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                                                                         LESSON  FORTY-FOUR- I 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-four (fǤ:ti- fǤ:) = patruzeci şi patru 

        forty-fourth (fǤ:ti- fǤ:θ) = a patruzeci şi patra, al patruzeci şi patrulea 

        at (æt) = la; prepoziţie 

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

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

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

                                                                                                                                    o vocală 

        seaside (si:said) = litoral 

At the seaside = pe litoral 

 

        if (if) = dacă 

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

                                                                                                                             continuu 

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

        to be going to = a avea de gând să, a intenţiona; viitorul apropiat 

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

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

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat şi 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 

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

        in (in) = în; prepoziţie 

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

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

        England (iŋglənd) = Anglia 

        for  (fǤ:) = pentru; prepoziţie 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf 
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        some (sȜm) = ceva, nişte, vreo 

        time (taim) = timp 

        ought to (Ǥ:t- tu) = s-ar cuveni; verbele modale, punctul 10 

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

        to spend (tu- spend) = a petrece, a cheltui; verb neregulat 

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

        least (li:st) = cel mai puţin; superlativul de la “little”, adjectiv neregulat 

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

        at least = cel puţin 

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

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

        week (wi:k) = săptămână 

If you're going to stay in England for some time, you ought to spend at least a 

week at the seaside = dacă ai de gând să stai în Anglia pentru un timp, ar trebui să 

petreci cel puţin o săptămână la mare 

 

        can (kæn) = a putea, a a fi capabil; verb modal 

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

        longer (lǤŋgə) = mai mult timp, mai lung; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        so (sou) = deci 

        much (mȜtȓ) = mult; adjectiv neregulat (pentru cantitate) 

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

        better (betə) = mai bine; comparativul de la “good”, adjectiv neregulat 

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

        so much the better = cu atât mai bine 

If you can stay longer, so much the better = dacă poţi să stai mai mult timp, cu  

                                                                               atât mai bine 

 

        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 

        no (nou) = nu; negaţia substantivului 



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

 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/no_este_negatia_substantivului.pdf 

        difficulty (difikəlti) = dificultate; substantiv din adjectiv 

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

        suitable (sju:təbl) = potrivit, corespunzător, favorabil; adjectiv plurisilabic        

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

        hotel (hou’tel) = hotel 

        or (Ǥ:) = sau, ori 

        house (haus) = casă 

        boarding-house (bǤ:diŋ- haus) = pensiune 

You ought to have no difficulty in finding a suitable hotel or boarding-house = n-ar 

trebui să ai dificultăţi ca să găseşti un hotel convenabil sau o pensiune 

 

        picture (piktȓə) = poză, tablou, ilustraţie 

        shows (ȓouz) = arată; forma pentru persoana a III-a singular de la “to show”,  

                                               verb neregulat 

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

        what (wǤt) = ce; what … like = cum 

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

        an (ən)(æn) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări, înainte de   

                                              substantive care încep cu vocală 

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

        English (iŋgliȓ) = englezesc; adjectiv 

        place (pleis) = loc 

        is (iz) = este 

        like (laik) = ca, cum 

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

The picture shows you what an English seaside-place is like = poza vă prezintă 

cum arată un loc pe litoralul englezesc 

 

        should (ȓud) = ar trebui; trecutul de la “shall”; verb auxiliar 

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

        to examine (tu- ig’zæmin) = a examina; verb regulat, punctul 1 

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

        you should examine = ar trebui să examinezi, ai examina; condiţional 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/diateza_activa.pdf 
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        it (it) = pe el, pe 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 

        careful (kεəf(ə)l) = grijuliu ; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        carefully (kεəf(ə)li) = cu grijă; adverb din adjectiv 

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

        and (ənd)(ænd) = şi 

        you oughtn’t to (ju:- Ǥ:tnt- tu) = you ought not to (ju:- Ǥ:t- nǤt- tu) = nu s-ar 

cuveni să, n-ar trebui să; verbele modale, punctul 10 

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

        satisfied (sætisfaid) = satisfăcut, mulţumit; trecutul şi participiul trecut de la   

                                                  “to satisfy”; verb regulat, punctul 1 

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

        to be satisfied = a fi satisfăcut, a fi mulţumit; diateza pasivă 

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

        until (Ȝn’til) = până când 

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

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

        all (Ǥ:l) = tot, toţi, toate 

        about (ə‘baut) = despre; prepoziţie 

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

You should examine it carefully, and you oughtn't to be satisfied until you know 

all about it = ar trebui să-l examinezi cu atenţie, şi n-ar trebui să fi mulţumit până 

când nu şti totul despre el 

 

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

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

        several (sevərəl) = mai mulţi 

        people (pi:pl) = oameni; pluralul substantivelor, punctul 12 

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

        suit (sju:t) = costum 

        bathing-suits (beiðiŋ- sju:ts) = costume de baie; pluralul de la “bathing-suit”,  

                                                                                              punctul 2 

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

You can see several people in bathing-suits = poţi vedea mai mulţi oameni în  
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                                                                                  costume de baie 

 

        one (wȜn) = unul 

        of (Ǥv)(əv) = de, din, 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 

        one of = unul dintre 

        bathers (beiðəz) = scăldători, care fac baie; substantiv din verb 

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

        just (dȢȜst) = chiar, tocmai 

        running (rȜniŋ) = alergând, alergare; gerunziu şi substantiv din verb 

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

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

        one is running = unul aleargă; aspectul continuu 

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

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

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

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

        sea (si:) = mare 

        to (tu) = la, spre; prepozitie, 

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

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

        his (hiz) = lui; adjectiv posesiv 

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

        tent (tent) = cort 

One of the bathers is just running in from the sea to his tent = unul dintre cei care 

fac baie tocmai fuge spre cortul lui ieşind din mare 

 

        very (veri) = foarte 

        healthy (helθi) = sănătos; adjectiv din substantiv 

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

        strong (strǤŋ) = puternic; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        he (hi:) = el 
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        bathes (beiðz) = se scaldă; forma pentru persoana a III-a singular de la “to  

                                                        bathe”,  verb regulat, punctul 1 

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

        every (evri) = fiecare 

        day (dei) =  zi 

        … oughtn’t he = nu-i aşa            

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

He ought to be very healthy and strong if he bathes every day, oughtn't he = 

trebuie să fie foarte sănătos şi puternic dacă se scaldă în fiecare zi, nu-i aşa 

 

        when (wen) = când 

        we (wi:) = noi 

        were (wə:) = am fost; trecutul pentru persoana a II-a singular şi pentru plural  

                                               de la “to be”, verb neregulat 

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

        children (tȓildrən) = copii; pluralul substantivelor, punctul 4 

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

        used (ju:zd) = folosit; trecutul şi participiul trecut de la  “to use”; verb regulat,  

                                                                                                                             punctul 1 

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

        used to = would (wud) = se traduc cu “imperfectul” 

        we used to enjoy = we would enjoy= ne plăcea  

        we used to play = we would play= ne jucam  

        to enjoy (tu- en’dȢǤi)(tu- in’dȢǤi) = a se distra, a se simţi bine; verb regulat,  

                                                                                                                             punctul 1 

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

        playing (pleiŋ) = să ne jucăm; după verbele de începere, terminare, plăcere,  

                                                              neplăcere, etc. verbul următor se pune cu “ing” 

             vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/verbe_dupa_care_verbul_urmator_se_pune_cu_ing.pdf 

        on (Ǥn) = pe; prepoziţie 

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

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

        beach (bi:tȓ) = plajă 

        making (meikiŋ) = făcând; gerunziul de la “to make” 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 
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        castles (ka:s(ə)lz) (kæs(ə)lz) = castele; pluralul de la “castle”, punctul 1 

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

        forts (fǤ:ts) = forturi, redute, cazemate; pluralul de la “fort”, punctul 2 

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

        channels (tȓænlz) = canale; pluralul de la “channel”, punctul 1 

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

        sand (sænd) = nisip 

When we were children, we used to enjoy playing on the beach, making castles 

and forts and channels in the sand = când eram copii, ne plăcea să ne jucăm pe 

plajă, să facem castele şi redute şi canale în nisip  

 

        I (ai) = eu  

        to expect (tu- ik’spekt) = a se aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

        did (did) = ai făcut ; trecutul de la “to do”; verb neregulat şi auxiliar  

                                                                                                   pentru diateza activă 

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

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

        same (seim) = acelaşi, acest lucru 

        the same = la fel 

        young (jȜŋ) = tânăr; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        because (bi’kǤ:z) = deoarece 

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

        real (riəl) = real, adevărat; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        really (riəli) = într-adevăr, cu adevărat; adverb din adjectiv 

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

        delightful (di’laitf(ə)l) = încântător,  încântătoare; adjectiv plurisilabic 

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

        most (moust) = cel mai mult, cei mai mulţi; adjectiv neregulat 

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

        the most delightful = cea mai încântătoare; superlativul de la “delightful” 

        holidays (hǤlideiz) = vacanţe, sărbători; pluralul de la “holiday”, punctul 1 

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

        for (fǤ:) = pentru; prepoziţie 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

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

I expect you did the same when you were young, because it's really one of the 

most delightful holidays for children = presupun că ai făcut acelaşi lucru când ai 

fost tânăr, deoarece este cu adevărat  una dintre cele mai încântătoare vacanţe 

pentru copii 

 

        to love (tu- lȜv) = a iubi; verb regulat, punctul 1 

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

        about (ə‘baut) = pe aici, împrejur; adverb 

        paddling (pædliŋ) = vâslind; gerunziul de la “to paddle” 

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

        water (wǤ:tə) = apă 

        getting (getiŋ) = gerunziul de la “to 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/verbele_neregulate.pdf 

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

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

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

        splashed (splæȓt) = stropit, împroşcat; trecutul şi participiul trecut de la  “to  

                                                                             splash”; verb regulat, punctul 3 

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

        to get splashed = a se stropi, a fi stropit 

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

        by (bai) = de; prepoziţie 

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

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

        waves (weivz) = valuri; pluralul de la “wave”, punctul 1 

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

We used to love playing about on the sand and paddling in the water and getting 

splashed by the waves = ne plăcea să ne jucăm pe nisip şi să ne bălăcim în apă şi 

să fim stropiţi de valuri 

 

        sometimes (sȜmtaimz) = uneori 

        we’d get wet (wi:d- get- wet) = we would get wet (wi:- wud- get- wet) = ne  

                                                                 udam  
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        our (auə) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

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

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

        wet (wet) = umed, ud; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

        to get wet = a se uda 

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

        nurse (nə:s) = doică, infirmieră 

        cross (krǤs) = supărat, supărată, nervos, nervoasă; adjectiv monosilabic,  

                                                                                                   punctul 4 a) 

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

        to get cross = a se supăra 

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

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

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

        gone (gǤn) = dus, plecat ; participiul trecut de la “to go”; verb neregulat 

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

        to have gone = a fi dus (dar nu în text) 

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

        so (sou) = atât de 

        far (fa:) = departe; adjectiv neregulat 

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

        into (intu) = în; prepoziţie 

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

Sometimes we'd get our clothes wet, and Nurse would get very cross and tell us 

we oughtn't to have gone so far into the water = unerori ne udam pe haine, şi 

doica se supăra foarte tare şi ne spunea că n-ar trebui să ne ducem aşa de 

departe în apă 

 

        you’re (ju:ə) = you are (ju:- a:) = tu eşti 

        tired (taiəd) = obosit; trecutul şi participiul trecut de la “to tire”; verb regulat,  

                                                                                                            punctul 1 

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

        to be tired = a fi oboist, a se sătura de 

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

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

        down (daun) = jos; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        fortnight (fǤ:tnait) = două săptămâni 

When you're tired of London, go down to the sea for a week or a fortnight = când 

te saturi de Londra, du-te la mare pentru o săptămână sau două 

 

        to walk (tu- wǤ:k) = a se plimba, a merge pe jos; verb regulat, punctul 2 

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

 

        up (Ȝp) = sus; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        front (frȜnt) = malul apei 

        to listen (tu- lis(ə)n) = a asculta; verb regulat, punctul 1 

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

        to listen to = a asculta la (radio, orchestră, etc.) 

        band (bænd) = formaţie muzicală 

        pier (piə) = dig, pod în mare dinspre uscat 

        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           

        more (mǤ:) = mai mult; comparativul de la “much” sau “many”; adjectiv  

                                                  neregulat 

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

        less (les) = mai puţin; comparativul de la “little”; adjectiv neregulat 

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

        anything (eniθiŋ) = orice 

        to please (tu- pli:z) = a mulţumi; verb regulat, punctul 1 

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

You can walk up and down the front, listen to the band on the pier and do more 

or less anything you please = poţi să te plimbi în susul şi-n josul malului apei, să 

asculți orchestra (fanfara) de pe dig şi să faci mai mult sau mai puţin din orice ai 

dori 
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        to wish (tu- wiȓ) = a dori; verb regulat, punctul 2 

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

        to bathe (tu- beið) = a se scălda; verb regulat, punctul 1 

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

        to hire (tu- haiə) = a închiria; verb regulat, punctul 1 

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

        hut (hȜt) = colibă, căbănuţă 

If you wish to bathe, you can hire a hut or a tent = dacă doreşti să faci o baie, poţi 

închiria o cabină sau un cort 

 

        swim (swim) = înot 

        now (nau) = acum 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        now and then = din când în când 

        better (betə) = mai bine; comparativul de la “good”; adjectiv neregulat 

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

        still (stil) = încă 

        it will do = va face; viitor 

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

        lot (lǤt) = lot, muţime, grup, bandă 

        a lot (ə- lǤt) = mult 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

        good (gud) = bine, bun, folos; substantiv 

A swim now and then, or better still, every day, will do you a lot of good = să înoţi 

din când în când, sau încă şi mai bine, în fiecare zi, vă va face mult bine   

 

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

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

        your (jǤ:)(juə)(jǤ:ə)(jə:) = tău, ta, vostru, voastră; adjectiv posesiv 

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

        car (ka:) = maşină 

        with (wið) = cu; prepoziţie 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 

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

        you (ju:) = cu tine, cu voi ; 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 

        got (gǤt) =  ; trecutul şi participiul trecut de la “to 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/verbele_neregulate.pdf 

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

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

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

        you’ve got (ju:v- gǤt) = you have got (ju:- hæv- gǤt) = you have  = tu ai  

        one (wȜn) = unul 

        to choose (tu- tȓu:z) = a alege; verb neregulat 

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

        you’re (ju:ə) = you are (ju:- a:) = tu eşti 

        sure (ȓuə) = sigur; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

        to be sure = a fi sigur 

        thorough (θȜrə)(θȜrou)(θə:rou) = complet, profund, exact, meticulos; adjectiv  

                                                                     bisilabic, punctul 2 

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

        thoroughly (θȜrəli) = complet; adverb din adjectiv 

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

        enjoyable (in’dȢǤiəbəl)(en’dȢǤiəbəl) = savuros, minunat; adjectiv din verb 

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

Take your car with you, if you've got one, choose a good hotel, and you're sure to 

spend a thoroughly enjoyable time = ia-ţi maşina cu tine, dacă ai una, alege un 

hotel bun, şi eşti sigur să petreci un timp cu totul minunat  


