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                                                                         LESSON  THREE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        three (θri:) = trei 

        third (θə:d) = a treia, al treilea 

        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        house (haus) = casă 

Our house = casa noastră 

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

        many (meni) = mulţi; pentru ce se numără 

        families (fæmiliz) = familii; pluralul de la family, punctul 7 

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

        in (in) = în 

        London (lȜndən) = Londra 

        live (liv) = a trăi, a locui 

        flats (flæts) = apartamente; pluralul de la flat, punctul 2 

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

        but (bȜt) = dar 

        most (moust) = cel mai mult, cei mai mulţi; superlativ adjectiv neregulat 

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

        people (pi:pl) = oameni 

        their (ðεə) = lor; adjectiv posesiv 

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

        own (oun) = propriu 

        houses (hausiz) = case; pluralul de la house, punctul 3 

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

        the (ðə) = articolul hotărât; the suburbs = suburbiile 

        suburbs (sȜbə:bz) = suburbii; pluralul de la suburb, punctul 1 

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

Many families in London live in flats but most people live in their own houses in 

the suburbs = multe familii din Londra locuiesc în apartamente (la bloc) dar cei 

mai mulţi oameni locuiesc în propriile lor case în (din) suburbii 
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        suburb (sȜbə:b) = suburbie 

        too (tu:) = de asemenea 

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

We too have a house in a London suburb = şi noi avem o casă într-o suburbie a      

                                                                              Londrei 

        bought (bǤ:t) = trecutul şi participiul trecut de la buy; verb neregulat 

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

        I (ai) = eu 

        it (it) = el, ea; pentru impersonale, lucruri, animale, fenomene 

        about (ə’baut) = despre; prepozitie 

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

        fifteen (‘fif’ti:n) = cincisprezece 

        years (jə(:)z) = ani; pluralul de la year, punctul 1 

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

        ago (ə‘gou) = în urmă 

        when (wen) = când  

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

        got (gǤt) = trecutul şi participiul trecut de la get (a obţine, a procura, a face  

                            rost, a avea, a lua);  verb neregulat 

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

        married (mærid) = căsătorit, căsătorită; participiul de la verbul regulat marry 

                                          unde se schimbă “y” în “ie” 

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

I bought it about fifteen years ago, when I got married = eu am cumpărat-o cam   

                                                                acum cincisprezece ani, când m-am căsătorit 

        like (laik) = a place, a-i place; verb regulat 

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

        of (ov) = din, de, al; se foloseşte pentru genititul cu “of”the door of the house 

                       ; prepozitie 

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

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

        suburban (sə’bə:b(ə)n) = suburban; adjectiv 

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

        consists (kən’sists) = constă (din, în); to consist of = a consta din, a fi alcătuit  

                                din; verb regulat (în enunţ forma de la persoana a III-a singular) 

        only (ounli) = numai 
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        floors (flǤ:z) = etaje, podele 

        ground floor (graund- flǤ:) = parter 

        the ground floor (ðə- graund- flǤ:) = parterul (articulat) 

        first floor (fə:st- flǤ:) = prim etaj 

        the first floor (ðə- fə:st -flǤ:) = primul etaj (articulat) 

Like most of London’s suburban houses, it consists of only two floors, the ground 

floor and the first floor = ca cele mai multe dintre casele din suburbiile Londrei, ea  

                                   este  alcătuită din numai două nivele, parterul şi primul etaj 

        on (Ǥn) = pe, la; prepoziţie 

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

        there’s (ðεəz) = there is (ðεə- iz; ðə’riz) = este, se află, există 

        dining-room (dainiŋ-ru:m) = sufragerie 

        lounge (laundȢ) = hol de hotel, cameră de zi, salon 

        sitting-room (sitiŋ-ru:m) = cameră de zi 

        kitchen (kitȓ(ə)n) = bucătărie 

        hall (hǤ:l) = hol 

On the ground floor there’s the dining-room, the lounge or sitting-room, the 

kitchen and the hall = la parter se află sufrageria, camera de zi, bucătăria şi holul 

        we (wi:) = noi 

        see (si:) = a vedea; verb neregulat 

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

        a (ə) = un, o; articol nehotărât, se foloseşte în generalizări 

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

        stand (stænd) = a sta în picioare; verb neregulat 

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

        for (fǤ:) = pentru; prepoziţie 

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

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

        hats (hæts) = pălării; pluralul de la hat, punctul 2 

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

        coats (kouts) = haine; pluralul de la coat = haină, punctul 2 

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

        umbrellas (Ȝm‘breləz) = umbrele; pluralul de la umbrella, punctul 1 

         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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In the hall we see a stand for hats, coats and umbrellas = în hol noi vedem un  

                                                                         cuier pentru pălării, haine si umbrele 

        staircase (stεəkeis) = scară interioară 

        leads (li:dz) = a conduce; în enunţ forma de la persoana a III-a singular; verb   

                                                                                                                               neregulat 

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

        from (frǤm) = din, de la; prepoziţie 

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

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

        landing (lændiŋ) = palier, aterizare; adjectiv din verb 

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

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

A staircase leads from the hall to the landing of the first floor = o scara interioară   

                                                                         duce din hol până la palierul primului etaj 

        there are (ðεə- a:)( ðə’ra:) = sunt, există, se află 

        four (fǤ:) = patru (4) 

        bedrooms (bedru:mz) = camera; pluralul de la bedroom, punctul 1 

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

        bathroom (ba:θru:m) = baie 

        lavatory (‘lævə,t(Ǥ)ri) = toaleta, closet, WC (water-closet) 

On this floor there are four bedrooms, a bathroom and a lavatory = la acest etaj  

                                                                  se află patru dormitoare, o baie şi o toaletă 

        top (tǤp) = vârf, superior 

        on top = în vârful, pe vârful 

        roof (ru:f) = acoperiş 

        chimneys (tȓimniz) = coşuri, hornuri; pluralul de la chimney, punctul 8 

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

On top of the roof there are three chimneys = pe acoperiş se află trei coşuri de  

                                                                                   fum 

        front (frȜnt) = faţă, front 

        have (hæv) = a avea; verb neregulat si auxiliar; forma pentru persoana a II-a  

                                                                                               singular si pentru plural 

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

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

        small (smǤ:l) = mic, mică 

        garden (ga:dn) = grădină 
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        which (witȓ) = care 

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

        grow (grou) = a crşte; verb neregulat 

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

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

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

        flowers (flauəz) = flori; pluralul de la flower, punctul 1 

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

        roses (rouziz) = trandafiri; pluralul de la rose, punctul 3 

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

        tulips (tju:lips) = lalele; pluralul de la tulip, punctul 2 

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

        and so on (ænd- sou- Ǥn) = şi aşa mai departe; on se traduce mai departe 

In front of the house we have a small garden, in which we grow flowers: roses, 

tulips and so on = în faţa casei noi avem o grădină mică, în care creştem flori:  

                                 trandafiri, lalele si aşa mai departe 

        at (æt) = la; prepoziţie 

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

        back (bæk) = spate 

        much (mȜtȓ) = mult; pentru cantitate 

        large (la:dȢ) = mare, larg 

        larger (la:dȢə) = mai mare; comparativul de la large – adjectiv monosilabic 

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

        with (wið) = cu; prepozitie 

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

        lawn (lǤ:n) = pajişte, peluză 

        fruit (fru:t) = fruct, fructe pluralul substantivelor, punctul 6 

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

        trees (tri:z) = copaci; pluralul de la tree, punctul 1 

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

At the back of the house there’s a much larger garden with a lawn and some fruit-

trees = în spatele casei se află o grădină mult mai mare cu un gazon de iarbă  

             (pajişte, peluză) şi nişte pomi fructiferi 

 

        also (Ǥlsou) = de asemenea 

       vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/too_also_as_well_either.pdf 
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        vegetable (vedȢtəbəl) = legumă 

        where (wεə) = unde 

        all (Ǥ:l) = tot, toţi, toate 

        kinds (kaindz) = feluri; pluralul de la kind, punctul 1 

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

        such (sȜtȓ) = aşa, astfel 

        as (æz) = ca, de asemenea, întrucât 

        such as (sȜtȓ- æz) = cum ar fi 

        potatoes (pə’teitouz) = cartofi; pluralul de la potatoe, punctul 5 

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

        cabbages (kæbidȢiz) = verze; pluralul de la cabbage, punctul 3a 

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

        cauliflowers (kǤliflauəz) = conopide; pluralul de la cauliflower, punctul 1 

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

        onions (Ȝnjənz) = cepe; pluralul de la onion, punctul 1 

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

        tomatoes (tə’ma:touz) = roşii; pluralul de la tomatoe, punctul 5 

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

There’s also a vegetable garden where we grow all kinds of vegetables, such as 

potatoes, cabbages, cauliflowers, onions and tomatoes = se află de asemenea o  

         grădină de legume unde noi creştem tot felul de legume, cum ar fi cartofi,  

                                                                                        varză, conopidă, ceapă si roşii 

 

        side (said) = parte, latură 

        garage (gæra:Ȣ)(gə’ra:Ȣ) = garaj 

        keep (ki:p) = a ţine, a păstra; verb neregulat 

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        car (ka:) = maşină, vagon; dining-car = vagon-restaurant 

At the side of the house is a garage, where I keep my car = în partea laterală a  

                                                                     casei este un garaj, unde eu îmi ţin maşina 

 

        enclosed (in’klouzd) = înconjurat, închis (cu); participiul de la enclose, verb   

                                                                                         regulat 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        the garden is enclosed = grădina este înconjurată 

        by (bai) = de, cu, langă; prepoziţie 

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

        fence (fens) = gard 

        gate (geit) = poartă 

        in (in) = în 

The garden is enclosed by a fence, with a gate in it = grădina este înconjurată cu   

                                                                                           (de) un gard, cu o poartă  în el 

 

 


