
 

 

Dialogue 2 – pre - intermediate level Tłumaczenie  

David: Good Morning Mr van Bommel. Dzień dobry Panie van Bommel. 

Supervisor:  Hello. Are you full of energy 
after the Sunday? 

Witaj. Wypoczęty po niedzieli? 

D: Thank you, yes I am, a lot.  Dziękuję, Tak nawet bardzo. 

S: What did you do last weekend? A co robiłeś w ostatni weekend? 

D: On Saturday I was at work and then I 
went shopping. On Sunday I went for a walk 
and got some rest. 

W sobotę byłem w pracy a potem na 
zakupach. W niedzielę spacer i trochę 
odpoczynku. 

S: There’s a big amusement park nearby, in 
Efteling, you must go there. 

Niedaleko stąd, w Efteling, jest duży park 
rozrywki, musisz się tam wybrać. 

D: I’ll definitely go there. Na pewno się wybiorę. 

S: That’s great. What did you deal with last 
week? 

To świetnie. Czym się zajmowałeś w tamtym 
tygodniu? 

D: On Monday I cleaned the production hall. 
On Tuesday and Wednesday I worked on the 
production line, and on Friday I was taking 
orders. 

W poniedziałek sprzątałem halę, we wtorek i 
środę pracowałem na taśmie, a w czwartek i 
piątek zbierałem zamówienia. 

S: What do you prefer to do?  A co wolisz robić? 

D: I prefer to take orders. Wolę zbierać zamówienia. 

S: It’s good because there’s a lot of work 
here in the warehouse. We need to send two 
containers with groceries to a new client. Go 
with two friends to the cold store, please. 

To dobrze bo mamy dzisiaj na magazynie 
sporo pracy. Potrzebujemy wysłać dwa 
kontenery produktów spożywczych do 
nowego klienta. Weź proszę dwóch kolegów 
i idźcie na zimną halę. 

D: All right. How long are we going to stay 
there, because I don’t know if we need to 
take our lunch with us. 

Dobrze. Jak długo tam będziemy, bo nie 
wiem czy mamy zabrać ze sobą śniadanie. 

S: That’s work for all day long, so take it 
with you. 

To jest praca na cały dzień, więc lepiej 
weźcie je ze sobą. 

  

 


