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                                                                         LESSON  TWENTY-ONE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-one (twenty-wȜn) = douăzeci şi unu 

        twenty-first (twenty-fə:st) = a douăzeci şi una, al douăzeci şi unulea 

        English (iŋgliȓ) = engleza; the English = englezii  

        money (mȜni) = bani; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

English money = banii englezeşti  

 

        if (if) = dacă; vezi regula lui “if” 

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

        you’re going (ju:ə- gouiŋ) = you are going (ju:- a:- gouiŋ) = (tu) mergi; aspectul  

                                                                                                                 continuu 

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

        to (tu) = la, spre; prepoziţie 

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

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

        England (iŋglənd) = Anglia 

        you’ll (ju:l) = you will (ju:- wil) = tu vei, voi veţi; viitorul 

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

        to want (tu- wǤnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

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

        natural (nætȓr(ə)l) = natural; adjectiv plurisilabic 

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

        naturally (nætȓr(ə)li) = natural; adverb din adjectiv 

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

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

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

        something (sȜmθiŋ) = ceva 

        about (ə‘baut) = despre; prepoziţie 

             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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If you're going to England you'll naturally want to know something about English 

money = dacă mergi în Anglia în mod evident vei dori să şti ceva despre banii  

                 englezeşti 

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

 

        I (ai) = eu  

        to expect (tu- iks’pekt) = a se aştepta la, a necesita; verb regulat, punctul 3 

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

        used (ju:zd) = obişnuit, folosit; participiul trecut de la “to use” 

        to be used (tu- bi:- ju:zd) = a fi obişnuit 

        you’ve been used to (ju:v- bi:n- ju:zd- tu) = you have been used to (ju:- hæv-  

                     bi:n- ju:zd- tu) = te-ai obişnuit cu, ai fost învăţat cu, ai fost obişnuit cu 

        to (tu) = cu; prepoziţie 

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

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

        the (ðə) = articolul hotărât care se pronunţă (ði)  când substantivul începe cu  

                                                                                                                                  o vocală 

        decimal (desiml) = zecimal 

        system (sist(ə)m) = sistem 

        so (sou) = deci 

        (it) will (it- wil) = va fi; viitorul 

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

        probable (prǤbəbl) = probabil; adjectiv plurisilabic 

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

        probably (prǤbəbli) = probabil; adverb din adjectiv 

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

        to seem (tu- si:m) = a părea; verb regulat, punctul 1 

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

        very (veri) = foarte 

        strange (streiŋdȢ) = ciudat, straniu, neobişnuit 

        to you (tu- ju:) = ţie; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe  

                                            şi prepoziţii 

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

        at (æt) = la); prepoziţie 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/at.pdf  
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        first (fə:st) = primul, prima; numeral ordinal folosit pentru zilele calendaristice 

        at first = la început 

        but (bȜt) = dar 

        soon (su:n) = curând 

        to get (tu- get) = a obţine, a căpăta, a face rost, a procura, a aduce, 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 used to = a se obişnui cu   

        to it (tu- it) = cu asta; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după   

                                              verbe şi prepoziţii (persoana a III-a singular) 

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

I expect you've been used to the decimal system, so English money will probably 

seem very strange to you at first, but you'll soon get used to it = presupun că eşti 

obişnuit cu sistemul decimal, deci la început banii englezeşti probabil că îţi vor  

                                                părea foarte ciudaţi, dar în curând te vei obişnui cu ei 

 

        there (ðεə) = acolo 

        are (a:) = sunt; forma lui “to be” pentru persoana a II-a singular si pentru  

                                   plural 

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

        three (θri:) = trei 

        copper (kǤpə) = aramă 

        coins (kǤinz) = monede; pluralul de la “coin”, punctul 1 

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

        penny (peni) = peni; subdiviziune al lirei 

        half (ha:f) = jumătate 

        halfpenny (heipni) = jumătate de peni 

        and (ænd) = şi 

        farthing (fa:ðiŋ) = un sfert de peni 

There are three copper coins, the penny, the halfpenny, and the farthing = sunt 

trei monede de aramă, penny-ul, jumătate  de penny, şi un sfert de penny 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

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

        threepenny (θrəpəni) = treipeni 
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        bit (bit) = bucăţică, firimitură 

Then there's the threepenny bit = apoi există cea de trei peni 

 

        the other (ði- Ȝðə) = celălalt, cealaltă, ceilalţi, celelalte 

        sixpence (sikspəns) = şase peni 

        shilling (ȓiliŋ) = şiling 

        two-shilling = doi şilingi 

        piece (pi:s) = bucată 

        crown (craun) = coroană 

        half-crown = jumătate de coroană 

        which (witȓ) = care 

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

        worth (wə:θ) = valoare, merite 

        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 

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

        to be worth = a valora 

        is worth (iz- wə:θ) = valorează  

        two (tu:) = doi, două 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

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

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

        we (wi:) = noi 

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

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

The other coins are the sixpence, the shilling, the two-shilling piece, and the half-

crown, which is worth two shilling and sixpence, or as we say, two and six = 

celelalte monezi sunt cea de şase peni, şilingul, cea de doi şilingi, şi cea de 

jumătate de coroană, care valorează doi şilingi şi şase peni, sau după cum noi  

                                                                                                              spunem, doi şi şase 

 

        ten-shilling note = bancnota de zece şilingi 

        note (nout) = notă, bancnotă 

        pound (paund) = liră 
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        in (in) = în); prepoziţie 

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

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

        common (kǤmən) = comun 

        use (ju:s) = folosinţă 

        for (fǤ:) = pentru; prepoziţie 

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

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

        sums (sȜmz) = sume; pluralul de la “sum”, punctul 1 

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

        larger (la:dȢə) = mai mare, mai larg, mai voluminous; comparativul de la   

                                                                          “large” adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        five-pound notes = bancnote de cinci lire 

        ten-pound notes = bancnote de zece lire 

        and (ænd) = şi 

        on (Ǥn) = pe, la, mai departe (se continuă acţiunea indicată de verb);  

                         prepoziţie 

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

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

        so (sou) = deci, aşa  

        and so on = şi aşa mai departe 

Then there's a ten-shilling note and a pound note in common use, and for the 

larger sums there are five-pound notes, ten-pound notes, and so on = apoi este o 

bancnotă de zece şilingi şi o bancnotă de o liră aflate în uz comun, iar pentru 

sume mai mari sunt bancnotele de cinci lire, zece lire, şi aşa mai departe 

 

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 

             vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        gold (gould) = aur, auriu 

        circulation (sə:kju’leiȓn) = tiraj, răspândire, circulaţie 

        so (sou) = deci 

        hard (ha:d) = greu, dur, dificil; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        hardly (ha:dli) = abia, cu greutate; adverb din adjectiv 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verb_plus_er.pdf 

        ever (evə) = vreodată, oricând, mereu 

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

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

        sovereign (sǤvrin) = liră de aur 

There's no gold in circulation, so you hardly ever see a sovereign or half-sovereign  

                     = nu există aur în circulaţie, deci abia dacă vezi (întâlneşti) o liră de aur 

 

        may (mei) = a avea permisiunea, a putea; verb modal 

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

        often (Ǥ:fn) = adesea 

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

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

        term (tə:m) = termen 

        guinea (gini) = guinee, termen folosit pentru valoarea de 21 şilingi 

        stands (stændz) = stă; forma de la persoana a III-a pentru “to stand”, verb   

                                                neregulat 

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

        for (fǤ:) = pentru); prepoziţie 

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

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

        to stand for = a reprezenta, a înlocui, a susţine, a însemna 

        although (Ǥ:lðou) = deşi 

        actual (æktjuəl) = real, existent, curent 

        coin (kǤin) = monedă 

        of (Ǥv)(əv) = 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 

        this (ðis) = aceasta, acesta 

        value (vælju:) = valoare, apreciere 

You may often hear the term "guinea", which stands for twenty-one shillings, 

although there's no actual coin of this value = s-ar putea ca adeseori să auzi 

termenul de “guinea”, care ţine locul a douăzeci şi unu şilingi, deşi nu există în   



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

 

                                                                       realitate o monedă de această valoare 

 

        four (fǤ:) = patru 

        farthings (fa:ðiŋ(g)z) = sferturi; pluralul de la “farthing”, punctul 1 

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

        a (ə) = un, o; articolul nehotărât, folosit la generalizari 

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

        twelve (twelv) = doisprezece 

        pence (pens)(pəns) = pluralul de la “penny” 

There are four farthings in a penny, twelve pence in a shilling and twenty shillings 

in a pound = se află patru monede de un sfert într-un peni, doisprezece peni într- 

                                                                          un şiling şi douăzeci de şilingi într-o liră 

 

        if (if) = dacă 

        price (prais) = preţ 

        reel (ri:l) = mosor, bobină, rolă 

        cotton (kǤtn) = bumbac 

        is (iz) = este 

        fourpence (fǤ:pens)(fǤ:pəns) = patru peni 

        you (ju:) = tu, voi 

        hand (hænd) = mână 

        to hand (tu- hænd) = a înmâna; verb regulat, punctul 3 

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

        over (ouvə) = peste; prepoziţie 

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

        to hand over (tu- hænd- ouvə) = a înmâna (ceva) 

        pennies (peniz) = peni; pluralul de la “penny”, punctul 1 

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

        it (it) = el, ea; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după verbe şi  

                                 prepoziţii (persoana a III-a singular) 

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

If the price of a reel of cotton is fourpence, you hand over four pennies for it = 

dacă preţul unui mosor de bumbac este patru peni (fourpence), tu înmânezi patru  

                                                                                                                         peni pentru el 

  

        similar (similə) = similar; adjectiv plurisilabic 
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        vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_plurisilabice.pdf 

        similarly (similəri) = în mod similar; adverb din adjectiv 

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

        twopence (tȜpəns) = doi peni 

        threepence (θripəns)( θrəpəns) = trei peni 

Similarly, you say twopence, threepence, and so on = în mod similar, tu spui doi 

peni (twopence), trei peni (threepence), şi aşa mai departe 

 

        stamp (stæmp) = timbru 

        costs (kǤsts) = costă; forma pentru persoana a III-a singular de la “to cost”,   

                                              verb neregulat 

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

        three-halfpence (θri:- heipni) = trei jumătăţi de peni 

        clerk (kla:k) = funcţionar 

        he (hi:) = el 

        gives (givz) = dă; forma pentru persoana a III-a singular de la “to give”,   

                                              verb neregulat 

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

        you (ju:) = ţie, vouă; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte după   

                                             verbe şi prepoziţii (persoana a II-a singular şi plural) 

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

If a stamp costs three-halfpence, you hand the clerk a penny and a halfpenny 

or three halfpennies, and he gives you a three-halfpenny stamp = dacă un timbru 

costă trei jumătaţi de peni, tu înmânezi funcţionarului un peni şi o jumătate de 

peni sau trei jumătăţi de peni, iar el îţi dă un timbru de un peni şi jumătate  

 


