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                                                                         LESSON  SIX 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        six (siks) = şase 

        sixth (siksθ) = a şasea, al şaselea 

        conversation  (‘KǤnvə‘seiȓ(ə)n) = conversaţie 

        between (bi’twi:n) = între 

        teacher (ti:tȓə) = profesor 

        student (stju:dnt) = student, cursant, elev 

Conversation between teacher and student = conversaţie între profesor şi elev   

                                                                                  (student) 

        is there (iz- ðεə) = este, se află, există 

        bookcase (‘buk’keis) = bibliotecă 

        in (in) = în 

        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

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

Is there a bookcase in our sitting-room = există (este, se află) o bibliotecă în  

                                                                          camera noastră de zi 

 

        yes (jes) = da 

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

Yes, there is = da, există 

 

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

        any (eni) = ceva, nişte, vreo 

Are there any books in it = sunt ceva cărţi în ea 

 

        quite (kwait) = foarte 

        a lot (ə- lǤt) = mult, multe, mulţi 

Yes, quite a lot = da, foarte multe 

 

        how (hau) = cum 
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         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/how.pdf 

        many (meni) = mulţi, multe 

        how many (hau- meni) = câţi, câte 

How many are there = câte sunt 

 

        don’t (dount) = do not (du:- nǤt) = nu, negativul lui do 

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

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

        know (nou) = a şti; verb neregulat 

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

I don’t know = nu ştiu 

 

        haven’t (hævnt) = have not (hæv- nǤt) = negativul de la have 

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

        count (kaunt) = a număra; verb regulat 

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

        counted (kauntid) = trecutul si participiul trecut de la count 

        I haven’t counted = nu am numărat; “present perfect” 

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

        them (ðem) = (pe) ei, (pe) ele; pronumele de la cazul acuzativ care se pune  

                                                               după  verbe si prepoziţii 

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

I haven’t counted them = nu le-am numărat 

 

        where’s (wεəz) = where is (wεə- iz) (‘wεə’riz) = unde este 

        window (windou) = fereastră 

Where’s the window = unde este fereastra 

 

        on (Ǥn) = pe; prepoziţie 

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

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

        left (left) = stâng, stânga 

        of (Ǥv)(əv) = prepoziţie folosită la genitivul cu “of” 

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

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

        piano (pi’ænou) = pian 
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On the left of the piano = în stânga pianului 

 

        what (wǤt) = ce 

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

        under (Ȝndə) = sub; prepoziţie 

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

What is there under the window = ce este sub fereastră 

 

        radiator (reidieitə) = calorifer, radiator (de maşină) 

A radiator = un calorifer 

 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

        see (si:) = a vedea; verb neregulat 

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

Can you see it = poţi să-l vezi 

 

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        can’t (ka:nt) = can not (cannot) (kæn- nǤt)(kænǤt) = negativul de la can (a  

                                                                                                                                putea) 

No, I can’t = nu, nu pot 

 

        why (wai) = de ce 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/why_what_for_how_come.pdf 

        not (nǤt) = nu; forma folosită pentru negativ 

Why not = de ce nu  

 

        because (bi’kǤ:z) = deoarece 

        it’s (its) = it is (it- is) = este 

        behind (bi’haind) = în spatele; prepoziţie 

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

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

        settee (se’ti:) = canapea, divan 
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Because it’s behind the settee = deoarece este în spatele canapelei 

 

        mirror (mirə) = oglindă 

        round (raund) = rotund 

        square (skwεə) = pătrat 

Is the mirror round or square = este oglinda rotundă sau pătrată 

 

        neither (naiðə) = nici un, nici o 

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

        oval (ouv(ə)l) = oval 

Neither, it’s oval = nici una nici alta, este ovală 

 

        anything (eniθiŋ) = orice, ceva, vreo; folosit la negativ şi interogativ în locul lui  

                                                                                                                               something  

        top (tǤp) = vârf, culme 

        radiogram (reidio(ou)græm) = radio cu picup 

        on top (Ǥn- tǤp) = pe, în vârful, deasupra 

Is there anything on top of the radiogram = este ceva pe radio cu picup 

 

        nothing (nȜθiŋ) = nimic 

        at all (æt- Ǥ:l) = de loc (impreună cu negativul); cât de cât (cu afirmativul) 

No, nothing at all = nu, absolut nimic 

 

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

        something (sȜmθiŋ) = ceva, vreo, nişte 

        small (smǤ:l) = mic, mică 

        table (teibl) = masă 

        isn’t (iznt) = is not (iz- nǤt) = nu este 

        isn’t there (iznt- ðεə) = nu-i aşa 

There’s something on the small table, isn’t there = este ceva pe masa mică, nu-i  

                                                                                           Aşa 

 

        ash-tray (æȓ- trei) = scrumieră 

Yes, there’s an ash-tray = da, este o scrumieră 

 

         isn’t there (iznt- ðεə) = interogativ-negativul pentru afirmativul there’s not   
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                                                                                   (no, când urmează un substantiv) 

         else (els) = alt, alta, altfel 

Isn’t there anything else on it = nu este (şi) altceva pe ea 

 

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

         some (sȜm) = nişte, ceva, vreo 

         newspapers  (nju:zpeipəz) = ziare; pluralul de la “newspaper” punctul 1 

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

Yes, there are some newspapers = da, sunt nişte ziare  

 

         armchairs (a:mtȓεəz) = scaune; pluralul de la armchair, punctul 1 

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

Are there any armchairs in the room = sunt ceva scaune în cameră 

 

Yes, there are two = da, sunt două 

 

        somebody (sȜmbǤdi) = cineva 

        somebody sitting (sȜmbǤdi- sitiŋ) = cineva care stă (acum) 

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

        can’t you  (ka:nt- ju:) = nu-i aşa 

You can see somebody sitting in one of them, can’t you = (tu) poţi vedea pe  

                                                                 cineva  care stă într-unul dintre ele, nu-i aşa 

 

        an (æn)(ən) = un, o; articolul nehotărât care se pune înainte de substantivele  

                                             sau adjectivele acestora care încep cu o vocală 

        old (ould) = bătrân, vechi 

        lady (leidi) = doamnă 

Yes, an old lady = da, o doamnă în vârstă 

 

        anybody (enibǤdi) = oricine; folosit la negativ şi interogativ în locul lui  

                                                                                                                  somebody 

        the other (ði- Ȝðə) = celălalt, cealaltă 

        chair (tȓεə) = scaun 

Is anybody sitting in the other chair = stă cineva în celălalt scaun 

 

        nobody  (noubǤdi) = nimeni 



http://www.gramatica-limbii-engleze.ro  

 

No, nobody = nu, nimeni 

 

        either (aiðə)(i:ðə) = oricare, fiecare 

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

There isn’t anybody sitting on the settee either = nu stă nimeni pe canapea de 

asemenea; nimeni nu stă pe canapea de asemenea; nici pe canapea nu stă nimeni 

 

        do (du:) = a face; verb neregulat 

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

        do you (du:- ju:) = interogativul auxiliarului do 

Do you like our sitting-room = îţi place camera noastră de zi 

 

        yes, I do (jes- ai- du:) = da, îmi place (da, şi cu orice alt verb folosit la  

                                                  întrebare) 

        very (veri) = foarte 

        much (mȜtȓ) = mult; pentru cantitate 

Yes, I do, very much = da, îmi place, foarte mult 

 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        so (sou) = aşa, atât de, deci 

        glad  (glæd) = bucuros, bucuroasă 

I’m so glad = îmi pare atât de bine; sunt atât de bucuros 

 

       everybody (evribǤdi) = toţi, toate, toată lumea 

       does (dȜz) = forma a III-a singular a verbului auxiliary to do 

Everybody does = tuturor le place  

 

 


