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                                                                      LESSON  ONE 

 

 

      lesson (lesn) = lecţie 

      one (wȜn) = unu 

      first (fə:st) = primul 

Lesson one = lecţia unu 

The first lesson = prima lecţie 

      family (fæmili) = familie 

      my (mai) = mea, meu 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

      wife (waif) = soţie 

      husband (hȜsbənd) = soţ 

      son (sȜn) = fiu 

      daughter (dǤ:tə) = fiică 

      Mr. (mistə) = domnul 

      Mrs. (misiz) = doamna 

      man (mæn) = bărbat; plural neregulat (punctul 4.) 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

      woman (wumən) = femeie 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

This is my family: my wife, my son, my daughter and I = aceasta este familia mea:       

                                                                                    soţia mea, fiul meu, fiica mea si eu 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

I am Mr. Black = eu sunt domnul Black 

My wife is Mrs. Black. = soţia mea este doamna Black 

I am Mrs. Black’s husband = eu sunt soţul doamnei Black 

I am a man = eu sunt barbat; generalizare 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf  

My wife is a woman = soţia mea este femeie; generalizare 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf 

 

      we (wi:) = noi 

      have (hæv) = a avea; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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      two (tu:) = doi (2) 

      children (tȓildrən) = copii; plural neregulat (punctul 4) 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf  

      boy (boi) = băiat 

      boy’s name (boiz- neim) = numele băiatului; genitivul 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf  

      girl (gə:l) = fată 

      name (neim) = nume 

      twelve (twelv) = doisprezece (12) 

      years (jəz) = ani 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

      old (ould) = bătrân, vechi 

      older (ouldə) = mai bătrân, mai în vârstă, mai vechi, 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf  

      oldest (ouldist) = cel mai bătrân, cel mai în vârstă, cel mai vechi 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

      still (stil) = încă, totuşi 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/still.pdf 

      quite (kwait) = foarte 

              vezi http://www.gramatica-limbii-   

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf   

      young (jȜŋ) = tânăr 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf  

      younger (jȜŋgə) = mai tânăr 

      youngest (jȜŋgist) = cel mai tânăr 

      eight (eit) = opt (8) 

      he’s (hiz) = he is (hi:- iz) = el este  

      she’s (ȓi:z) = she is (ȓi:- iz) = ea este 

      four (fǤ:) = patru (4) 

      than (ðæn) = decât 

We have two children, a boy and a girl = noi avem doi copii, un băiat şi o fată 

The boy’s name is John = numele baiatului este John 
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         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf 

 

 

He’s twelve years old = el are doisprezece ani 

The girl’s name is Mary = numele fetei este Mary 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf 

She’s still quite young = ea este încă foarte tânără 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/still.pdf 

vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

She’s only eight = ea are numai opt ani 

She’s four years younger than John, and John is four years older than she is = ea 

este cu patru ani mai tânără (mica) decât John, si John este cu patru ani mai în 

vârstă (mai mare) decât ea este 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

Mary is the youngest in the family and I am the oldest = Mary este cea mai tânără 

(mica) din familie şi eu sunt cel mai în vârstă (mare) 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

 

      brother (brȜðə) = frate 

      sister (sistə) = soră 

      Father (fa:ðə) = tată 

      Mother (mȜðə) = mamă 

      his (hiz) = lui 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

      her (hə:) = ei  

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

      our (auə) = nostru, noastră 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

      their (ðεə) = lor 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

      parents (pærənts) = părinţi 

      love (lȜv) = a iubi; verb regulat 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

John is Mary’s brother = John este fratele lui Mary 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf 
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Mary is John’s sister = Mary este sora lui John 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/genitivul.pdf  

 

 

 

John is my son = John este fiul meu 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 

I am his Father = eu sunt tatăl lui 

My wife is his Mother = soția mea este mama lui 

Mary is my daughter = Mary este fiica mea 

I am her Father = eu sunt tatăl ei 

My wife is her Mother = soția mea este mama ei 

John and Mary are our children = John şi Mary sunt copiii noştri 

I am their Father = eu sunt tatăl lor  

My wife is their Mother = soția mea este mama lor 

We are their parents = noi suntem părinții lor 

We love our children = (noi) ne iubim copiii noştri 

 

      armchair (a:mtȓεə) = fotoliu 

      read (ri:d) = a citi; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

      reading (ri:diŋ) = citind, citire 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/the_girl_singing.pdf 

      book (buk) = carte; to book a seat = a rezerva un loc 

      stand (stænd) = a sta în picioare 

      standing (stændiŋ) = stand în picioare, stat în picioare 

      by (bai) = lângă  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/by.pdf 

      window (windou) = fereastră 

      smoke (smouk) = a fuma; verb regulat 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

      smoking (smoukiŋ) = fumând, fumat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/the_girl_singing.pdf 
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      pipe (paip) = pipă, conductă 

      write (rait) = a scrie; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 

      writing (raitiŋ) = scriind, scriere 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/the_girl_singing.pdf 

      letter (letə) = scrisoare, literă 

      kneel (ni:l) = a îngenunchia 

      kneeling (ni:liŋ) = îngenunchind, stand pe genunchi 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/the_girl_singing.pdf 

      floor (flǤ:) = podea, etaj 

      on (on) = pe; prepozitie 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on.pdf 

      play (plei) = a (se) juca, piesă de teatru 

      playing (pleiŋ) = jucându-se, joacă 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/the_girl_singing.pdf 

      with (wið) = cu; prepozitie 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/cu.pdf 

      train (trein) = tren, a se antrena 

      dog (dǤg) = câine 

      cat (kæt) = pisică 

      lie (lai) = a sta întins (pe,în), a zăcea 

      lying (laiŋ) = stând tolănită pe… 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_tie_tying.pdf 

      under (Ȝndə) = sub; prepozitie 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

      table (teibl) = masa 

My wife is sitting in an armchair, reading a book = soția mea stă (acum) într-un  

                                                                                          fotoliu, citind o carte 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 
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 I am standing by the window, smoking a pipe = eu stau (acum) în picioare lângă   

                                                                                       fereastră, fumând o pipă 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

 Mary is writing a letter = Mary scrie (acum) o scrisoare 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

John is kneeling on the floor and playing with his train = John stă în genunchi   

                                                    (acum) pe podea şi se joacă (acum) cu trenul lui 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/on.pdf 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

The dog and the cat are lying under the table = câinele şi pisica stau culcaţi  

                                                                                     (întinşi, tolăniți) sub masă  

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_tie_tying.pdf 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

              vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 


