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                                                                         LESSON  EIGHT 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        eight (eit) = opt  

        eighth (eitθ) = a opta, al optulea 

        another (ә’nʌðә) = alt, altul, alta 

        to talk (tɔ:k) = a discuta, a vorbi, discuţie; verb regulat 

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

Another talk  (ә’nʌðә- tɔ:k) = altă conversaţie  

        well (wel) = bine, ei bine; adverb şi adjectiv neregulat 

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

        learnt (lә:nt) = trecutul şi participiul trecut de la “to learn” 

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

        you’ve learnt (ju:v- lә:nt) = you have learnt (ju:- hæv- lә:nt) = tu ai învățat;  

                                              verbul “to learn” la present perfect; când nu spui când 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

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

        quite (kwait) = foarte 

        a lot (ә- lɔt) = mult = much (mʌtʃ)   

        about (ә’baut) = despre; prepoziție 

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

        our (auә) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

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

        the Bakers’ (ðә- beikәz) = familia Baker 

        and (ænd) = şi 

        now (nau) = acum 

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

        I’m going (aim- gouiŋ) = eu merg; aspectul continuu 

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

        to be going to (tu- bi:- gouiŋ- tu) = a avea de gând să, a intenționa 
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        to ask (a:sk) = a întreba, a cere, a ruga; verb regulat 

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

        a few (ә- fju:) = câteva, câțiva 

        questions (kwestʃnz) = întrebări 

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

                                                              după verbe şi prepoziții 

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

        to ask questions = a pune întrebări 

Well, you've learnt quite a lot about our sitting-room and the Bakers', and now 

I'm going to ask you a few questions about them = ei bine, ai aflat destule despre 

camera noastră de zi şi cea a familiei Bakers, şi acum am de gând (intenţionez) să- 

                                                          ţi pun câteva întrebări despre (în legătură cu) ele 

 

        to tell (tel) = a spune, a povesti, a relata; verb neregulat 

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

        me (mi:) = mie; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe şi  

                                                                                                                           prepoziții 

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

        whose (hu:z) = a cui, al cui, ale cui 

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

        do you like (du:- ju: laik) = îți place; întrebare la diateza activă 

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

        better (betә) = mai bine, mai bun; adjectiv neregulat 

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

        or (o:) = sau, ori 

        ours (auәz) = al nostru, a noastră; pronume posesiv 

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

Tell me, whose sitting-room do you like better, the Bakers' or ours = spune-mi, a  

                             cui cameră de zi îţi place mai mult, a familiei Baker sau a noastră 

 

        I don’t (ai- dount) = I do not (ai- du:- nɔt) = eu nu; negativul diatezei active 

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

        to think (θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat 

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

        there’s (ðεәz) = there is (ðә’riz) = este, există, se află 

        much (mʌtʃ) = mult, multă; adjectiv neregulat 
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          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        to choose (tu(:)- tʃu:z) = a allege; verbele neregulate 

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

        between (bi’twi:n) = între; prepoziție 

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

        the two (ðә- tu:) = cei doi 

        but (bʌt) = dar 

        on (ɔn) = pe; prepoziție 

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

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

        whole (houl) = întreg, întreagă 

        on the whole (ɔn- ðә- houl) = una peste alta, pe de-a-ntregul, cu totul 

        I (ai) = eu 

        prefer (pri’fә:) = a prefer; dublează ultima consoană; verb regulat, punctul 1 

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

             vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/dublarea_ultimei_consoane.pdf 

        yours (jɔ:(ә)z) = al tău, a ta, al vostru, a voastră; pronume posesiv 

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

I don't think there's much to choose between the two, but on the whole I prefer 

yours = nu cred că este diferenţă (mult de ales) între cele două, dar una peste alta  

              o prefer pe a voastră 

 

        glad (glæd) = bucuros, bucuroasă 

        to hear (tu:- hiә) = a auzi; verb neregulat 

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

        that (ðæt) = asta, că, acel, acela, aceea, acea 

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

             vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

I'm glad to hear that = îmi pare bine (sunt bucuros) să aud asta 

 

        of course (әv- kɔ:s) = desigur 

        their (ðεә) = lor; adjectiv posesiv 

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

        furniture (fә:nitʃә) = mobilă; substantiv cu plural aparte, punctul 11 
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         vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        more (mɔ:) = mai mult, mai mulți; adjectiv neregulat; se foloseşte la  

                                comparativul adjectivelor şi se traduce cu “mai”; vezi adjectivele  

                                bisilabice, punctul 2 şi adjectivele plurisilabice 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/gradele_de_comparatie_ale_adjectivelor.pdf 

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

        modern (mɔdәn) = modern; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        more modern (mɔ:- mɔdәn) = mai modern 

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

        than (ðæn) = decât; folosit la comparativul adjectivelor 

        ours (auәz) = nostru, noastră; pronume posesiv 

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

Of course, their furniture is more modern than ours = desigur, mobila lor este mai  

                                                                                                  modernă decât a noastră 

 

        you (ju:) = tu, voi 

        to see (tu:- si:) = a vedea; verb neregulat 

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

        haven’t (hævnt) = have not (hæv- nɔt) = negativul lui “have” 

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

        been (bi:n) = participiul trecut al verbului auxiliar si neregulat to ”to be” 

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

        haven’t been (hævnt- bi:n) = negativul lui “to be” la present perfect 

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

        to marry (tu:- mæri) = a se căsători; verb regulat; se schimbă “y” în “ie” când  

                                                se foloseşte la trecut 

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

        married (mærid) = căsătorit, căsătorită 

        as (æz) = atât (timp) câ, în timp ce, după cum, deoarece 

        long (lɔŋ) = lung; adjectiv monosilabic 

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

        as long as = atât timp cât 

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

        so (sou) = deci, astfel 
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        bought (bɔ:t) = trecutul şi participiul trecut al verbului neregulat “to buy” 

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

        recent (ris(ә)nt) = recent; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        recently (ris(ә)ntli) = recent; adverb 

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

        more recently = mai recent 

        did (did) = trecutul verbului auxiliar si neregulat “to do” 

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

You see, they haven't been married as long as we have, so they bought their 

furniture more recently than we did = vezi, ei nu au fost căsătoriţi atât (timp) cât 

am fost noi, deci ei şi-au cumpărat mobile lor mai recent decât noi (am făcut-o   

                                                                                                                                      noi) 

 

        don’t (dount) = do not (du:- nɔt) = negativul verbului auxiliar si neregulat “to  

                                    do” 

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

        don’t you think  = nu crezi interogativ-negativ al lui “to think” 

        that’s (ðæts) = that is (ðæt- iz) = că (el,ea) este, adică 

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât 

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

        very (veri) = foarte 

        fine (fain) = frumos, plăcut, minunat 

        picture (piktʃә) = poză, pictură 

        the Bakers (ðә- beikәz) = familia Baker 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb auxiliar şi neregulat 

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

        over (ouvә) = peste, deasupra; prepoziție 

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

        mantelpiece (mæntәlpi:s) = polița căminului  

Don't you think that's a very fine picture the Bakers have over their mantelpiece = 

nu crezi că tabloul pe care familia Baker îl are deasupra poliţei căminului lor este  

                                                                                                              unul foarte frumos 

 

        yes (jes) = da 

        can’t (ka:nt) = can not (kæn- nɔt) = cannot (kænәt) = negativul verbului modal  
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                                                                       “can” 

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

        to admire (әd’maiә) = a admira; verb regulat, punctul 1 

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

        admiring (әd’maiәriŋ) = gerunziul şi forma de aspect continuu a verbului  

                                                  “admire” 

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

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

        I can’t help admiring (ai- ka:nt- help- әd’maiәriŋ) = nu pot să nu admir 

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

        it (it) = el, ea; pentru impersonale  

        whenever (wen’evә) = oricând, ori de câte ori 

        to look (tu- luk) = a privi, a se uita la; verb regulat, punctul 2 

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

        at (æt) = la; prepoziție 

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

Yes, I can't help admiring it whenever I look at it = da, nu pot să nu-l admir ori de  

                                                                                           câte ori mă uit la el 

 

        should (ʃud) = trecutul lui “shall”, forma folosită la condițional, se mai  

                                  traduce ar trebui 

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

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

        must (mʌst) = trebuie; verb modal 

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

        I should think (that) it must = ar trebui să-mi imaginez că trebuie …; “that” se  

                                                              subînțelege 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

        to be (tu- bi:) = a fi; verb auxiliar şi neregulat 

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

        value (vælju:) = valuare, a aprecia, a evalua 

        valuable (væljuәbl) = valoros, valoroasă 

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

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

I should think it must be very valuable = ar trebui să-mi imaginez că trebuie sa fie  

                                                                         foarte valoros 

 

        what (wɔt) = ce 

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

        of (ɔv)(әv) = a, al, ai, ale, de; prepoziție; genitivul cu “of” 

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

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

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

        piano (pjænou) = pian  

And what do you think of the piano = şi ce părere ai despre pian 

 

        it’s (its) = it is (it is) = (el,ea) este 

        instrument (instrumәnt) = instrument 

        indeed (in’di:d) = cu adevărat, într-adevăr 

I think it's a very fine instrument indeed = cred că este cu adevărat un instrument  

                                                                            foarte bun 

 

        by (bai) = lângă, cu; prepoziție 

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

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

        way (wei) = drum, cale 

        by the way = apropo 

        to play the piano  = a cânta la pian 

By the way, do you play the piano = apropo, cânţi la pian 

 

        sorry (sɔri) = supărat, trist 

        I’m sorry  = îmi pare rău 

        to be sorry  = a-i părea rău 

        to say (tu:- sei) = a spune, a zice; verb neregulat 

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

I'm sorry to say I don't = îmi pare rău să-ţi spun că nu 

 

        your (jɔ:(ә)) = tău, ta; adjectiv posesiv 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 
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        wife (waif) = soție 

Does your wife = soţia ta cântă (cântă soţia ta) 

 

        oh (ou) = oh, interjecție 

        well (wel) = bine; adverb şi adjectiv neregulat 

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

        too (tu:) = de asemenea 

Oh yes, she does, and very well too = oh da, (ea) cântă, şi încă foarte bine  

 

 

 


