drzwi ewakuacyjne, otwierane od wewnątrz #typ_publ
LZ bez podłóg, fragmenty sufitu leżały na podłodze. Zachowało się dwoje drzwi i kawałki boazerii. Na podstawie tych wzorów Jakub #typ_publ
LZ tam kilka przypadków wandalizmu. Zniszczono między innymi dwoje drzwi , których naprawa dużo nas kilkaset złotych – dodaje Mariusz #typ_publ
LZ wymagają dziecięce łazienki. Wymienionych ma też być dwoje drzwi wejściowych, które zimą przepuszczały zbyt dużo #typ_publ
LZ wejść prosto z ulicy. Aby wejść do środka - trzeba pokonać dwoje drzwi . Gdy pokonamy pierwsze, możemy iść na wprost lub skręcić w #typ_publ
LZ do torby. Każde miejsce na ziemi nawet jeśli jest niebem ma dwoje drzwi i czas zawarty pomiędzy nimi. **** Pytasz córeczko… po co mi #typ_publ
LZ po nich puste butelki i sterta papierów. Chociaż brama posiada dwoje drzwi , nikt nie pamięta już, kiedy ostatnio była zamykana. Najgorzej #typ_publ
LZ zł - mówi Z. Pająk. - Za te pieniądze wymieniono 14 okien i dwoje drzwi . Pomalowano ściany. Prace prowadzone były w czynie społecznym. #typ_publ
LZ płyty CD. Straty oszacowano na tysiąc złotych. OLKUSZ Wyłamał dwoje drzwi , splądrował cały dom i niczego nie zabrał. Do tego zdarzenia #typ_publ
LZ sportowego można rozszerzyć na modele, które mają więcej niż dwoje drzwi , a nawet spory bagażnik. Znakomite, rajdowe referencje ma #typ_publ
LZ dowodzenia można otworzyć wszystkie główne wejścia, a dwoje drzwi nie może być otwartych równocześnie. Zarządza tym specjalny #typ_publ
LZ między sobą błyskawiczną zbiórkę pieniędzy. I nawet dwoje drzwi wewnętrznych kupiła z tej składki. A zięć dokupił drzwi #typ_publ
LZ terenie powiatu. Z prac inwestycyjnych w remizie zamontowano dwoje drzwi do boksów garażowych, na zakup trzecich straż liczy na #typ_publ
LZ nie przeszkodził we włamaniu fakt, że wejścia strzegło dwoje drzwi . Poradził sobie z takim zabezpieczeniem bez większych #typ_publ
LZ kłopot, dokonali sporych zniszczeń. Włamywacze zdewastowali dwoje drzwi wejściowych, okna, drzwi do biura i pomieszczenie biurowe. #typ_publ
LZ w dobudowanej części remizy zamontowano okna i dwoje drzwi . Wykonano tynki i kupiono płytki ceramiczne. W planach na ten #typ_publ
LZ 36 osób, z tego miejsc siedzących jest od 18 do 22. Posiada dwoje drzwi wejściowych dwuskrzydłowych sterowanych elektropneumatycznie. #typ_publ
LZ 36 osób, z tego miejsc siedzących jest 18 do 22. Posiada dwoje drzwi wejściowych dwuskrzydłowych, sterowanych elektropneumatycznie. #typ_publ
LZ Często mają mały zamrażalnik. Chłodziarko-zamrażarki mają dwoje drzwi i są dużo większe.. Jedna komora pełni funkcję chłodziarki #typ_publ
LZ mm. Było ono czterodzwiowe: drzwi kierowcy od strony lewej, dwoje drzwi po stronie prawej i jednoskrzydłowe drzwi z tyłu pojazdu. #typ_publ
LZ obecna sala balowa była przed laty znacznie większa. Posiadała dwoje drzwi (obecnie zamurowanych), prowadzących do następnego pokoju, w #typ_publ
LZ gospodarczym. Straty oszacowano na 360 zł. Uszkodzili też dwoje drzwi . Ich naprawa pochłonie 160 zł. Na dodatek „dowcipnisie” #typ_publ
LZ glazurą, wyposażone w nowoczesny system cyrkulacji powietrza i dwoje drzwi . Jedne z nich prowadzą do pomieszczeń, w których będzie #typ_publ
LZ mercedesa i nadwoziem jelcza ma osiem metrów długości, dwoje drzwi i 20 miejsc siedzących #typ_publ
LZ dotyczącym studyjnego modelu tudor A.D. 2002? Tudor, czyli dwoje drzwi jest tłumaczeniem tego określenia z języka angielskiego two #typ_publ
LZ budynku przy ul. Traugutta. Wewnątrz mała poczekalnia i dwoje drzwi po obu stronach ściany. Wszędzie biało. W korytarzu czeka już #typ_publ
LZ Okien w izbach nie było, tylko dwoje drzwi na przestrzał. Jeżeli ktoś umierał, otwierano oboje drzwi, #typ_lit
LZ pogotowia. Za szeregiem drewnianych ławek znajdowało się dwoje drzwi . Podszedł do pierwszych z nich. Trafił dobrze. Na pomalowanym #typ_lit
LZ opozycjonista z tobołkiem w ręku szedł za oddziałowym. Minęli dwoje drzwi i przeszli na przeciwną stronę korytarza. Krzysztof stanął u #typ_lit
LZ Górnej nieznany sprawca uszkodził trzy okiennice oraz dwoje drzwi w domku letniskowym pewnego mieszkańca Krakowa. Ten poniósł w #typ_publ
LZ ustaleń policji wynika, że sprawcy weszli do cerkwi, pokonując dwoje drzwi i metalową kratę. Cerkiew była przeznaczona do remontu. Nie #typ_publ
LZ obecnie (przeznaczonej do remontu) cerkwii, wyważając dwoje drzwi i metalową kratę. Mogło do tego dojść minionej nocy około #typ_publ
LZ JAN KANTY PAWLUŚKIEWICZ, kompozytor: DWOJE DRZWI EFEKT KLAUSTROFOBICZNY #typ_publ
LZ jest znakomita, ale komunikacja jest uciążliwa; tylko dwoje drzwi do wejścia na widownię dla 700 osób daje efekt #typ_publ



LZ po północy, zauważył otwarte okno w suterenach oraz uszkodzone dwoje drzwi na piętrze. #typ_publ
LZ sklep, usiłując dokonać włamania do obiektu. Sforsowali tam dwoje drzwi , lecz zostali spłoszeni. Szkody wszakże są 4-tysięczne. Jeden #typ_publ
LZ na piętrze oraz w mieszczącej się w suterenie klasie, a także dwoje drzwi wejściowych. Przed szkołą położona zaś została kostka brukowa #typ_publ
LZ do wynajmowanego przez niego mieszkania, uszkadzając przy tym dwoje drzwi . Straty wyniosły 300 złotych. #typ_publ
LZ został z pierwszej edycji "Szkółmistrza". Zniszczono przy tym dwoje drzwi . A co najważniejsze - poczucie bezpieczeństwa - mówią #typ_publ
LZ chorzy bardzo tracą ciepło. Od korytarza każdy pokój oddziela dwoje drzwi . Po ich zamknięciu w sali wytwarza się rodzaj nadciśnienia, co #typ_publ
LZ wymagania określone dla autobusów. Na przykład pojazd ma mieć dwoje drzwi z prawej strony. Tymczasem z naszych informacji wynika, że w #typ_publ
LZ WOLBROM. Nieznany sprawca zarysował dwa nadkola i dwoje drzwi volkswagena golfa, zaparkowanego przy ul. Łukasińskiego. #typ_publ
LZ kradzieży doszło pomiędzy godziną 19 a 21.10. Sprawcy wyłamali dwoje drzwi , dostali się do domu, skradli telefon komórkowy. Straty #typ_publ
LZ dzięki dotacjom i funduszom zamontowaliśmy w strażnicy dwoje drzwi aluminiowych. #typ_publ
LZ limuzyn liczba niemała, a co dopiero dla samochodu, który ma dwoje drzwi ! Ale tutaj to normalne - znów o standardowe 80 milimetrów #typ_publ
LZ Wymieniono też dwoje drzwi wejściowych i zrobiono nowy daszek nad wejściem, który będzie #typ_publ
LZ o potężnych belkach i ścianach z łupanego, polnego kamienia; dwoje drzwi prowadziło do sporych komór; w pierwszej stały beczułki z #typ_lit
LZ natychmiast przewieziony na salę operacyjną. Musiano wyłamać dwoje drzwi , aby skrócić czas dotarcia do sali. #typ_fakt
LZ do trzeciego wagonu, Nowakowi udało się zrobić to samo, dwoje drzwi dalej, więc w dalszym ciągu dzielił go od obserwowanego #typ_lit
LZ Za oknem widziałam papę wylaną na dachu sąsiedniej kamienicy. Dwoje drzwi przebijały co chwilę odgłosy przyciężkawej windy. #typ_lit
LZ dotkniętej plugawą ręką chemicznie czystej dziewicy. Pokój ma dwoje drzwi . Jedne prowadzą do drugiego pokoju, zajmowanego przez panny o #typ_lit
LZ Klitka jest mała i ciemna. Ma okieneczko na wysokości brzucha, dwoje drzwi , z których jedne wychodzą wprost na dwór, stoliczek, piec i #typ_fakt
LZ zaparkowany samochód. Skutkiem kolizji zniszczeniu uległo dwoje drzwi prawej strony mojego samochodu oraz prawe nadkole. Sprawca #typ_publ
LZ pożaru wieżowca. Spalona została kabina windy, opalone zostało dwoje drzwi wejściowych do mieszkań, a także ściany na dziesiątym piętrze. #typ_publ
LZ z PSP; by dostać się do poszkodowanych, strażacy wycięli dwoje drzwi i częściowo dach pojazdu. Oprócz zniszczonego samochodu #typ_publ
LZ Nieznany sprawca włamania oprócz lampki nocnej skradł dwoje drzwi , osiem płyt wiórowych i odkurzacz. Wartość skradzionych #typ_publ
LZ (każde mieszkanie na ul. Kotlarskiej nr 5, 7 i 9 od frontu ma dwoje drzwi balkonowych i jedno okno) wynosi 5.500 - 6.000 zł. Nasuwa się #typ_publ
LZ ma kiepski, silnik jest głośny, wnętrze ciasnawe, zaś tylko dwoje drzwi czyni jego przydatność dla czteroosobowej rodziny dyskusyjną. #typ_publ
LZ New beetle ma, jak swój poprzednik, tylko dwoje drzwi dla pasażerów, podobne okrągłe zegary, deskę rozdzielczą z #typ_publ
LZ która znajduje się nad sklepem; pokonali przy tym kratę oraz dwoje drzwi (z wstępnych oględzin wynika, że zamki nie zostały uszkodzone, #typ_publ
LZ Około godz. 2 w nocy dwoje drzwi do remizy padło z łoskotem. Do środka wtargnęli trzej #typ_publ
LZ napoje oraz drobne pieniądze z kasy, musieli sforsować dwoje drzwi . #typ_publ
LZ w czytelni biblioteki od strony ul. Górnej. Następnie wyłamali dwoje drzwi i kłódki na dwóch kratach zabezpieczających i weszli do #typ_publ
LZ się jej nie udało - powiedział komisarz Jan Wolak. W domu było dwoje drzwi . #typ_publ
LZ przestępców dokonała przemocy, rozbijając, przy użyciu łomów, dwoje drzwi prowadzących do mojego biura. #typ_qmow
LZ chłopca i przypomina mi się bajka. Było to w jesieni. Było dwoje drzwi . Za każdymi kto inny mieszkał. Za jednymi była długa pracownia #typ_fakt
LZ wonnym powietrzem. W każdym rogu były drzwi, a w jednym aż dwoje drzwi ; pod oknem mieszkania stróża znajdował się śmietnik i wodociąg. #typ_lit_proza
LZ że do gmachu sądowego prowadzą dwie olbrzymie bramy i dwoje drzwi . Następnie widzi cztery różnej wielkości gromady #typ_lit_proza
LZ - pewnie trzeba bedzie odmalować wnętrze ;-) Sporo + dwoje drzwi + min. 1 gitara Byłoby fajnie :-) -- pozdrav. #typ_net_interakt
LZ jedynie wówczas, gdyby losujący miał prawo wybrać dwoje drzwi z 3 - a to już inna GRA. :) Edward Robak* Uwaga: kopia na #typ_net_interakt
LZ po odsłonięciu drzwi przez prowadzącego... Wybiera wtedy dwoje drzwi z 3, z tym że jedne z tych 2 są otwarte. Rozumiesz? #typ_net_interakt
LZ jedynie wówczas, gdyby losujący miał prawo wybrać dwoje drzwi z 3 - a to już inna GRA. :) Edward Robak* Nie, nie inna #typ_net_interakt
LZ po odsłonięciu drzwi przez prowadzącego... Wybiera wtedy dwoje drzwi z 3, z tym że jedne z tych 2 są otwarte. Rozumiesz? /autor: #typ_net_interakt
LZ :) Dom ma sześć okien, dwa kominy i dwoje drzwi . Pytanie: w którym roku umarła babka stróża ? pozdrawiam #typ_net_interakt
LZ np. takiej: - Idę korytarzem. Chcę wyjść na zewnątrz. Widzę dwoje drzwi . Wyglądają tak samo. Jestem pierwszy raz w tym miejscu. #typ_net_interakt
LZ w końcu musiał skorzystać z szaletu. Podchodzi i patrzy a tam dwoje drzwi i dwie dziwne literki ( a nie kółko i trójkącik) Przyjrzał #typ_net_interakt
LZ kobiety). Liczebniki zbiorowe w ogóle mają w ogóle rodzaju ( dwoje drzwi ). Są jeszcze ułamkowe, o których mówiłam wcześniej, u któruch #typ_net_interakt
LZ Filmy oglądać! Patrz "Labirynt", wariacja na temat powyższy. Dwoje drzwi strzeżonych przez cosie (opis musiałby być dłuższy). #typ_net_interakt
LZ :) Dom ma sześć okien, dwa kominy i dwoje drzwi . Pytanie: w którym roku umarła babka stróża ? pozdrawiam #typ_net_interakt



LZ że z rana jeszcze coś przypaliły. Wyjeżdżając z garażu urwała dwoje drzwi w samochodzie! Największym jej zmartwieniem było to, jak #typ_net_interakt
LZ a my śpimy razem, gdy dziecko zacznie płakać, żona otwiera dwoje drzwi i idzie do dziecka (minus to opóźnione usłyszenie płaczu oraz #typ_net_interakt
LZ kupić tak ze dwa i pół opakowania chleba :-) Dwoje drzwi , troje lodów na patyku, czworo lodów włoskich itd? :-) #typ_net_interakt
LZ drzwi", nawet jeśli to nieprawda. ;) A dalej już łatwo: dwoje drzwi , troje trzwi, ..., pięcioro drzwi Ze skarpetkami #typ_net_interakt
LZ kościółek nie posiadał wieżyczki, do środka prowadziło dwoje drzwi . Wewnątrz znajdowały się dwa rzędy ławek i krucyfiks. #typ_net_interakt
LZ wskazuję. Wskazuję więc drzwi NA NIBY. Naprawdę wybieram dwoje drzwi , których nie wskazałem i mam 100% pewności, że według reguł: #typ_net_interakt
LZ Na jej zakończenie wchodzi się do właściwego muzeum przez dwoje drzwi jedne mają napis UPRZEDZENI a drugie WOLNI od UPRZEDZEŃ. #typ_net_interakt
LZ trzyosiowe. Wszystkie odmiany miały długość 12 metrów i dwoje drzwi . Łącznie wytworzono 22 egzemplarze tego trolejbusu w różnych #typ_net_nieinterakt
LZ do komunikacji ludzi lub materiałów, zaopatrzone w dwoje drzwi , które nie mogą być otwierane równocześnie. powierzchnia #typ_net_nieinterakt
LZ siedzenia), zasłonki na okna, bagażnik podpokładowy. Ma dwoje drzwi , pierwsze otwierane pneumatycznie, drugie (za tylną osią) – #typ_net_nieinterakt
LZ w korzystnych warunkach nawet mniej). Model lokalny – L120 ma dwoje drzwi , poj. 73 pas. (49 siedz. + 24 stoj.), bagażnik podpokładowy, #typ_net_nieinterakt
LZ W tylnej ścianie komory grobowej –" Domu Złota ", znajduje się dwoje drzwi . Pierwsze, po lewej stronie wiodą do pojedynczego #typ_net_nieinterakt
LZ do transportu 20 żołnierzy. Dostęp do ładowni zapewniały dwoje drzwi z każdej strony kadłuba. Podwozie klasyczne dwukołowe stałe z #typ_net_nieinterakt
LZ na szczycie którego sadzano betonową, spiczastą czapę. Posiada dwoje drzwi - jedne większe i po naprzeciwległej ścianie mniejsze . #typ_net_nieinterakt
LZ jest ograniczony jedynie wytrzymałością załogi. Galaxy posiada dwoje drzwi załadunkowych, jedne pod ogonem, a drugie pod unoszoną częścią #typ_net_nieinterakt
LZ Fiat 672. Pojazdy miały długość 12 metrów i wyposażone były w dwoje drzwi . Wytworzono 139 egzemplarzy tego rodzaju trolejbusów w rożnych #typ_net_nieinterakt
LZ znajdują się dwa rzędy półokrągle zakończonych okien oraz dwoje drzwi , prowadzące pierwotnie do głównej sali modlitewnej oraz #typ_net_nieinterakt
LZ na pomoc dozorcę, pana Marczaka. Każde mieszkanie miało dwoje drzwi . Frontowe i kuchenne. Chłopiec nie wiedział, czy Marczakowi #typ_net_nieinterakt
LZ tandem, zaopatrzone w podwójne przyrządy do strowania, dwoje drzwi z prawej strony kadłuba. Zbiorniki paliwa w płacie. Podwozie #typ_net_nieinterakt
LZ oknami po bokach, miejsca w układzie tandem (pilot z tyłu). Dwoje drzwi z prawej strony kadłuba. Silnik gwiazdowy, 5 cylindrowy #typ_net_nieinterakt
LZ który nakazał zmianę designu świateł, zezwolił tylko na dwoje drzwi oraz kazał zmienić kilka drobiazgów. W rezultacie samochód #typ_net_nieinterakt
LZ Miał 13 łokci szerokości, 23 łokcie długości, cztery okna oraz dwoje drzwi . Wnętrze było jako tako ozdobne, ściany ozdobione były #typ_net_nieinterakt
LZ Lato bez ptaków ), My House Has Two Doors (pol. Mój dom ma dwoje drzwi ), Phoenix Harvest (polskie tłumaczenie: Żniwo feniksa , #typ_net_nieinterakt
LZ z zadaszeniem od zachodu. Na nawie wieżyczka na sygnaturkę. Dwoje drzwi drewnianych z okuciami z połowy XVIII wieku. Wewnątrz trzy #typ_net_nieinterakt
LZ od innych współczesnych typów małego profilu mają po dwoje drzwi po każdej stronie, nie zaś trzy. W latach 1993–1995 #typ_net_nieinterakt
LZ pod opieką ojców Augustynów z Olesna, posiadał sześć okien, dwoje drzwi , ołtarz z pomalowanych desek, "chorus" , małe organy i małą #typ_net_nieinterakt
LZ prawej stronie). Wszystkie odmiany miały długość 12 metrów i dwoje drzwi , z wyjątkiem trzydrzwiowego 18-metrowego modelu z nadwoziem #typ_net_nieinterakt
LZ miejskiej komunikacji publicznej powinien mieć co najmniej dwoje drzwi po prawej stronie, wyposażone w uchwyty lub poręcze, a nie #typ_publ
LZ lewej i prawej kulisie znajdują się niewidoczne pomieszczenia, dwoje drzwi z głębi zastąpiono jednymi dwudzielnymi, ale dopóki się nie #typ_publ
LZ (gm. Masłowice) złodzieje skradli z nowo budowanego domu dwoje drzwi oraz taczkę. Do wnętrza dostali się po wyważeniu okna. Straty #typ_publ
LZ * 4 czerwca nieznany sprawca zniszczył dwoje drzwi wejściowych w nowo budowanym domu w Grodzisku (gm. Żytno). #typ_publ
LZ obrazy, często na podłodze jest mozaika. Każda kaplica ma dwoje drzwi , jednym pielgrzymi wchodzą a drugimi wychodzą. Dawno już #typ_net_interakt
LZ peryferyjnych drogach, a poza tym mają dwoje dużych, dwuskrzydłowych drzwi (stare autosany mają albo jedne drzwi, #typ_publ
LZ w obrębie przestrzeni scenicznej, ale także przez dwoje dużych drzwi znajdujących się z tyłu widowni i przechodzenie na #typ_nd
LZ kościoła prowadzą szerokie schody i dwoje dużych przeszklonych drzwi . Wnętrze jest na razie jeszcze #typ_publ
LZ W prawym boku nadwozia znajdowało się dwoje dwuskrzydłowych drzwi o szerokości w świetle 2 × 600 mm otwieranych #typ_net_nieinterakt
LZ Z miejsca, w którym była, Sygin zauważyła również dwoje innych drzwi , po obu stronach hollu. Jedne (po prawej stronie) były #typ_net_interakt
LZ się drzwi, że wymontowali je i skradli. Skradli również dwoje innych drzwi z tego budynku. Złodziejskim łupem stały się też: #typ_publ
LZ motorower, cztery opony, silnik elektryczny, dwoje metalowych drzwi i złom. Dzierżawiący nieruchomość mieszkaniec #typ_publ
LZ znajdowałsię wielki otwarty łuk mający po bokach dwoje mniejszych drzwi . Z boków zamykały scenę ściany ustawione pod #typ_net_nieinterakt
LZ Wzięliśmy się do pracy od początku - wykuliśmy dwoje nowych drzwi do przyklasztornego kościoła - w bocznych nawach. Stare #typ_publ
LZ po nowym chodniku z kostki brukowej oraz przejść przez dwoje nowych drzwi wejściowych. W przedszkolu nr 4 wykonano ściankę wraz z #typ_publ
LZ km w mieście i 2,9 litra na autostradzie. Ma tylko dwoje ogromnych drzwi , otwieranych do góry, na zawiasach umocowanych do #typ_publ
LZ Aerofłotu. By się do nich dostać, trzeba przejść dwoje opancerzonych drzwi z wizjerami i posterunek ochrony. Urzędniczki #typ_publ
LZ Jelcz 272 MEX wyposażony był w dwoje otwieranych pneumatycznie drzwi w prawej ścianie nadwozia. W #typ_net_nieinterakt



LZ go o obrabowanie banku, dla którego wykonał dwoje potężnych drzwi do skarbca. Zamknięto go w więzieniu i trzymano #typ_lit
LZ do środka samochodu decydują takie elementy jak dwoje przesuwnych drzwi bocznych oraz duża klapa bagażnika. #typ_publ
LZ dwie osoby w dwóch różnych miejscach pukają do dwojga drzwi . #typ_publ
LZ Drewniana podłoga, aluminiowe poszycie dwojga drzwi i masek. Rozkładany dach z dermy i blaszane błotniki. #typ_publ
LZ wykorzystano drewno na podłogę, aluminium na poszycie dwojga drzwi i masek pojazdu, dermę na składany dach i blachę na błotniki #typ_publ
LZ Uszkodzili drzwi 30 listopada zgłoszono uszkodzenie dwojga drzwi w gimnazjum w Ostrzeszowie. Ustalono, że sprawcami #typ_publ
LZ a gospodyni zdjęła wełnianą chustę i otworzyła jedne z dwojga drzwi prowadzących z sieni do wnętrza, nie licząc drewnianych #typ_lit_proza
LZ oświetlony i lśnił taką samą szpitalną czystością. Doszli do dwojga drzwi pomalowanych oliwkową farbą. Sierżant odemknął jedne z nich i #typ_lit
LZ tak często, ile trzeba strażnikowi na przejście obok dwojga drzwi ku trzecim. Na tym właśnie polega zadanie milczącej #typ_fakt
LZ byli w stanie to zrobić. Na palcach podkradli się do tych z dwojga drzwi , które prowadziły na galerię od strony fosy. Myszka zaciskał #typ_lit
LZ teren z pasieką przy ul. Leśnej w Ciechanowie. Po wyłamaniu dwojga drzwi z pomieszczeń skradli narzędzia, butlę gazową , zegar ścienny #typ_publ
LZ setki pasażerów. Przez pewien czas nie mogli oni korzystać z dwojga drzwi wejściowych, bo jedne z nich były zamknięte. Wisiał na nich #typ_publ
LZ całkiem często zdarza się niestety, że jednoczesne otwarcie dwojga drzwi jest prawie niemożliwe. Uciążliwość takiego rozwiązania, choć #typ_publ
LZ sądu. Ten stwierdził, że nie ma potrzeby tworzenia dwojga drzwi wejściowych. #typ_publ
LZ Skoda dwojga drzwi . #typ_publ
LZ Przypomniał mi się Casanunda rozwiazujacy problem dwojga drzwi (wolność/smierć) i dwóch strażników (jeden kłamie, drugi #typ_net_interakt
LZ drzwi 2/3. Ale teraz już wiemy, za którymi z pozostałych dwojga drzwi nie ma nagrody, bo te drzwi zostały otwarte. Więc nadal mamy #typ_net_interakt
LZ A brakuje tylko kroczek. Bo jak wybierzesz już, za którymi z dwojga drzwi chciałbyś odnależć nagrodę to nie ma znaczenia czy otworzysz #typ_net_interakt
LZ zasada ma tu miejsce. Zdarzenie przyszłe (otwarcie jednych z dwojga drzwi ) nie zmienia tego prawopodobieństwa, czyli nagroda znajduje #typ_net_interakt
LZ Laktancji, Tolerancji i Rehabilitacji, aż u dwojga ostatnich drzwi , wiodących do sal Degradancji i Dekorancji, #typ_lit_proza
LZ miał się z niej wydostać przez któreś z dwojga znajdujących się tam drzwi . Za jednymi drzwiami ukryty był #typ_lit
LZ od strony szosy jest stajnia murowana z czterema okienkami, dwojgiem drzwi podwójnych na przestrzał, około pięćdziesiąt łokci długa, a #typ_publ
LZ Dotychczasowe typy karoserii uzupełni nowy wariant, z dwojgiem drzwi bocznych. #typ_publ
LZ kondygnacji oraz pokoje mieszkalne oddzielone więcej niż dwojgiem drzwi od pomieszczeń, z których usuwane jest powietrze, powinny #typ_publ
LZ wygodne w wersji pięciodrzwiowej. Gorzej jest w aucie z dwojgiem drzwi , bowiem tylko prawy fotel przesuwa się do przodu po #typ_publ
LZ też nie ma. Nie tylko dlatego, że nie ma już autobusów z dwojgiem drzwi . Dla wygody pasażerów od dawna kupuje się we Włocławku #typ_publ
LZ tylnych okien oraz nadbudówkę z czarnego tworzywa z dwojgiem drzwi zamiast tylnej klapy. Pojemność przestrzeni bagażowej #typ_net_nieinterakt
LZ (system dynamicznego bezpieczeństwa DSA), dwojgiem rozsuwanych drzwi (opcjonalnie), ładownością do 3200 litrów oraz #typ_publ
LZ to jej pojemność. W tylnej części - między dwojgiem żelaznych drzwi z maleńkimi, zakratowanymi okienkami - karetka #typ_lit
LZ  Są one sprawne. W dniu wypadku przy dwojgu drzwi do windy, m.in. na dziewiątym piętrze, czyli na kondygnacji, #typ_publ
LZ kominach, gontami kryta o sześciu oknach frontowych, dwojgu drzwiach , to jest jednych do sklepu czyli do składu wódek, a #typ_publ
LZ dla kowala, o dwóch kominach nad dach, gontami kryty, o dwojgu drzwiach frontowych podwójnych, o jednym oknie (gdyż drugie #typ_publ
LZ gontami pokryty z jednym kominem nad dach wymurowanym, o dwojgu drzwiach wchodowych, trzech oknach, na łaźnię parową przeznaczony". #typ_publ
LZ niepewnych promyków przesączających się przez kratki w dwojgu drzwiach , zaterkotał silnik, samochód drgnął i ruszył z miejsca; #typ_lit
LZ ciupagę wykradli i zamknęli tak daleko, że ją od niego dziesięcioro drzwi dzieliło. Potem rzucili się na śpiącego, porozcinali na #typ_lit
LZ Spółdzielni Mieszkaniowej skradziono ostatnio dziesięcioro drzwi aluminiowych, a dwoje złodzieje zdążyli tylko #typ_publ
LZ noc miała miejsce po raz pierwszy. Złodzieje wyłamali dziewięcioro drzwi , przepiłowali sześć kłódek, wtargnęli do klubu po to #typ_publ
LZ placu manewrowego i położono kostkę brukową, wymieniono dziewięcioro drzwi garażowych oraz ogrodzono plac manewrowy i zamontowano #typ_publ
LZ chcieli. Ciupaga ruszyła się wprawdzie na pomoc Janosikowi i ośmioro drzwi przebiła, lecz w dziewiątych ugrzęzła. #typ_lit
LZ przerobionym z hotelu robotniczego. Wchodzę na korytarz - ośmioro drzwi z lewej, ośmioro z prawej, wszystkie prowadzą do #typ_fakt
LZ Tu, w sieni bardzo obszernej, lecz nieco przyćmionej, było ośmioro drzwi , a dozorca zapytał: #typ_lit_proza
LZ jest większa funkcjonalność, która wynika z posiadania pięciorga drzwi (seicento występuje wyłącznie w wersji 3-drzwiowej). #typ_publ
LZ Kupuję farbę do malowanie pięciorga drzwi ?pięciu par drzwi? czy jak?? Pozdr, J. #typ_net_interakt
LZ farbę, żeby pomalować pięcioro drzwi. Do pomalowania pięciorga drzwi . Hania #typ_net_interakt
LZ w dwóch wersjach: krótkiej, trzydrzwiowej i długiej z pięciorgiem drzwi . Pięciodrzwiowa wersja może mieć w bagażniku dodatkowy #typ_publ



LZ wersja. Poprzednia A klasa była dostępna tylko z pięciorgiem drzwi . Trzydrzwiowy mercedes A wygląda jak mały, sportowy #typ_publ
LZ i pełne praktycznych zakamarków wnętrze. W dysponującym pięciorgiem drzwi oraz wymiarami: 4270/1760/1610 mm nadwoziu mieści się #typ_publ
LZ podtrzyma sukces, jaki już teraz odnosi odmiana z pięciorgiem drzwi . Jej sprzedaż w krajach Europy Zachodniej osiąga #typ_publ
LZ odmian z silnikiem diesla. Nasza "307" to auto z pięciorgiem drzwi , silnikiem 2.0 HDi oraz bogatym wyposażeniem seryjnym, #typ_publ
LZ Karoseria z pięciorgiem drzwi posiada identyczne wymiary jak karoseria trzydrzwiowa #typ_publ
LZ teorię, przekonują, że opel corsa, zwłaszcza ten z pięciorgiem drzwi , to mały pojazd rodzinny. Prawda jak zwykle leży #typ_publ
LZ przez nas stilo dynamic JTD to samochód o nadwoziu z pięciorgiem drzwi . Dostęp do wnętrza auta był więc bardzo wygodny, zaś #typ_publ
LZ Albo przyjrzyjmy się pięciorgu drzwi . :-) Mnie również żaden z tych dwóch przykładów nie razi. #typ_net_interakt
LZ nie razi. Ciekawe, że powiedziałbym też raczej "w pięciorgu drzwi  -- mimo że w pięciorgu organach". -- #typ_net_interakt
LZ Weszli do obszernego holu, zero okien, za to pięcioro drzwi . Z tego tylko jedne otwarte - za nimi sterty kartonów #typ_lit
LZ Jedno okno duże z drzwiami balkonowymi, dwa okna małe, pięcioro drzwi . W kuchni na podłodze płytki PCW, w łazience terakota, a na #typ_publ
LZ Rodzinna wersja, "także duchowa" (Spiritual Too) miałaby pięcioro drzwi , 3,5 m długości i umożliwiałaby wygodną jazdę pięciu osobom. #typ_publ
LZ ministerstwo uważało, że samochód dla wojskowych musi mieć pięcioro drzwi . Teraz zrezygnowało z tego wymogu. Uznano też, że #typ_publ
LZ światła) oraz wnętrzem. Mogą pomieścić od 2 do 8 osób, mają pięcioro drzwi , przy czym tylne boczne są odsuwane. Mają 4,45 m długości, #typ_publ
LZ Ma ona silnik o pojemności nieco większej od Corsy Eco. Pięcioro drzwi , szyberdach i radio stanowią standardowe wyposażenie #typ_publ
LZ który zostanie przedstawiony wiosną '98 r. Hyundai Atos ma pięcioro drzwi i 3,5 m długości. Napędza go 4-cylindrowy silnik o #typ_publ
LZ Ma 3,61 m długości i wygląda jak zwarte, solidne pudełko. Pięcioro drzwi czyni ten pojazd atrakcyjnym dla rodziny. Mocno pochylona #typ_publ
LZ zamknięte, terroryści przestrzeliwali zamek. Uszkodzili tak pięcioro drzwi i dwie szafy. Dopiero po przeszukaniu Kruszyk „Wysocki” #typ_publ
LZ n ilość miejsca - mieści się w nim rodzina; pięcioro drzwi umożliwia wygodne dostanie się do środka; bagażnik o #typ_publ
LZ wszystkim dlatego, że ma (w przeciwieństwie do Seicento) pięcioro drzwi . Pierwsze kupowane przez polską rodzinę auto jest często #typ_publ
LZ pełnić rolę auta dla wszystkich, a idealne auto rodzinne ma pięcioro drzwi . Powinno też mieć duży bagażnik. Tu Matiz niestety nie ma #typ_publ
LZ niż podstawowa wersja Fiata Seicento. Daewoo ma jednak pięcioro drzwi , a to w naszym kraju bardzo pożądana cecha. Matiz Friend #typ_publ
LZ niż podstawowa wersja Fiata Seicento. Daewoo ma jednak pięcioro drzwi , a to w naszym kraju bardzo pożądana cecha. Matiz Friend #typ_publ
LZ modyfikacją Seata Toledo II. Jest o 25,5 cm krótszy, ma pięcioro drzwi , a tylnej części jego nadwozia - zgodnie z nowym image #typ_publ
LZ W odróżnieniu od trzydrzwiowego prototypu, Verso ma pięcioro drzwi , przy czym wcięte głęboko w zderzak drzwi tylne otwierają #typ_publ
LZ  Pięcioro drzwi w samochodzie segmentu rynkowego A - to poważny atut, #typ_publ
LZ musi pełnić rolę auta rodzinnego. A w takim samochodzie pięcioro drzwi rzeczywiście się przydaje. #typ_publ
LZ być chłodzony powietrzem z klimatyzacji. Trzy silniki i pięcioro drzwi Hyundaia i30 można kupić na razie tylko w wersji #typ_publ
LZ w Jajkowicach, w gminie Sadkowice. Z działki zginęło pięcioro drzwi , grzejniki żeliwne, miniciągnik rolniczy własnej produkcji #typ_publ
LZ podłogowa, na której powstanie również astra IV). Pojazd ma pięcioro drzwi i stylizacyjnie nawiązuje nieco do aut klasy SUV. #typ_publ
LZ maską, takie same zalety (dobry dostęp do wnętrza poprzez pięcioro drzwi , stosunkowo pojemny bagażnik, wygodna, wysoka pozycja #typ_publ
LZ wewnętrznych i o zbliżonym charakterze nadwozia. Hyundai ma pięcioro drzwi . Na jego seryjnym wyposażeniu (wersja GL) znalazły się: #typ_publ
LZ Podkreślono takie jego cechy jak komfort, który daje pięcioro drzwi , mały i dynamiczny silnik, zapewniający bardzo dobre #typ_publ
LZ cinquecento. Zachwycał swoją funkcjonalnością (znów tych pięcioro drzwi !), dobrym silnikiem i bardzo niskim zużyciem paliwa (w #typ_publ
LZ atrapie samochodu, ciekawie "wykrojone" zderzaki. Do tego pięcioro drzwi z kołem zapasowym, jak to w "terenówkach", umieszczonym #typ_publ
LZ pozbawioną stylistycznych ekstrawagancji, wyposażoną w pięcioro drzwi (tylna para przesuwana) oraz wymiary: 4454/1834/1714 mm #typ_publ
LZ Nowy peugeot ma piękne, oryginalne nadwozie, pięcioro drzwi i sporo przeszklonych płaszczyzn #typ_publ
LZ bryła nadwozia, o wymiarach: 4200/1730/1510 mm posiada pięcioro drzwi i sporo przeszklonych płaszczyzn. Przód samochodu dość #typ_publ
LZ ccm) silnik benzynowy OHC o mocy 85 KM. Samochód posiada pięcioro drzwi , przestronne wnętrze dzięki dużemu rozstawowi osi (2 400 #typ_publ
LZ message news:c2b07v$ln1$1@absinth.dialog.net.pl... Pięcioro drzwi . Kupuję farbę, żeby pomalować pięcioro drzwi. Do #typ_net_interakt
LZ Pięcioro drzwi. Kupuję farbę, żeby pomalować pięcioro drzwi . Do pomalowania pięciorga drzwi. Hania #typ_net_interakt
LZ zmiany pogody czy wiesz że musiałam zamknąć za sobą aż pięcioro drzwi żeby się z tobą zobaczyć proszę o filiżankę mate #typ_net_interakt
LZ na rowery, narty a nawet box dachowy, zazwyczaj mają pięcioro drzwi . Można spotkać jednak trzydrzwiowe odmiany, jak np. #typ_net_nieinterakt
LZ morzu. Z przedsionka do wnętrza bazyliki prowadzi pięcioro drzwi , z których środkowe ozdobione płaskorzeźbami z scenami #typ_net_nieinterakt
LZ kokpitu droga wiedzie poprzez pięcioro szeroko otwieranych drzwo . Liczący 455 litrów bagażnik daje się #typ_publ



LZ trójdzielną kruchtę, do której wchodziło się przez pięcioro wąskich drzwi . Profilowane gzymsy międzykondygnacyjne, szerokie #typ_fakt
LZ fakt, że karoseria posiada pięcioro wygodnych, szeroko otwieranych drzwi oraz sporych rozmiarów #typ_publ
LZ o dziewięciorgu cieląt itd. ? zabrał się do mycia siedmiorga drzwi ? miał w kolekcji dziewięcioro skrzypiec itd. #typ_net_interakt
LZ wpuściła go na zamek, zaprowadziła do komnaty, co się na siedmioro drzwi zamykała, co w oknie żelazną kratę miała, i powiada: #typ_lit
LZ I czarownica wyszła, i szewczyka w komnacie na siedmioro drzwi zamknęła. #typ_lit
LZ O pierwszej zorzy czarownica siedmioro drzwi odmyka i już cieszy się, że i temu zalotnikowi głowę #typ_lit
LZ się tam długi, wąski korytarz, w którym stało otworem siedmioro drzwi . Podpułkownik szedł przodem i wydawał rozkazy bez chwili #typ_lit
LZ tam: podpułkownik Klimentiew kazał pootwierać wszystkie siedmioro drzwi na korytarz, aby stamtąd samemu nadzorować nadzorców. #typ_lit
LZ u krakowskiego artysty rzeźbiarza, prof. Czesława Dźwigaja siedmioro drzwi spiżowych. Wszystkie mają być gotowe do 2007 roku. #typ_publ
LZ * SIEDMIORO DRZWI . Włamywacze, którzy nocą dostali się przez okno do #typ_publ
LZ skradli stamtąd co prawda tylko telefon, ale zniszczyli aż siedmioro drzwi wewnątrz obiektu. Szkody są szacowane na 1200 zł. (asz) #typ_publ
LZ  sześcioro drzwi i cztery okna. - Podczas gaszenia pożaru podłogi zalane #typ_publ
LZ Waży 3,5 tony, ma dwa metry wysokości, a sześć długości, sześcioro drzwi , dziewięć komfortowych miejsc siedzących i dziesięć #typ_publ
LZ Kutuzowa i Suworowa. Nieduże pomieszczenie ma za to aż sześcioro drzwi , w tym czworo to tylko imitacja! Może miały stwarzać #typ_publ
LZ Ostatnie pytania Mój dom ma sześcioro drzwi , wszystkie z dobrego drewna. Pierwsze zbyt długo #typ_net_interakt
LZ Outlook. Wagony składają się z pięciu segmentów i mają sześcioro drzwi . Mają niską podłogę na całej długości. Liczba miejsc: #typ_net_nieinterakt
LZ pośrodku stół zamiast grobowca, puste ławy pod ścianami i troje drzwi w trzy różne strony, sam nie wiem, od których zacząć, gdzie #typ_lit
LZ wykończono mosiężnymi okuciami i wieszakami. W kuchni było troje drzwi : do największego pokoju, pod schody i do pokoiku. Parter był #typ_lit
LZ  Troje drzwi jadalni było osłoniętych portierami "wileńskimi" w #typ_fakt
LZ także w dawnej sypialni właścicieli. Również w sali od zachodu troje drzwi posiada podobną dekorację groteskową. Natomiast zachowane tam #typ_fakt
LZ swojej poszarzałej twarzy prędkim ruchem otworzyła wszystkie troje drzwi . Odbicie z błyskiem znikło pod orzechową ramą. #typ_lit
LZ Jeszcze raz obrzucił wzrokiem całą komnatę. Troje drzwi . Jedne wiodą do wieży. drugie do zewnętrznych schodów. Trzecie #typ_lit
LZ małego pojazdu jest pojemne, łatwy dostęp do jego wnętrza daje troje drzwi . Po złożeniu tylnego siedzenia uzyskuje się dużą przestrzeń #typ_publ
LZ Nowy samochód, podobnie jak Cinquecento będzie miał troje drzwi , 3,32 metra #typ_publ
LZ A380 powinna zamknąć się w 90 min (wymiana pasażerów przez troje drzwi - wyjście 14 min, wejście 22 min, wymiana cateringu 37 min, #typ_publ
LZ W kuchni znajdowało się troje drzwi , z których jedne, zwykłych rozmiarów, otwierały się do sieni, #typ_lit_proza
LZ działa. Drzwi otwiera gruba brunetka. Za nią ciemny korytarz i troje drzwi . #typ_publ
LZ Pod cuchnącą ubikacją ( troje drzwi na środku dziedzińca) też niecierpliwa kolejka: chorują, bo tu #typ_publ
LZ zyjąca ciocia RÓWNIEŻ doznała dziwenych rzeczy.... Było troje drzwi wyjsciowych i wszytskie w jednym momencie sie zatrzasły... #typ_net_interakt
LZ wybili szybę w dachu i weszli do środka. Następnie wyłamali troje drzwi od poszczególnych pomieszczeń, uszkodzili dwa automaty do gier #typ_publ
LZ kopie mieli jeszcze tylko papież i sekretarz stanu, zamykał troje drzwi z żelaznymi okuciami. Gdy obracał klucz, sam był zaskoczony #typ_lit
LZ stanowi kwadratowy przedpokój, gdzie jest i wanna i wygódka i troje drzwi do wszystkich pokojów. Oczywiście, trzeba to wszystko zobaczyć. #typ_listy
LZ jednego z lokali gastronomicznych. Sprawcy włamania uszkodzili troje drzwi nie dokonując kradzieży, gdyż w magazynie nie było towarów. #typ_publ
LZ Wojska Polskiego w Raciborzu. Najpierw jednak musiał wyłamać troje drzwi . Gdy dostał się wreszcie do upatrzonego przez siebie #typ_publ
LZ – Złoczyńcy wyważyli troje drzwi prowadzące do podziemia kaplicy i stamtąd wtargnęli do jej #typ_publ
LZ maksymalnie 80 pasażerów, mają całkowicie obniżoną podłogę, troje drzwi , duże okna i elegancką linię. Latem próbnie jeździły na kilku #typ_publ
LZ Nowy model włoskiego koncernu posiada troje drzwi , ma 354,6 cm długości, 162,7 cm szerokości, 148,8 cm wysokości #typ_publ
LZ ikonostasem i oddziela prezbiterium od wiernych. Znajduje się troje drzwi : główne carskie wrota oraz po bokach drzwi diakońskie. #typ_publ
LZ typu Liftback (pięciodrzwiowa kombilimuzyna), Hatchback ( troje drzwi ) oraz Sedan ( czworo drzwi, wyodrębniona bryła bagażnika) i #typ_publ
LZ przy ul. Krótkiej. Będąc w pomieszczeniach stacji wyważył troje drzwi do sąsiadujących ze stacją sklepów, skąd ukradł artykuły #typ_publ
LZ Neoplan N4009 NF. Pomimo niespełna 10 metrów długości posiada troje drzwi , wyposażony jest w silnik Mercedesa i ma nietypowe #typ_publ
LZ e do obsługi terenu wiejsko-podmiejskiego. Wyposażone są w troje drzwi otwieranych pneumatycznie. Mają 35 miejsc siedzących i aż 42 #typ_publ
LZ kupujący mają znacznie większy wybór. Na szczęście to właśnie troje drzwi najbardziej pasuje do auta ze sportowym zacięciem. #typ_publ
LZ kupujący mają znacznie większy wybór. Na szczęście to właśnie troje drzwi najbardziej pasuje do auta ze sportowym zacięciem. Wsiadanie #typ_publ
LZ ikon przegroda oddzielająca ołtarz od reszty świątyni. Zawiera troje drzwi , z których środkowe noszą nazwę carskich wrót. #typ_publ



LZ splądrowanym domku skradziono kołdrę i poduszki, a w drugim troje drzwi . W Chłapowie zniknęły radio i krzesło turystyczne. #typ_publ
LZ typu Liftback (pięciodrzwiowa kombilimuzyna), Hatchback ( troje drzwi ) oraz Sedan ( czworo drzwi, wyodrębniona bryła bagażnika) i #typ_publ
LZ czasem silniej rozjaśniany trupim światłem neonówki. W głębi — troje drzwi , za którymi widzimy fragmenty skromnego wnętrza mieszkania, z #typ_publ
LZ Przed wojną ściana od strony dzisiejszej ul. Moniuszki miała troje drzwi . Nad środkowymi znajdowało się podwójne okrągłe okno, a nad #typ_publ
LZ W ikonostasie znajduje się troje drzwi . Przez środkowe – królewskie wrota (carskija wrata) może #typ_publ
LZ wszystko to upchnąć w wolno stojącej szafie, nawet gdyby miała troje drzwi . Zamiast tego można wykonać na zamówienie szafę z drzwiami #typ_publ
LZ im się wprawdzie wejść do sklepu, do którego dostępu broniło troje drzwi . Lecz kiedy zorientowali się, że nic z tego, wyważyli okno #typ_publ
LZ active 1,6 dm3 16V/103 KM będzie mieć cenę 55,6 tys. ( troje drzwi ) , za nadwozie pięciodrzwiowe będzie się płacić o 1,2 tys. #typ_publ
LZ BS. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pcimiu zakupił troje drzwi i pięć okien, które przy współpracy z pracownikami urzędu, #typ_publ
LZ szkołę. W drodze do sali komputerowej złodzieje wyłamali łomem troje drzwi , w ostatnich, zabezpieczonych żelazną kratą, przecięli #typ_publ
LZ potwierdzili, że kilka minut wcześniej zdążył zdemolować troje drzwi . Jak się dowiedzieliśmy, chłopak został godzinę wcześniej #typ_publ
LZ wandal uszkodził w budynku miejscowej szkoły podstawowej troje drzwi . Straty wyniosły 600 złotych. #typ_publ
LZ Niemcy. Będzie Abarth Nowy model włoskiego koncernu posiada troje drzwi , 354,6 cm długości, 162,7 cm szerokości, 148,8 cm wysokości i #typ_publ
LZ W zagraconym pomieszczeniu, stała duża szafa, która miała aż troje drzwi . Gdy Ania przeglądała szafę, Rafał wrócił do kuchni. #typ_publ
LZ autobusu miejskiego oznaczony typem “M125M/4”. Autobus ma troje drzwi , mieści 93 pasażerów, jest klimatyzowany i przystosowany dla #typ_publ
LZ z boku na model pięciodrzwiowy mamy wrażenie, że ma on tylko troje drzwi . #typ_publ
LZ to kwiatek do kożucha. Wymieniono dotychczas tylko dwa okna i troje drzwi . Wszyscy mieszkańcy mówią, że to za mało. - Cóż z tego, że mam #typ_publ
LZ Trzy klatki schodowe i troje drzwi wejściowych, które zamiast na zewnątrz otwierają się do #typ_publ
LZ najpierw włamali się do budynku. Potem wynieśli z niego troje drzwi oraz piec węglowy. #typ_publ
LZ oraz furgon (z zabudową blaszaną). Oba rodzaje nadwozia mają troje drzwi , z tym, że tylne boczne znajdują się tylko po prawej stronie i #typ_publ
LZ nie daj Boże - wozy strażackie. Zainstalowanych zostanie też troje drzwi przeciwpożarowych. Odnowiona będzie zachodnia ściana Domu św. #typ_publ
LZ i odłamkami. Zamknięte nadwozie jest zwarte i zaopatrzone w troje drzwi - z lewej, prawej i z tyłu. Producent zapowiada także #typ_publ
LZ szyby, dostał się do jego przyziemia. Penetrując je zniszczył troje drzwi , lecz nie znalazł niczego do wyniesienia. Dobiegający ze #typ_publ
LZ mszą, zaplanowaną na godz. 7 w sobotę. Złodzieje sforsowali troje drzwi . - Straciliśmy monstrancję z 1926 roku, dwa zabytkowe kielichy #typ_publ
LZ Penetrując znajdujące się tam pomieszczenia zniszczył troje drzwi , lecz niczego nie ukradł, gdyż hałas zainteresował jedną z #typ_publ
LZ płomieniem i momentalnie zajął drewnianą klatkę schodową i troje drzwi do mieszkań. Przerażeni mieszkańcy wezwali straż pożarną i #typ_publ
LZ - troje drzwi wejściowych: 2 sztuki o szerokości 100 cm i 1 sztuka o #typ_publ
LZ ogrzewania - węglowy i gazowy, a podmuch powietrza wyrwał troje drzwi . Wyleciała także większość szyb z okien. (ST) #typ_publ
LZ konieczność posiadania autobusów wyposażonych w troje drzwi zamykanych i otwieranych automatycznie. #typ_publ
LZ drzwiami nie ma nagrody wynosi 2/3. Ponieważ JEST troje drzwi to 3 * 2/3 = 2 a więc łączne prawdopodobieństwo, że za #typ_net_interakt
LZ wersji nadwoziowych znalazły się: czterodrzwiowe kombi ( troje drzwi wejściowych i drzwi bagażnika), trzydrzwiowa furgonetka oraz #typ_net_nieinterakt
LZ Wagon jednokierunkowy. Posiada troje drzwi , z czego jedne dwuskrzydłowe. #typ_net_nieinterakt
LZ kondygnacji, w niej okna zamknięte półkoliście z uskokiem. Troje drzwi klepkowych z okuciami barokowymi. Ołtarz główny nowy z #typ_net_nieinterakt
LZ silnik Mielec (185 KM), skrzynię biegów FPS (na licencji ZF), troje drzwi zamiast dwojga, dłuższe nadwozie (12 zamiast 11 metrów), inny #typ_net_nieinterakt
LZ mm (odpowiednio w przednim, środkowym i tylnym wejściu), troje drzwi , skrzynka biegów mechaniczna 4-biegowa, FPS (na licencji ZF). #typ_net_nieinterakt
LZ 105Ne; wagony opuściły Chorzów jako fabrycznie nowe 105Ng - troje drzwi , przetwornica statyczna, pantograf połówkowy 105Np - wersja #typ_net_nieinterakt
LZ i pulpit motorniczego, pantograf połówkowy OTK-2 105N1k - troje drzwi , rozruch tyrystorowy, przetwornica statyczna 105N2k - jak #typ_net_nieinterakt
LZ T4 to jednokierunkowy wóz konstrukcji stalowej, wyposażony w troje drzwi składanych harmonijkowo, wysokopodłogowy. Wagony doczepne B4 #typ_net_nieinterakt
LZ były jego odmiany użytkowe: czterodrzwiowe kombi ( troje drzwi wejściowych i drzwi bagażnika), trzydrzwiowa furgonetka, #typ_net_nieinterakt
LZ T7B5 to jednoczłonowy, jednokierunkowy tramwaj, wyposażony w troje drzwi , wywodzący się z wozu Tatra T6B5. Pudło osadzone jest na dwóch #typ_net_nieinterakt
LZ T1 to jednokierunkowy wagon silnikowy, wyposażony w troje drzwi i odbierak prądu typu pałąkowego (w latach 60. wymieniany na #typ_net_nieinterakt
LZ T3 to jednokierunkowy wóz konstrukcji stalowej, wyposażony w troje drzwi składanych harmonijkowo oraz charakterystyczne siedzenia z #typ_net_nieinterakt
LZ W cerkwi umieszczono witrażowe okna. Ikonostas posiada troje drzwi i jest rzeźbiony w drewnie dębowym. Impulsem do budowy cerkwi #typ_net_nieinterakt
LZ 1202 dobudowano prostokątne prezbiterium. Do wnętrza prowadzi troje drzwi z brązu: od południa dzieło Andrei Pisano, ozdobione scenami #typ_net_nieinterakt
LZ T6B5 to jednokierunkowy wóz konstrukcji stalowej, wyposażony w troje drzwi składanych harmonijkowo, wysokopodłogowy, wywodzący się z #typ_net_nieinterakt



LZ T6A2 to jednokierunkowy wóz konstrukcji stalowej, wyposażony w troje drzwi składanych harmonijkowo, wysokopodłogowy. Silniki wyposażone #typ_net_nieinterakt
LZ na Bologna Motor Show we Włoszech, cechuje ją tylko troje drzwi . I chociaż ogólny kształt pozostał bez zmian, dwoje tylnych #typ_net_nieinterakt
LZ baniastym hełmem gontowym z latarnią. Do kościoła prowadzi troje drzwi klepkowych ze starymi okuciami i zamkami z XVIII wieku. #typ_net_nieinterakt
LZ do rozgrywanych przedstawień. W ścianie budynku umieszczono troje drzwi , przez które wychodzili aktorzy. Środkowe, najważniejsze #typ_net_nieinterakt
LZ bohaterom, boczne pozostałym osobom. W fasadzie umieszczano troje drzwi . Hyposkenion także został pokryty licznymi płaskorzeźbami. #typ_net_nieinterakt
LZ była też tłem dla przedstawianej sztuki. Umieszczano w niej troje drzwi : dla pierwszego aktora, dla drugiego, trzecie zaś odgrywały #typ_net_nieinterakt
LZ się do dnia dzisiejszego. Przed wojną ściana frontowa miała troje drzwi . Nad środkowymi znajdowało się podwójne okrągłe okno, a nad #typ_net_nieinterakt
LZ Wagony te miały 13, 15 m długości i posiadały troje dwuskrzydłowych drzwi z każdego boku. Oficjalne określenie brzmiało #typ_net_nieinterakt
LZ jednokierunkowy tramwaj, wyposażony w troje harmonijkowych drzwi . Pudło osadzone jest na dwóch dwuosiowych #typ_net_nieinterakt
LZ jednokierunkowy wagon silnikowy, wyposażony w troje harmonijkowych drzwi . Koncepcja budowy pochodzi z amerykańskiej #typ_net_nieinterakt
LZ waży 3,5 tony. Główny portal katedry tworzy troje potężnych drzwi , z których środkowe są zdobione płaskorzeźbami. #typ_publ
LZ są drzwi z brązu. Baptysterium S. Giovanniego ma troje wspaniałych drzwi : drzwi południowe ze scenami z życia Jana #typ_publ
LZ do których rabusie mogli się włamać. Zauważyli troje wyłamanych drzwi . Jedne prowadziły do sklepu, a pozostałe do toalet. #typ_publ
LZ wrote: Nie. Na początku gry jest troje zamkniętych drzwi . Władysław #typ_net_interakt
LZ wypowiedzi wynika, że Na początku gry jest (cyc!) troje zamkniętych drzwi Przed początkiem będzie dużo (cyc!) zamkniętych #typ_net_interakt
LZ Ojczulek Adam otworzył środkowe ze znajdujących się tam trojga drzwi . Mgła osnuwająca Serpente zgęstniała, weszli bowiem w półmrok #typ_lit
LZ Policja przypomina sobie ostatnią kradzież trojga drzwi z bloków przy ulicy Zegadłowicza. Było to jednak w lutym. #typ_publ
LZ schodach, które Jakub próbował oświetlać latarką. Jedne z trojga drzwi w długim korytarzu były prawie całkiem otwarte, tam się więc #typ_publ
LZ w butonierkę banknot. Znalazł się w ciasnym korytarzyku z trojgiem drzwi . Na jednych wypisano farbą olejną "WC". Na drugich - "pokój #typ_lit
LZ cały ten gzyms jak i imponujące rzeźbione nadproża nad trojgiem drzwi ; francuscy mistrzowie dostarczyli ponad sto kryształowych #typ_publ
LZ linii panuje straszny tłok. Autobusy powinny być dłuższe, z trojgiem drzwi na gorąco komentuje Ewa Borowik z Leszna. Kinga ZYDOROWICZ #typ_publ
LZ który nie stracił nic z ostrości profilu wersji z trojgiem drzwi . #typ_publ
LZ pasażerów od dawna kupuje się we Włocławku autobusy z trojgiem drzwi . W takich autobusach trzeba byłoby więc zatrudnić nie #typ_publ
LZ roku. W tym samym czasie Europejczycy poznają wersję z trojgiem drzwi , która zadebiutuje na międzynarodowym salonie samochodowym #typ_publ
LZ unowocześniono. Samochód był sprzedawany w wersjach z trojgiem drzwi , jak również z drzwiami przesuwanymi (wówczas było 5 #typ_net_nieinterakt
LZ na szczęście nie był bez końca. Kończył się trojgiem żelaznych drzwi . Ramon wyjął klucz i otworzył te z lewej strony. #typ_lit
LZ W tyle zabudowania z drzewa w węgieł, gontami pokryte, o trojgu drzwiach , w którem jest stajnia, obórka i miejsce na skład węgli. #typ_publ

NOM - Pamiętam, pamiętam! - Dziesiątki drzwi otwierały się jedne za drugimi, wracała znajomość teraźniejszości; #typ_lit
para Po chwili trzy pary drzwi zostały zamknięte. I prawie w tym samym czasie przybysz usłyszał na #typ_lit
para i - głośno sapiąc - zastukał mocno do jednych z czterech par drzwi . Otworzyła mu Irmgard, po czym odwróciła się i usiadła jak automat #typ_lit
para Grzegorz chciał się dyskretnie wycofać, zamknąć za sobą dwie pary drzwi i udać, że nic nie widział. Ale, po pierwsze, był bardzo głodny, a #typ_lit
para głazów, z których zbudowano ściany, i następnej pary ołowianych drzwi , instrukcje nakazywały dmuchać na zimne. Uszlachetniacze, nawet te #typ_lit
para starej stolarki zachowało się pięć par dwuskrzydłowych, oryginalnych drzwi . Podobnie stało się z podłogami, wszędzie tam, gdzie tylko było to #typ_fakt
para na lewo ode mnie, za przedpokojem. Dzielą nas dwie pary ciemnych drzwi , z klamką pod samym sufitem. W przedpokoju śpią węże lasek, marabuty #typ_fakt
para powrotu. Langer stał przez chwilę, wpatrując się w dwadzieścia par drzwi łypiących na niego czarnymi oczami numerów. Naparł ramieniem na #typ_lit
para Od lekarskiego gabinetu dzieliła ich jeszcze druga para drzwi i z rozmowy, która się tam toczyła, nie docierało ani jedno #typ_lit
para przeciął mu drogę głos stłumiony już przez kilka par ciężkich drzwi , który mimo to w wysokich rejestrach jaśniał zorzą odbitą w tafli #typ_lit


