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                                                                         LESSON  FOURTEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        fourteen (‘fɔ:’ti:n) = patrusprezece 

        fourteenth (‘fɔ:’ti:nθ) = a patrasprezecea, al patrusprezecilea 

        morning (mɔ:niŋ) = dimineață 

        evening (i:vniŋ) = seară  

Morning and evening  = dimineața şi seara 

 

        what (wɔt) = ce 

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

        time (taim) = timp 

        to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat; auxiliar pentru diateza activă 

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

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

        to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a procura; verb neregulat 

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

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

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

        to get up (tu- get- ʌp) = a se scula 

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

        as (æz) = ca 

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

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât, se foloseşte la generalizari 

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

        rule (ru:l) = regulă, lege, hotărâre (judecătorească) 

        as a rule = ca o regulă, de obicei 

What time do you get up as a rule = la ce oră te scoli de obicei 

 

        generally (dʒenәrәli)(dʒenrli) = în general; adverb din adjectiv 

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

        about (ә‘baut) = despre; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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        half (ha:f) = jumătate 

        past (pa:st) = trecut; prepoziție – dincolo de, mai presus; în cazul de față  

                                              înseamnă “şi” 

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

        half-past seven (ha:f- pa:st- sevәn) = thirty past seven (θә:ti- pa:st- sevәn) = 

seven thirty (sevәn- θә:ti) = şapte şi jumătate 

Generally about half-past seven = în general la şapte şi jumătate 

 

        why (wai) = de ce 

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

        so (sou) = astfel, atât de, deci, aşa (de) 

        early (ә:li) = devreme 

Why so early = de ce aşa (de) devreme 

 

        because (bi’kɔ:z) = deoarece 

        usually (ju:ʒuәli) = de obicei; adverb din adjectiv 

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

        to catch (tu- kætʃ) = a prinde; verb neregulat 

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

        an (әn)( æn) = un, o; articolul nehotărât care se foloseşte înainte de   

                              substantivul care începe cu o vocală, se foloseşte la generalizari 

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

        up (ʌp) = sus; prepoziție 

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

        to (tu) = spre, la; prepoziție 

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

        town  (taun) = oraş       

        up to (ʌp- tu) = până la; prepoziție 

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

Because I usually catch an early train up to town = deoarece de obicei iau (prind) 

un tren matinal spre oraş 

 

        when (wen) = când 

        to get to (tu- get- tu) = a ajunge la 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get.pdf 
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        office (ɔfis) = birou 

When do you get to the office = când ajungi la birou 

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

 

        normally (nɔ:mәli) = normal, în mod normal; adverb din adjectiv 

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

        o’clock (ә’klɔk) = fix; se foloseşte pentru a desemna ora fixă 

Normally, about nine o'clock = în mod normal, în jur de ora nouă (fix) 

 

        to stay (tu- stei) = a rămâne, a sta pe loc; verb regulat, punctul 1 

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

        all (ɔ:l) = toți, toate 

        day (dei) = zi 

Do you stay in town all day = rămâi în oraş toată ziua 

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

 

        sometimes (sʌmtaimz) = uneori; adverb 

Sometimes I do, and sometimes I don't = uneori da, alteori nu 

 

        what (wɔt) = ce 

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

        to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat şi auxiliar pentru diateza  

                                                                                                  activă prezent şi trecut  

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

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

        in (in) = în; prepoziție 

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

        evenings (i:vniŋ(g)z) = seri; pluralul de la “evening” ”, punctul 1 

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

What do you usually do in the evenings = ce faci de obicei serile 

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

 

        we (wi:) = noi 

        at (æt) = la; prepoziție 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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        home (houm) = acasă (la familie) 

We generally stay at home = în general (noi) stăm acasă 

 

        once (wʌns) = odată, cândva, odinioară, o dată 

        or (ɔ:) = sau  

        twice (twais) = de două ori 

        week (wi:k) = săptămână; pluralul substantivelor, punctul 2  

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

        twice a week (twais- ә- wi:k) = de două ori pe săptămână 

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

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

        theatre (θiәtә) = teatru; pluralul substantivelor, punctul 1   

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

        pictures (piktʃәz) = tablouri, picturi, filme; pluralul de la “picture”, punctul 1 

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

Once or twice a week we go to a theatre or to the pictures = o dată sau de două  

                                                             ori pe săptămână mergem la teatru sau la film 

 

        went (went) = trecutul de la “to go” ; verb neregulat 

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

        last (la:st) = ultimul, ultima,  

        night (nait) = noapte 

        saw (sɔ:) = trecutul de la “to see” ; verb neregulat 

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

        very (veri) = foarte, chiar 

        interesting (intristiŋ) (intәristiŋ) = interesant; adjectiv plurisilabic 

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

        film (film) = film (la cinematograf) 

We went to the pictures last night and saw a very interesting film = noaptea  

                      trecută am fost la (film) cinema şi am văzut un film foarte interesant 

 

        occasionally (ә‘keiʒ(ә)nәli) = (în mod) ocazional; adverb din adjectiv 

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

        dance (da:ns) = dans 

        to dance (tu- da:ns) = a dansa; verb regulat, punctul 2  
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 

Occasionally we go to a dance = ocazional mergem să dansăm 

 

        to like (tu- laik) = a-i place, a ține la, a iubi; verb regulat, punctul 2  

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

        dancing (da:nsiŋ) = dans, dansând; substantiv si gerunziu 

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

Do you like dancing = îți place să dansezi 

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

 

        much (mʌtʃ) = mult; pentru cantitate 

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

Yes, very much = da, foarte mult 

 

Do you dance = (tu) dansezi 

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

 

        to use (tu- ju:z) = a folosi; verb regulat, punctul 1  

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

        I used to (ai- ju:zd- tu) = obişnuiam (să) 

        was (wɔz) = trecutul de la “to be” ; verb neregulat 

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

        younger (jʌŋ(g)ә) = mai tânăr, mai tânără; adjectiv monosilabic 

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

        but (bʌt) = dar 

        often (ɔfn) = des, adeseori; adverb 

        now (nau) = acum 

I used to when I was younger, but not very often now = obişnuiam (dansam) când  

                                                              eram tânăr, dar nu se întâmplă foarte des acum 

        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.pdf 

        I’m getting (aim- getiŋ) = I am getting (ai- æm- getiŋ) = devin; aspectul  

                                                                                                                       continuu 

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

        too (tu:) = prea, de asemenea (când este pus la sfârşitul propoziției) 
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     vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/too_and_so_cu_orice_adjectiv.pdf 

        old (ould) = bătrân,  bătrână; adjectiv monosilabic si neregulat 

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

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

I'm getting too old = îmbătrânesc 

 


