Dialogue 1 – pre - intermediate level

Tłumaczenie

Friend: Hi, I'm Mark, It's break time.

Cześć, jestem Mark, czas na przerwę.

David: Hi, I'm David, you're right, it's one
o'clock.

Cześć jestem Dawid, no tak, rzeczywiście już
13.00.

D: Where's the canteen?

A gdzie jest kantyna?

F: Come with me. Tell me, how are you
enjoying the work here?

Chodź ze mną. A powiedz mi jak ci się u nas
pracuje?

D: It's fine. It's an interesting job.

Dobrze, to ciekawa praca.

F: I can see that you are married, have you got
children?

K: Widzę, że jesteś żonaty, masz dzieci?

D: Yes, I have got a son. His name's Tomek.

Tak, syna. Nazywa się Tomek.

F: How old is he?

A ile ma lat?

D: He's two years old. And have you got any
children?

2 lata. A ty masz jakieś dzieci?

F: Yes, I have got two daughters, Margaret and
Ivonne. Have you worked in Holland before?

Tak, dwie córki, Margaret i Ivonne.
Pracowałeś już wcześniej w Holandii?

D: No, I haven't. This is the first time.

Nie, jestem tu po raz pierwszy.

F: You must be lonely, far away from your
family.

To musisz czuć się samotny, tak daleko od
rodziny.

D: I came with my brother so it's not so bad.

Nie, przyjechałem tu z bratem więc jest
raźniej.

F: Have you got more brothers and sisters?

Masz więcej rodzeństwa?

D: Yes, besides a brother I've got a younger
sister.

Tak, oprócz brata mam jeszcze młodszą
siostrę.

F: What's the age difference between you?

Jaka jest różnica wieku między wami?

D: I'm 23, my brother is 27 and my sister is 20.

Ja mam 23 lata, brat 27, a siostra 20.

F: Great. I've always wanted to have siblings
because I'm the only child. Here's the canteen,
see you later.

Super. Zawsze chciałem mieć rodzeństwo, bo
jestem jedynakiem. Tu jest kantyna, do
zobaczenia później.

D: Thank you, see you later.

Dziękuję, do zobaczenia.

