
Experymenty żeglarskie 
 

Scenariusz filmu 
 
Robimy film o profesor Sonia R, która pyta ludzi o umiejętności, to co lubią, co jest ich pasją i robi z nich 
klony. Opowiada o swojej karierze klonowania. Jak to było na początku, jak jest teraz (stworzyła 
idealnego żeglarza).  
 
Scena 1 TUTORIAL/POKÓJ 
 
Witajcie moi drodzy widzowie nazywam się profesor Sonia R. W dzisiejszych czasach ludzie mają wiele 
problemów, nie zdążają zjeść śniadania, nie mają czasu odrobić lekcji, nie mówiąc już o wyjściu na 
spacer ze swoim ulubionym pupilkiem [na ekranie pojawi się zdjęcie pieska]. Jakie jest rozwiązanie? 
Rozwiązanie to klonowanie! 
 
Długo mi to zajęło, w końcu stworzyłam klona, który pomaga nam w obowiązkach domowych, byśmy 
mogli w spokoju oddać się naszym pasjom. Myślicie, że klonowanie jest proste? Na początku nie było 
łatwo.  
 
 
Scena 2 LABORATORIUM//ŁAZIENKA 
 
OFF 
Zaczęłam od klonowania prostych przedmiotów.  
 
100% 
Sonia klonuje pluszaki: wilk ryś vs ośmiorniczki.  
Sonia wrzuca składniki: improwizacja 
Z wilka klonuje się ryś – No, to nie jest ryś… 
 
OFF 
To niestety nie wyszło po mojej myśli. Mała modyfikacja w składnikach i proszę jakie piękne 
ośmiorniczki !!! 
 
Scena 3 TUTORIAL/POKÓJ 
 
A, nie mówiłam Wam o moim asystencie, przed próbą sklonowania człowieka stworzyłam wampira. 
Jest bardzo pomocny, ale nie doczekał się klona, bo żaden z niego asystent za dnia. Koleś uwielbia grać 
w horrorach. Patrzcie. 
 
Scena 4 HORROR 
Filmik jak Janek zagryza Maję.  
 
Scena  LABORATORIUM//ŁAZIENKA 
 
OFF 
Po przedmiotach kolej na klonowanie natury.  
 
100% 
Sonia klonuje owoce: pomarańcza i mandarynka vs pomidory 
 
OFF 



Prawie mi wyszło, trochę zmniejszona wersja.  
 
Scena  LABORATORIUM//ŁAZIENKA 
Sonia klonuje pomidory: Eureka! Jakie piękne pomidorki! 
 
OFF 
Chyba mam talent, pora na zwierzęta! 
 
100% 
Sonia klonuje zwierzęta: krewetka i inna krewetka vs 2 ryby 
 
OFF 
Jestem podekscytowana następną próbą. I oto wyszły dwie piękne, grube, mięsiste i zdrowe rybki! 
 
Scena TUTORIAL/POKÓJ 
 
Co mi się najlepiej sklonowało? Ludzkie ciało. Postawiłam sobie cel żeby stworzyć idealnego człowieka. 
Co robi idealny człowiek? Żegluje!!! Gdy byłam mała….. 
 
Scena na wodzie.  
Trenerzu krzyczy na Sonie: 
Sonia, dobierz żagiel, dobalastuj. Porządna rufa, pompuj, co ty się tam obibulasz, zajmij się piłką nożną.   
  
Scena TUTORIAL/POKÓJ 
Miałam radosne dzieciństwo i wspaniałych trenerów. (zdjęcia trenerów pojawiają się na ekranie) 
 
Scena  Na dziedzińcu ankieta 
 
OFF 
Przyszedł czas na testy.  
 
100% 
Sonia testuje dziewczynę: 
A teraz posłuchaj: sprawię, że Twoje życie stanie się ciekawsze. Stworze Ci klona, który będzie robił za 
ciebie nudne obowiązki.  
 
Dziewczyna: 
Dziękuje jesteś najlepsza !!! 
   
Sonia zadaje pytania.  
- jaki jest Twój ulubiony kolor? fioletowy 
- ulubiony ser? czedar 
- pora roku? Wiosna 
- co umiesz robić – szpagat  
- pasja: żeglarstwo 
 
 
Scena  LABORATORIUM//ŁAZIENKA 
 
OFF 
Zaprogramowałam klona, aby umiał te same rzeczy co dziewczyna 
 



100% 
Sonia klonuje Dziewczynę2 
 
OFF 
OK, gotowe. Czas je porównać: 
 
SCENA: 
 
Sonia testuje Dziewczynka 2 
 
- jaki jest Twój ulubiony kolor? różowy 
- ulubiony ser? Z dziurami 
- a pora roku? Wiosna 
- co umiesz robić – szpagat (nie robi szpagatu) 
- pasja: żeglarstwo 
- test na lądzie: elementy w kadłubie (Ola) –  „Sprawdzimy Wasze umiejętności żeglarskie: 
- test na lądzie: elementy ubrania żeglarskiego – Janek testuje 
- test na wodzie – wysoki bom 
 
Sonia zapisuje coś w notatniku, pokazuje okejkę 
 
OFF 
Wynik testu: negatywny.  
 
 
Scena TUTORIAL/POKÓJ 
Myślicie, że się poddałam? Teraz będzie najlepsze. 
 
Scena  Na dziedzińcu 
 
100% 
Sonia testuje Antka: 
 
- Twój ulubiony kolor? żółty 
- ulubiony ser? Też żółty 
- ulubiona pora roku? lato 
- pasja? Żeglarstwo – zapisuje – „wiadomo” 
 
Scena  LABORATORIUM//ŁAZIENKA 
 
OFF 
Kolejna próba testów. 
 
100% 
Sonia klonuje Franka 
Jest taki sam  
Sonia krzyczy: EUREKA !!!!! X3 
 
SCENA: 
Sonia testuje Franka 
 
- kolor? żółty 



- ser? żółty 
- pora roku? lato 
- test na lądzie: elementy żagla – Max testuje 
- test na lądzie: elementy złożenie wózka – ktoś testuje 
- test na wodzie – rufa 
 
Sonia cieszy się razem z chłopakami. 
 
 
Scena TUTORIAL/POKÓJ 
Jestem najlepszym naukowcem na świecie, czyż nie?  
I pamiętajcie: klonowanie ułatwia żeglowanie. 
 
 


