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                                                                         LESSON  TWENTY 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty (twenti) = douăzeci 

        twentieth (twenti:θ) = a douăzecea, al douăzecilea 

        days (deiz) = zile; pluralul de la “day”, punctul 8 

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

        months (mʌnθs) = luni (calendaristice); pluralul de la “month”, punctul 2 

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

        and (әnd)(ænd) = şi 

        asking (a:skiŋ) = întrebând; gerunziul lui “to ask” 

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

        the (ðә) = articolul hotărât care se pronunță (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

        time (taim) = timp 

Days and months = zile şi luni  

Asking the time = întrebând cât este ora 

 

        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 

        you (ju:) = tu, voi 

        to know (tu- nou) = a şti, a cunoaşte; verb neregulat 

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

        do you know (du:- ju: nou) = şti tu, ştiți voi; interogativul diatezei active 

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

        of (әv)(ɔv) = al, a, ai, ale, de (la), din (partea); prepozitie, folosită şi la  

                                                                                                               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   
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        week (wi:k) = săptămână 

Do you know the days of the week = şti zilele săptămânii 

 

        yes (jes) = da 

        Sunday (sʌndi) (sʌndei) = duminică 

        Monday (mʌndi) = luni 

        Tuesday (tju:zdi) = marți 

        Wednesday (wenzdi) = miercuri 

        Thursday (θә:zdi) = joi 

        Friday (fraidi) = vineri 

        Saturday (sætәdi) = sâmbătă 

Yes, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday = da,  

                                                      duminică, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă 

 

        now (nau) = acum 

        to let (tu- let) = a lăsa; folosit ca auxiliar la imperative 

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

        to assume (tu- ә‘sju:m) = a presupune, a-şi asuma 

        let’s assume (lets- ә‘sju:m) = let us assume (let- ʌs- ә‘sju:m) = să presupunem 

        that (ðæt) = că; se subînțelege in limba engleză 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

        today (tu’dei)(tә’dei) = astăzi 

        is (iz) = este 

Now, let's assume that today is Wednesday = acum, să presupunem că astăzi este  

                                                                                   miercuri 

 

        what (wɔt) = ce 

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

        to will (tu- wil) = a vrea; trecutul “would”; auxiliar pentru viitor 

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

        tomorrow (tu’mɔrou)(tә’mɔrou) = mâine  

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul continuu si  

                                                                         diateza pasivă 

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

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

        what will it be  = ce va fi 

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

What day will tomorrow be = ce zi va fi mâine 

Thursday = joi 

 

        and (ænd) = şi 

        after (a:ftә) = după; prepoziție 

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

And the day after tomorrow = şi poimâine 

Friday = vineri 

 

        was (wɔz) = a fost; trecutul de la “to be”, pentru persoanele a I-a şi a III-a  

                                                                                                                singular 

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

        yesterday (jestәdi)(jestәdei) = ieri 

What day was yesterday = ce zi a fost ieri 

Tuesday = marți 

 

        before (bi’fɔ:) = înainte; prepoziție 

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

And the day before yesterday = şi alaltăieri 

Monday = luni 

 

        as (æz) = (după) cum, deoarece, ca (şi), pe când 

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

        it (it) = el, ea; pronume impersonal, folosit şi ca subiect obligatoriu în limba  

                                                                                                                                 engleză 

        happens (hæpnz) = se-ntâmplă; forma de la persoana a III-a singular de la “to  

                                            happen”, verb regulat, punctul 1 

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

        last (la:st) = ultimul, ultima 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        birthday (bә:θdei) = zi de naştere  

As it happens, last Monday was my birthday = după cum se întâmplă (după cum  
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                                                                   şti), lunea trecută a fost ziua mea de naştere 

  

        is (iz) = este 

        that (ðæt) = folosit aici ca subiect obligatoriu 

        so (sou) = aşa, deci 

Is that so = nu mai spune (ce zici) 

 

        well (wel) = ei bine 

        many  (meni) = mulți, multe; adjectiv neregulat 

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

        happy (hæpi) = fericit, fericită; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        returns (ri’tә:nz) = se-ntoarce; forma de la persoana a III-a singular de la “to  

                                                               return”, verb regulat, punctul 1 

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

Well, many happy returns of the day = ei bine, la mulți ani 

 

        to thank (tu- θæŋk) = a mulțumi; verb regulat, punctul 2 

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

Thank you = mulțumesc 

 

        to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, folosit şi ca auxiliar la “present  

                             perfect”, la “past perfect”, la ”past conditional”, şi la “past future” 

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

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

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

        let’s have (lets- hæv) = let us have (let- ʌs- hæv) = să avem, să luăm 

        names (neimz) = nume; pluralul de la “name”, punctul 1 

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

And now, let's have the names of the months = şi acum, să luăm numele lunilor 

 

        certain (sә:tn) = sigur, anumit, oarecare 

        certainly (sә:tnli) = desigur ; adverb din adjectiv 

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

Certainly = desigur 
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        January (dʒænjuәri) = ianuarie 

        February (februәri) = februarie 

        March (ma:tʃ) = martie 

        April (eiprl) = aprilie 

        May (mei) = mai 

        June (dʒu:n) = iunie 

        July (dʒu:’lai) = iulie 

        August  (ɔ:gәst) = august 

        September (sep’tembә) = septembrie 

        October (ɔk’toubә) = octombrie 

        November (nɔ’vembә) = noiembrie 

        December (di’sembә) = decembrie 

January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, 

November, December = ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, iunie, iulie, 

august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie  

 

        good (gud) = bine, bun, bună; adjectiv neregulat 

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

Good. ... Oh = bine … oh 

  

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

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

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

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

                                              verbe şi prepoziții (persoana a I-a singular) 

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

        right (rait) = drept, corect 

        please (pli:z) = te rog, vă rog 

Can you tell me the right time, please = poți să-mi spui ora exactă, te rog 

 

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

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

        watch (wɔtʃ) = ceas de mână 

        says (sez) = spune; forma pentru persoana a III-a singular de la “to say” ; verb  

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

        five (faiv) = cinci 

        past (pa:st) = aici înseamnă “şi” , folosit pentru a spune cât este ora 

        two (tu:) = două, doi 

        but (bʌt) = dar 

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

        no (nou) = nu; negația substantivului 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

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

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

        use (ju:s) = folos; substantiv 

        to rely (tu- ri’lai) = a se bizui; verb regulat, punctul 1 (trecutul - relied) 

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

        relying (ri’laiŋ) = bizuindu-se, să te bazezi 

        on (ɔn) = pe; se foloseşte pentru date sau zilele săptămânii; prepoziție 

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

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

        because (bi’kɔ:z) = deoarece 

        sometimes (sʌmtaimz) = uneori 

        fast (fa:st) = repede 

        to be fast (tu- bi:- fa:st) = a o lua înainte, a fi rapid 

        slow (slou) = încet 

        to be slow = a rămâne în urmă, a fi moale (încet) 

Well, my watch says five past two, but it's no use relying on it, because 

sometimes it's fast and sometimes it's slow = ei bine, după ceasul meu este două 

şi cinci, dar nu are rost să te bazezi pe el, deoarece uneori o ia înainte si uneori 

rămâne în urmă 

 

 


