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                                                                         LESSON  THIRTEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        thirteen (‘θә:’ti:n) = treisprezece 

        thirteenth (‘θә:’ti:nθ) = a treisprezecea, al treisprezecilea 

My bedroom  = dormitorul meu 

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

 

        night (nait) = noapte 

        at night (æt- nait) = noaptea 

        when (wen) = când 

        to feel (tu- fi:l) = a simți; verb neregulat 

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

        tired (taiәd) = obosit 

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

        to sleep (tu- sli:p) = a dormi; verb neregulat 

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

        sleepy (sli:pi) = adormit, somnoros; adjectiv din verb 

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

        to go (tu- gou) = a merge; verb neregulat 

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

        to go up to (tu- gou- ʌp- tu) = a merge direct (sus) spre (la) 

        to switch (tu- switʃ) = a schimba, a întrerupe; verb regulat, punctul 2 

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

        to switch on (tu- switʃ- ɔn) = a aprinde, a deschide (radioul) 

        electric (i’lektrik) = electric 

        light (lait) = lumină, a lumina, a aprinde; verb neregulat 

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

At night, when I feel tired and sleepy, I go up to my bedroom and switch on the 

electric light = noaptea, când mă simt oboist si somnoros, mă duc sus în 

dormitorul meu şi aprind lumina (electrică) 

 

        to take (tu- teik) = a lua; verb neregulat 

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

        to take off (tu- teik- ɔf) = a scoate, a (se) dezbrăca, a decola 
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           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_take.pdf 

        shoes (ʃu:z) = pantofi; pluralul de la “shoe”, punctul 1 

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

        to undress (tu- ʌn’dres) = a se dezbrăca; verb regulat, punctul 2 

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

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

        to put on (tu- put- ɔn) = a (se) îmbrăca 

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

        pyjamas  (pә’dʒa:mәz) = pijama; pluralul substantivelor, punctul 12 

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

I take off my shoes, undress and put on my pyjamas  = îmi scot pantofii, mă 

dezbrac şi îmi pun pijamaua 

 

        then (ðen) = apoi, atunci 

        to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a procura, a avea (împreună  

                                       cu “to have” – I have got = I have) 

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

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

        to get into (tu- get- intu) = a intra în, a se strecura în 

        bed (bed) = pat, strat de flori 

        to switch off (tu- switʃ- ɔf) = a stinge, a închide (radioul) 

Then I get into bed and switch off the light = apoi intru în pat şi sting lumina 

 

        after (a:ftә) = după; prepoziție 

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

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

        minutes (minits) = minute; pluralul de la “minute”, punctul 2 

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

        to fall (tu- fɔ:l) = a cădea; verb neregulat 

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

        to fall asleep (tu- fɔ:l- ә‘sli:p)  = a adormi 

After a few minutes I fall asleep = după câteva minute adorm 

 

        whole (houl) = întreg, întreagă 

        night (nait) = noapte 
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        the whole night (ðә- houl- nait) = toată noaptea 

        through (θru:) = prin; prepoziție 

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

        the whole night through = toată noaptea (de seara până dimineața fără să  

                                                         mă trezesc) 

I sleep the whole night through = dorm toată noaptea (fără să mă trezesc) 

 

        punctually (pʌŋktʃuәli) = de îndată, cu promtitudine, cu punctualitate; adverb 

din adjectiv prin adaugarea lui “ly”  

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

        at seven-thirty (æt- sevn-θә:ti) = at half past seven (æt- ha:f- pa:st- sevn) = la  

                                                                                                                   şapte şi jumătate 

        half (ha:f) = jumătate 

        past (pa:st) = şi – când este folosit pentru a indica ora – altfel înseamnă trecut 

        morning (mɔ:niŋ) = dimineață 

        in the morning (in- ðә- mɔ:niŋ) = dimineața 

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

        alarm (ә‘la:m) = alarmă 

        clock (klɔk) = ceas de masă, de perete 

        alarm clock  = ceas deşteptător  

        (it) rings (riŋ(g)z) = (el) sună; forma de la persoana a III-a singular pentru  

                                                            verbul  neregulat “to ring” 

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

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

        (it) wakes (weiks) = (el) trezeşte; forma de la persoana a III-a singular pentru  

                                                                   verbul  neregulat “to wake” 

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

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

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

                                            şi prepoziții 

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

        to wake up (tu- weik- ʌp) = a se trezi (din somn) 

        (it) wakes me up = (el) mă trezeşte 

Punctually at seven-thirty in the morning, the alarm clock rings and wakes me up 

= fix la şapte şi jumătate dimineața, ceasul deşteptător sună şi mă trezeşte  
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        to get out (tu- get- aut) = a ieşi (din) 

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

        to get out of bed (tu- get- aut- ɔv- bed) = a se da jos din pat 

        gown (gaun) = halat, halat, robă, capot 

        to dress (tu- dres) = a (se) îmbrăca; verb regulat, punctul 2 

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

        dressing-gown (dresiŋ-gaun) = halat 

        slippers (slipәz) = papuci 

        bathroom (ba:θru:m) = (camera de) baie 

        where (wεә) = unde 

        to turn (tu- tә:n) = a întoarce, a răsuci, a învârti; verb regulat, punctul 1 

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

        to turn on (tu- tә:n- ɔn) = a deschide, a da drumul la 

        hot (hɔt) = fierbinte; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

        cold (kould) = rece; adjectiv monosilabic, punctul 4 

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

        taps (tæps) = robinete; pluralul de la “tap”, punctul 2 

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

I get out of bed, put on my dressing-gown and slippers, and go into the bathroom, 

where I turn on the hot and cold taps = mă dau jos din pat, îmi pun halatul şi 

papucii, şi mă duc în baie, unde dau drumul la robinetele cu apă fierbinte si rece 

 

        while (wail) = în timp ce 

        water (wɔ:tә) = apă, uda 

        to run (tu- rʌn) = a fugi, a alerga, a conduce, a curge; verb neregulat 

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

        the water’s running (ðә- wɔ:tәz- rʌniŋ) = the water is running (ðә- wɔ:tә- iz-                                                                        

                                                                                  rʌniŋ) = apa curge 

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

        into (intu) = în (pentru mişcare) ; prepoziție 

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

        bath (bath-tub) (ba:θ) (ba:θ-tʌb) = cadă 

        to wash (tu- wɔʃ) = a (se) spăla; verb regulat, punctul 2; verb pentru diateza  

                                                                                                             reflexivă 

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

        face (feis) = față 

        neck (nek) = gât 

        to clean (tu- kli:n) = a (se) curăța; verb regulat, punctul 1; verb pentru diateza  

                                                                                                                reflexivă 

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

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

        teeth (ti:θ) = dinți; plural neregulat de la “tooth”, punctul 4 

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

        to clean the teeth (tu- kli:n- ðә- ti:θ) = a se spăla pe dinți 

        to shave (tu- ʃeiv) = a (se) bărbieri, a (se) rade; verb neregulat ; verb pentru    

                                                                                                                  diateza reflexivă 

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

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

While the water's running into the bath, I wash my face and neck, clean my teeth, 

and shave = în timp ce apa curge în cada, mă spăl pe față şi pe gât, mă spăl pe 

dinți, şi mă bărbieresc 

 

        things (θiŋ(g)z) = lucruri; pluralul de la “thing”, punctul 1 

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

        shaving (ʃeiviŋ) = de (pentru) bărbierit; adjectiv din verb, gerunziul lui “shave” 

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

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

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

        shaving things  = lucruri (obiecte) pentru bărbierit  

        shelf (ʃelf) = raft 

        on (ɔn) = pe; prepoziție 

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

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

        above (ә‘bʌv) = deasupra; prepoziție 

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

        basin (beisn) = chiuvetă, lighean, bazin, bol 

My shaving things are on the shelf above the basin = ustensilele (lucrurile) pentru 

bărbierit sunt pe raftul de deasupra chiuvetei 

 

        to turn off (tu- tә:n- ɔf) = a stinge, a întrerupe 
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        to have a bath (tu- hæv- ә- ba:θ) = a face o baie, a se îmbăia  

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

Then I turn off the taps and have my bath = apoi opresc robinetele şi îmi fac baia 

 

        sometimes (sʌmtaimz) = uneori 

        shower (ʃauә) = duş  

        to have a shower (tu- hæv- ә- ʃauә) = a face un duş 

Sometimes I have a shower = uneori  îmi fac un duş 

 

        when (wen) = când 

        myself (mai’self) = eu însumi; pronume reflexiv 

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

        to dry (tu- drai) = a(se) usca, a (se) şterge de apă; verb regulat (la trecut şi  

   participiul trecut se schimbă “y” în “ie” şi se adaugă “d”), punctul 1; verb pentru  

                                                                                                                     diateza reflexivă 

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

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

        I’ve dried (aiv- draid) = I have dried (ai- hæv- draid) = m-am uscat, m-am şters  

                                                                                                         de apă; present perfect 

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

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        towel (tauәl) = prosop 

        to get dressed (tu- get- drest) = a (se) îmbrăca  

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

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

When I've dried myself with a towel, I get dressed = după ce (pe măsură ce) mă 

şterg cu un prosop, mă îmbrac 

 

        dressing-table (dresiŋ-teibl) = masa unde se află lucrurile pentru toaleta  

                                                              personală;   

        in front of (in- frʌnt- ɔv) = în fața; prepoziție 

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

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

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

        glass (gla:s) = pahar, sticlă 

        looking-glass (lukiŋ-gla:s) = oglindă 

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

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

        you’ll see (ju:l- si:) = you will see (ju:- wil- si:) = tu vei vedea; viitorul 

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

        hair (hεә) = păr 

        brush (brʌʃ) = perie 

        hair-brush  = perie pentru păr 

        comb (koum) = pieptăne 

        hand (hænd) = mână, a înmâna 

        mirror (mirә) = oglindă 

        hand-mirror  = oglindă mică cu mâner, oglinjoară; când două substantive se  

                                                                                    succed, primul are rol de adjectiv 

        bottle (bɔtl) = sticlă 

        scent (sent) = parfum, miros 

        bottle of scent (botl- әv- sent) = sticlă de parfum 

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

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

        powder (paudә) = pudră 

        box (bɔks) = cutie 

        powder-box  = pudrieră; când două substantive se succed, primul are rol de  

                                                     adjectiv 

On the dressing-table, in front of the looking-glass, you'll see a hair-brush and 

comb, a hand mirror, a bottle of scent and a powder-box = pe masa (cu lucruri 

pentru îngrijirea personală) din fața oglinzii, vei vedea o perie pentru păr şi un 

pieptăne, o oglinjoară (oglindă de mână), o sticlă cu parfum şi o pudrieră 

 

        these (ði:z) = acestea, aceştia 

        of course (әv- kɔ:s) = desigur 

        to belong (tu- bi’lɔŋ) = a aparține; verb regulat, punctul 1 

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

        (they) don’t belong ((ðei) dount- bi’lɔŋ) = (they) do not belong ((ðei) du:-  
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                                                                                    nɔt- bi’lɔŋ) = (ele) nu aparțin  

        to me (tu- mi:) = (cui) mie; cazul acuzativ, pronumele care se pune după  

                                                        verbe şi prepoziții 

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

        but (bʌt) = dar, ci 

        to my wife (tu- mai- waif) = (cui) soției mele 

These, of course, don't belong to me, but to my wife = acestea, desigur, nu-mi 

aparțin mie, ci soției mele 

 

        chest (tʃest) = piept, ladă, cufăr 

        to draw (drɔ:) = a desena, a trage ; verb neregulat 

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

        drawer (drɔ:ә) = sertar, desenator 

        drawers (drɔ:әz) = sertare, desenatori, chiloți 

        chest of drawers (tʃest- әv- drɔ:әz)  = scrin, comodă; genitivul cu “of” 

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

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

        to keep (tu- ki:p) = a ține, a păstra; verb neregulat 

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

        clean (kli:n) = curat; adjectiv monosilabic, punctul 4 

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

        linen (linin) = pânză, rufe 

        such as (sʌtʃ- æz) = cum ar fi, ca 

        shirts (ʃә:ts) = cămăşi; pluralul de la “shirt”, punctul 2 

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

        collars (kɔlәz) = gulere; pluralul de la “collar”, punctul 1 

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

        hand (hænd) = mână 

        kerchief (kә:tʃif) = batic 

        handkerchiefs (hæŋkәtʃi:fs) = batiste; pluralul de la “handkerchief”, punctul 2 

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

        besides (bi’saidz) = pe lângă (asta), în plus; prepoziție 

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

        like (laik) = ca (în exemplul de față) 

        to like (tu- laik) = a place, a-I plăcea; verb regulat, punctul 2 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

        socks (sɔks) = şosete; pluralul de la “sock”, punctul 2 

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

        ties (taiz) = cravate; pluralul de la “tie”, punctul 1 

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

In the chest of drawers I keep my clean linen, such as shirts, collars and 

handkerchiefs, besides things like socks and ties = în scrin (dulapul cu sertare) îmi 

țin (păstrez) lenjeria curată, cum ar fi cămăşi, gulere şi batiste, şi în plus (pe lângă 

astea) lucruri ca şosete şi cravate 

 

        dirty (dә:ti) = murder; adjeciv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

        (it) is put ((it) iz put) = (el, ea) este pusă, se pune; diateza pasivă, punctul I 

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

        to be put (tu- bi:- put) = a fi pus; infinitiv diateza pasivă, punctul I 

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

        basket (ba:skit) = coş 

        sent (sent) = trimis, trimisă; trecutul participiul trecut de la verbul neregulat  

                                                          “to send” 

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

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

        to (tu) = la, către, spre; prepoziție 

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

        laundry (lɔ:ndri) = spălătorie (pentru rufe murdare) 

The dirty linen is put in a linen basket and sent to the laundry = lenjeria murdară 

este pusă într-un coş de rufe şi trimisă la spălătorie 

 

        ward (wɔ:d) = a păzi; verb regulat, punctul 3 

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

        robe (roub) = robă, halat 

        wardrobe (wɔ:droub) = dulap de haine 

        suits (sju:ts) = costume; pluralul de la “suit”, punctul 2 

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

        other (ʌðә) = altul, alta 
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        clothes (klouðz) = haine; pluralul de la “clothe”, punctul 1 

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

        which (witʃ) = care, cine (este selectiv) 

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

        to hang (tu- hæŋ) = a (se) spânzura, a (se) agăța, a atârna; verb regulat,  

                                                                                                                 punctul 1 

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

        coat (kout) = haină 

        hangers (hæŋ(g)әz) = umeraşe, cuiere; pluralul de la “hanger”, punctul 1 

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

        coat-hangers  = umeraşe ; când două substantive se succed, primul are rol de  

                                                        adjectiv 

In the wardrobe I keep my suits and other clothes, which I hang on coat-hangers = 

în dulapul de haine îmi țin costumele şi alte lucruri, pe care le atârn pe umeraşe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 


