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                                                                         LESSON  TWENTY-SEVEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        twenty-seven (twenty-sevn) = douăzeci şi şapte 

        twenty-seventh (twenty-sevnθ) = a douăzeci şi şaptea, al douăzeci şi şaptelea 

        travelling (trævliŋ) = călătorind; gerunziul de la “to travel”, verb regulat,          

                                                                                                                       punctul 1  

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

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

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

        by (bai) = cu, prin, lângă; prepoziţie  

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

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

        sea (si:) = mare 

        and (ænd)(ənd) = şi 

        air (εə) = aer  

Travelling by sea and air =  călătorind pe mare şi pe calea aerului 

 

        last (la:st) = ultimul, ultima 

        Wednesday (wenzdi)(wenzdei) = miercuri 

        week (wi:k) = săptămână 

        I (ai) = eu 

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

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

        down (daun) = jos; prepoziţie  

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

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

        Southampton (sauθəntən) = Southampton 

        docks (dǤks) = docuri; pluralul de la “journey”, punctul 2 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        to see (tu- si:) = a vedea; verb neregulat 

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        partner (pa:tnə) = partener, parteneră 

        off (of) = de pe, de la, alături de, plecat; prepoziţie  

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

        to see off = a conduce la, spre 

        New York (nju:- jǤ:k) = New York 

        on (Ǥn) = pe; prepoziţie  

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

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

        one (wȜn) = una, unul 

        of (Ǥv)(əv) = din, de; prepoziţie  

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

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

        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        largest (la:dȢist) = cel mai mare, cel mai larg; superlativul de la adjectivul  

                                                                                monosilabic “large”, punctul 4 a) 

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

        liners (lainəz) = vase de croazieră; pluralul de la “liner”, punctul 1 

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

 Last Wednesday week I went down to Southampton Docks to see my partner off 

to New York on one of our largest liners = miercurea trecută m-am dus la Docurile 

Southampton pentru a-l conduce pe prietenul meu în drumul spre New York pe 

unul dintre cele mai mari vase de croazieră ale noastre 

 

        what  (wǤt) = ce 

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

        colossal (kə’lǤsl) = colossal; adjectiv plurisilabic 

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

        ships (ȓips) = vapoare; pluralul de la “ship”, punctul 2 

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

        these (ði:z) = acestea, aceştia 

        steam (sti:m) = abur 
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        steamers (sti:məz) = vapoare care merg cu abur; pluralul de la “steamer”,  

                                                                                                                         punctul 1 

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

        are (a:) = sunt; forma de la persoana a II-a singular şi de la plural a lui “to be” ;   

                          verb neregulat si auxiliar pentru diateza pasivă şi aspectul continuu 

            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/diateza_pasiva.pdf 

        when (wen) = când 

        you (ju:) = tu, voi 

        them (ðem) = pe ei, pe ele; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după    

                                                          verbe şi prepoziţii 

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

        from (frǤm) = de, de la, din; prepoziţie  

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

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        land (lænd) = ţinut, pământ 

        to land (tu- lænd) = a ateriza; verb regulat, punctul 3  

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

        landing (lændiŋ) = aterizare, palier 

        stage (steidȢ) = scenă, estradă, stadiu, etapă 

        landing-stage = debarcader 

        along (ə‘lǤŋ) = de-a lungul, înainte; prepoziţie  

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

        side (said) = parte, latură, alături, lateral 

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

        alongside (ə‘lǤŋsaid) = pe lângă, de-a lungul; prepozitie, 

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

        quay (ki:) = chei (în port) 

What colossal ships these steamers are when you see them from the landing-

stage alongside the quay = ce vapoare colosale sunt aceste vase cu abur când le 

vezi de la debarcader de-a lungul cheiului  

 

        had (hæd) = avut; forma pentru trecut şi participiul trecut al lui “to have” ;  
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                       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 

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

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

        to pass (tu- pa:s) = a trece, a traversa; verb regulat, punctul 2 

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

        pass (pa:s) = permis de trecere 

        so (sou) = deci 

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

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

        on (Ǥn) = pe, la; prepozitie, 

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

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

        board (bǤ:d) = scândură, consiliu, bord 

        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 

        look (luk) = privire 

        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 

        to have a look = a-şi arunca o privire 

        round (raund) = rotund, în jurul; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) şi   

                                                                   prepoziţie 

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

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

I had a pass, so I went on board and had a look round = am avut permis de 

trecere, deci m-am dus la bordul vasului şi am aruncat o privire de jur împrejur  

 

        top (tǤp) = top, vârf, sus 

        deck (dek) = punte 

        could (kud) = putut ;trecutul de la “can”; verb modal 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 

        huge (hju:dȢ) = uriaş; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        cranes (kreinz) = macarale, corori; pluralul de la “crane”, punctul 1 

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

        to lift (tu- lift) = a ridica; verb regulat, punctul 3 

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

        lifting (liftiŋ) = radicand; gerunziul de la “to lift” 

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

        cargo (ka:gou) = încărcătură, marfă 

        to deposit (tu- di’pǤzit) = a depozita; verb regulat, punctul 3 

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

        depositing (di’pǤzitiŋ) = depozitând; gerunziul de la “to deposit” 

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

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

                                            şi prepoziţii 

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

        in (in) = în; prepozitie, 

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

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

        holds (houldz) = cale, încăperi pentru depozitarea mărfurilor; pluralul de la         

                                     “hold”, punctul 1 

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

From the top deck I could see the huge cranes lifting the cargo and depositing it in 

the holds = de pe puntea superioară am putut vedea macaralele uriaşe încărcând 

marfa şi depozitând-o în cale 

  

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

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

        members (membəz) = membri; pluralul de la “member”, punctul 1 

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

        crew (kru:) = echipaj; puralul substantivelor, punctul 10 

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

        to carry (tu- kæri) = a duce, a căra; verb regulat, punctul 1 

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

        carrying (kæriŋ) = ducând; gerunziul de la “to carry” 
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             vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 

        to carry out = a îndeplini 

        their (ðεə) = lor; adjectiv posesiv 

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

        duties (dju:tiz) = îndatoriri; pluralul de la “duty”, punctul 7 

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

        various (vεəriəs) = variat, diversificat, diferit, divers, mulţi; adjectiv plurisilabic 

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

        parts (pa:ts) = părţi; pluralul de la “part”, punctul 2 

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

        while (wail) = în timp ce 

        captain (kæptn) = căpitan 

        watched (wǤtȓt) = a privit; trecutul şi participiul trecut de la “to watch”, verb   

                                                        regulat, punctul 2 

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

        operations (Ǥpə’reiȓnz) = operaţiuni, operaţii; pluralul de la “operation”,  

                                                                                                                     punctul 1 

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

        gave (geiv) = trecutul de la “to give” ; verb neregulat 

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

        his (hiz) = lui; adjectiv pososiv 

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

        orders (Ǥ:dəz) = comenzi; pluralul de la “order”, punctul 1 

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

        bridge (bridȢ) = pod, punte principală (pe vapor) 

I saw members of the crew carrying out their duties in various parts of the ship,  

while the captain watched the operations and gave his orders from the bridge = 

am văzut membrii echipajului îndeplinindu-şi îndatoririle în diferite părţi ale 

vaporului, în timp ce căpitanul privea operaţiunile şi-şi dădea ordinele de pe 

puntea principală 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        siren (sairən) = sirenă (de vapor) 

        sounded (saundid) = sunat; trecutul şi participiul trecut de la “to sound”, verb  

                                                                                                                 regulat, punctul 3 

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



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

 

        visitors (vizitəz) = vizitatori; pluralul de la “visitor”, punctul 1 

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

        made (meid) = trecutul de la “to make”, verb neregulat 

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

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

        for (fǤ:) = pentru; prepozitie, 

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

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

        to make for (tu- meik- fǤ:) = a-şi face loc, a se îndrepta spre 

        gang (gæŋ) = gang, grup, echipă, bandă 

        way (wei) = drum, cale 

        gangways = pasarele, intervale 

Then the siren sounded and the visitors made for the gangways = apoi sirena a 

sunat şi vizitatorii s-au îndreptat spre pasarele 

 

        final (fain(ə)l) = final, hotărâtor, finală  

        finally (fainəli) = în cele din urmă, într-un târziu, în sfârşit; adverb din adjectiv 

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

        began (bi’gæn) = trecutul de la “to begin” ; verb neregulat 

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

        to move (tu- mu:v) = a se mişca, a se muta; verb regulat, punctul 1  

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

        off (Ǥf) = de pe, de la, alături de, mai puţin de; prepozitie, 

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

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

        to move off = a se mişca din loc 

        passangers (pæsindȢə) = pasageri; pluralul de la “passanger”, punctul 1 

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

        to lean (tu- li:n) = a se înclina, a se apleca; verb regulat, punctul 1 

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

        leaning (li:niŋ) = aplecându-se; gerunziul de la “to lean” 

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

        over (ouvə) = peste, deasupra, dincolo de; prepoziţie 

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

        rails (reilz) = şine, balustrade; pluralul de la “rail”, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 
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        waved (weivd) = făcut cu mâna; trecutul şi participiul trecut de la “to wave” ;  

                                                                   verb regulat, punctul 1 

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

        good-bye  (gud- bai) = la revedere 

        their (ðεə) = lor; adjectiv posesiv 

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

        friends (frendz) = prieteni, prietene; pluralul de la “friend”, punctul 1 

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

        to stand (tu- stænd) = a sta în picioare; verb neregulat 

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

        standing (stændiŋ) = stand în picioare; gerunziul de la “to stand” 

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

        below (bi’lou) = dedesubt, sub, la fund; prepoziţie 

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

        amongst (ə‘mȜŋ(g)st) = printre; prepoziţie 

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

        crowd (kraud) = mulţime; pluralul substantivelor, punctul 10 

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

Finally the ship began to move off, and the passengers, leaning over the rails, 

waved good-bye to their friends standing below amongst the crowd = în cele din 

urmă vaporul a început să se mişte, şi pasagerii, înclinându-se peste balustrade, 

le-au făcut cu mâna prietenilor lor care săteau jos printre mulţime 

 

        slow (slou) = încet; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        slowly (slouli) = încet; adverb din adjectiv 

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

        she (ȓi:) = ea 

        left (left) = părăsit; trecutul şi participiul trecut de la “to leave” ; verb  

                                                                                                                            neregulat 

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

        harbor (ha:bə) = port 

        to pass (tu- pa:s) = a trece (peste) 

        passing (pa:siŋ) = trecând; gerunziul de la “to pass” 

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

        beyond (bi’jǤnd) = dincolo de; prepozitie, 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

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

        pier (piə) = dig, pod (înspre mare) 

        gradual (grædjuəl) = treptat; adjectiv plurisilabic 

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

        gradually (grædjuəli) = treptat; adverb din adjectiv 

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

        disappeared (disə’piəd) = dispărut; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                        disappear”, punctul 1 

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

        distance (distəns) = distanţă, depărtare 

Slowly she left the harbour, passing beyond the pier, and gradually disappeared in 

the distance = încet a părăsit portul, trecând dincolo de dig, şi treptat dispărând în  

                          depărtare 

 

        few (fju:) = (prea) puţini 

        a few (ə- fju:) = câţiva, câteva 

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

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

        later (leitə) = mai târziu; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        myself (mai’self) = eu însumi; pronume reflexiv (de întărire) folosit la diateza  

                                                                                                                                  reflexivă 

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

        had (hæd) = trebuit; trecutul şi participiul trecut de la “to have” ; 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 

        had to = a trebuit; înlocuieşte pe “must” la trecut, verb modal 

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

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

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

        Paris  (pæris) = Paris 

A few days later I myself had to go to Paris = câteva zile mai târziu eu însumi a   

                                                                                 trebuit să mă duc la Paris 
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        journey (dȢə:ni) = călătorie (pe mare sau pe calea aerului) 

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

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

        urgent (ə:dȢnt) = urgent; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

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

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

        air (εə) = aer 

        by air = pe calea aerului 

The journey was urgent and I went by air = călătoria a fost urgent şi m-am dus pe  

                                                                             calea aerului 

 

        airport (εəpǤ:t) = aeroport 

        special (speȓəl) = special, specială; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        bus (bȜs) = autobuz 

        to provide (tu- prə’vaid) = a furniza, a pune la dispoziţie; verb regulat, punctul  

                                                                                                                                                3 

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

        provided (prə’vaidid) = pus la dispoziţie, furnizat; participiul trecut de la “to  

                                                                                                 provide” 

        company (kȜmpəni) = companie, societate (comercială) 

I went to the airport by a special bus provided by the company = m-am dus la 

aeroport cu un autobuz special pus la dispoziţie de societate 

 

        airfield (εə:fi:ld) = pistă de aterizare, camp aviatic 

        we (wi:) = noi 

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

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

        large (la:dȢ) = mare, larg; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        plane (plein) = avion 

        to wait (tu- weit) = a aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

        waiting (weitiŋ) = aşteptând; gerunziul de la “to wait” 



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

 

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

        us (Ȝs) = noi, pe noi; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  verbe   

                                             şi prepoziţii 

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

On the airfield we saw a large plane waiting for us = pe pistă am văzut un avion  

                                                                                              mare care ne aştepta 

 

        climbed (klaimd) = căţărat; trecutul şi participiul trecut de la “to climb” ; verb  

                                                                                                                   regulat, punctul 1 

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

        into (intu) = în; prepozitie, 

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

        it (it) = el, ea; 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)(ət) = la; prepozitie, 

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

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

        exact (ig’zækt) = exact, coerent, précis; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        exactly (ig’zæktli) = exact; adverb din adjectiv 

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

        twelve (twelv) = doisprezece 

        o’clock (ə’klǤk) = fix (pentru ore) 

        it took off (it- tuk- Ǥf) = a decolat 

        to take off (tu- teik- Ǥf) = a decola (avionul), a scoate (îmbrăcăminte), a se  

                                                     dezbrăca 

We climbed into it, and at exactly twelve o'clock it took off = ne-am urcat în el, şi  

                                                                                        exact la douăsprezece a decolat 

 

        very (veri) = foarte 

        soon (su:n) = curând 

        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        magic (mægik) = magic 

        carpet (ka:pit) = carpet, covoraş 
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        reached (ri:tȓt) = atins, ajuns; trecutul şi participiul trecut de la “to reach” ;   

                                                                                                   verb regulat, punctul 2 

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

        sea (si:) = mare 

        short (ȓǤ:t) = scurt, scund; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        shortly (ȓǤ:tli) = scurt, curând, în scurt timp; adverb din adjectiv 

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

        afterwards (a:ftəwǤdz)(a:ftəwədz) = după aceea; adverb 

        French (frentȓ) = francez, franţuzesc, franceza 

        coast (koust) = coastă 

Very soon our "magic carpet" reached the sea, and shortly afterwards we saw the 

French coast = foarte curând “covorul nostu fermecat” a ajuns deasupra mării, şi 

în scurt timp după aceea am văzut coasta franceză 

 

        it wasn’t (it- wǤznt) = it was not (it- wǤz- nǤt) = nu a fost  

        long (lǤŋ) = lung, mult (timp) ; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        to be long = a întârzia, a lipsi mult 

        before (bi’fǤ:) = înainte; prepozitie, 

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

        arrived (ə’raivd) = sosit; trecutul şi participiul trecut de la “to arrive” ;   

                                                                                                   verb regulat, punctul 1 

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

        destination (desti’neiȓn) = destinaţie  

It wasn't long before we arrived at our destination = nu a trecut mult până să 

ajungem la destinaţia noastră 

 

        pilot (pailət) = pilot 

        made (meid) = făcut; trecutul şi participiul trecut de la “to make” ;   

                                                                                                   verb neregulat 

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

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

        perfect (pə:fikt) = perfect 

        to land (tu- lænd) = a ateriza; verb regulat, punctul 3 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        landing (lændiŋ) = aterizare; substantiv din verb 

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

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

        got (gǤt) = ieşit, scos; trecutul şi participiul trecut de la “to get” ;   

                                                                                                   verb neregulat 

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

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

        out (aut) = afară; prepozitie, 

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

        to get out (tu- get- aut) = a ieşi 

        out of (aut- Ǥv) = din; prepozitie, 

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

Our pilot made a perfect landing, and we got out of the plane = pilotul nostru a 

făcut o aterizare perfectă, şi ne-am dat jos din avion 

 


