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                                                                         LESSON  FORTY-FIVE- II 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-five (fɔ:ti- faiv) = patruzeci şi cinci 

        forty-fifth (fɔ:ti- fifθ) = a patruzeci şi cincea, al patruzeci şi cincilea 

        trouble (trʌbl) = necaz, problemă 

        with (wið) = cu; prepoziţie 

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

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

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

                                                                                                                                   o vocală 

        car (ka:) = maşină 

Trouble with the car = probleme cu maşina 

 

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

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

        you (ju:) = (ca) tu; 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 

        I (ai) = eu 

        I’d like you (aid- laik- ju:) = I would like you (ai- wud- laik- ju:) =  aş vrea ca tu  

        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        a () = 

        look (luk) = privire 

        to have a look = a-şi arunca o privire 

        at (әt)(æt) = la; prepoziţie 

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

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        I can’t (ai- ka:nt) = I cannot (ai- kænɔt) = eu nu pot; verb modal; punctul 4 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 
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        to tell (tu- tel) = a spune, a povesti ; 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 

        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            

        what’s (wɔts) = what is (wɔt- iz) = ce este 

        matter (mætә) = motiv, materie, subiect, chestiune 

        it (it) = asta, 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 

        but (bʌt) = dar 

        been (bi:n) = fost; participiul trecut de la “to be” ; 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 

        giving (giviŋ) = dând; gerunziul de la “to give” 

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

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

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

                                     după verbe şi prepoziţii (persoana a I-a singular) 

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

        it’s (its) = it has (it- hæz)  = are; aici folosit la aspectul continuu, “present  

                                                                                                                          perfect” 

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

        it’s been giving = it has been giving me = mi-a dat, mi-a făcut 

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        lot (lɔt) = lot, mulţime, grup, parcelă 

        a lot = mult, foarte mult 

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

                                                                                                               genitivul cu “of” 
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            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 

        a lot of  = o mulţime de 

        trouble (trʌbl) = necaz, problemă 

I'd like you to have a look at my car, I can't tell you exactly what's the matter with 

it, but it's been giving me quite a lot of trouble = aş dori să vă aruncaţi o privire la 

maşina mea, nu vă pot spune exact care este motivul, dar mi-a făcut o mulţime 

de probleme  

 

        near (niә) = langă; prepoziţie 

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

        nearly (niәli) = aproape; adverb din adjectiv 

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

        to run (rʌn) = a alerga, a fugi, a conduce; verb neregulat 

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

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

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

        to run down = a funcţiona prost, a avea o cădere, a sfârşi 

        battery (bætәri) = baterie 

        I’ve (aiv) = I have (ai- hæv) = eu am; aici este auxiliar pentru “present perfect” 

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

        I’ve nearly run the battery down = I have nearly run the battery down  =  

                                                                                    aproape că am descărcat bateria 

        trying (traiŋ) = încercând; gerunziul de la “to try” ; verb regulat 

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

        to start (tu- sta:t) = a începe, a porni; verb regulat, punctul 3 

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

        engine (endʒin) = motor 

        self (self) = de sine, auto … 

        starter (sta:tә) = starter 

        self-starter = auto-starter 

        and (әnd)(ænd) = şi 

        in (in) = în; prepoziţie 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/in.pdf 
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        end (end) = sfârşit 

        in the end = la sfârşit, în cele din urmă 

        I had to (ai- hæd- tu) = a trebui să; trecutul de la “I have to” , verb modal 

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

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

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

        starting (sta:tiŋ) = de start; adjectiv din verb 

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

        handle (hændl) = mâner      

        starting-handle = manivelă 

I've nearly run the battery down trying to start the engine with the self-starter, 

and in the end I had to use the starting-handle = aproape că am descărcat 

bacteria încercând să pornesc motorul cu şocul, şi în cele din urmă a trebuit să  

                                                                                                            folosesc manivela  

        cleaned (kli:nd) = curăţat; trecutul şi participiul trecut de la “to clean”, verb  

                                                       regulat, punctul 1 

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

        tested (testid) = testat, verificat; trecutul şi participiul trecut de la “to test”,  

                                                                   verb regulat, punctul 3 

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

        I’ve (aiv) = I have (ai- hæv) = eu am 

        I’ve cleaned = I have cleaned = am curăţat; present perfect 

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

        I’ve tested = I have tested = am verificat; present perfect 

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

        plugs (plʌgz) = bujii; pluralul de la “plug”, punctul 1 

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

        carburettor (ka:bjuretә) = carburator 

        seems (si:mz) = pare; forma pentru persoana a III-a singular de la “to seem”,  

                                               verb regulat, punctual 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 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/aspectul_continuu.pdf 

        order (ɔ:dә) = ordine 

        in order = în regulă, la locul lui 

I've cleaned and tested the plugs, and the carburettor seems to be in order = am  

                           curăţat şi am încercat bujiile, şi carburatorul pare să fie în regulă 

  

        would (wud) = ai vrea; trecutul de la “will”, verb auxiliar folosit la condiţional  

                                                  care se traduce şi cu “condiţionalul” 

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

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

        you (ju:) = tu, voi 

        to try (tu- trai) = a încerca; verb regulat, punctul 1 

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

        to find (tu- faind) = a găsi, verb neregulat 

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

        out (aut) = afară; prepoziţie 

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

        to find out = a afla  

        what’s (wɔts) = what is (wɔt- iz) = ce este, care este 

        wrong (rɔŋ) = greşit; adjectiv monosilabic, punctul 4 b)        

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

        to be wrong = a greşi, a fi în neregulă, a se înşela 

Would you try and find out what's wrong = aţi vrea să încercaţi şi să aflaţi ce se  

                                                                              întâmplă 

 

        certain (sә:tn) = sigur, anumit, oarecare; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        certainly (sә:tnli) = bineînțeles, cu plăcere; adverb din adjectiv 

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

Certainly = bineînţeles 

 

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

        to park (tu- pa:k) = a parca; verb regulat, punctul 2 

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

        over (ouvә) = dincolo, peste, deasupra, mai sus de; prepoziţie 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/prepozitiile.pdf 
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        there (ðεә) = acolo 

        over there = acolo, dincolo 

        get (get) = a obține, 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 

        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi; viitorul 

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

        I’ll get = I will get = eu voi obţine (căpăta, face rost, aduce) 

        mechanic (mi’kænik)(mә’kænik) = mecanic 

        to look (tu- luk) = a se uita, a privi; verb regulat, punctul 2 

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

        to look over = a cerceta 

        it (it) = la ea, la el ; 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 

Just park the car over there and I'll get the mechanic to look over it = doar parcaţi  

                                                  maşina acolo şi-l voi aduce pe mecanic să se uite la ea  

 

        if (if) = dacă 

        to come (tu- kʌm) = a veni, verb neregulat 

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

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

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

        you’ll come = you will come = tu vei veni; viitorul 

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

        back (bæk) = spate 

        to come back  = a reveni, a se întoarce 

        about (ә‘baut) = despre, cam; prepoziţie 

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

        an (әn)(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 

        hour (auә) = oră 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat; folosit ca auxiliar la imperative 
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           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf  

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

        we (wi:) = noi 

        you (ju:) = pe tine, pe 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 

        we’ll (wi:l) = we will (wi:- wil) = noi vom; viitorul 

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

        we’ll let you = we will let you = noi te vom lăsa 

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

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

        someone (sʌmwʌn) = cineva 

        to let someone know = a anunţa pe cineva 

        result (ri’zʌlt) = rezultat 

If you'll come back in about an hour, we'll let you know the result = dacă veţi  

                                                    reveni cam într-o oră, vă vom anunţa rezultatul 

 

        well (wel) = ei bine 

        traced (treist) = urmărit, dat de urmă; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                                trace”, verb regulat, punctul 2 

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

        have you traced = aţi dat de urma, aţi descoperit; present perfect 

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

        fault (fɔ:lt) = vină, defect 

Well, have you traced the fault = ei bine, aţi descoperit defectul 

 

        yes (jes) = da 

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

        nothing (nʌθiŋ) = nimic 

        serious (siәriәs) = serios; adjectiv plurisilabic, punctul 1 

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

Yes, it's nothing serious = da, nu este nimic serios 

 

        pipe (paip) = conductă 

        leading (li:diŋ) = conducând, ducând; gerunziul de la “to lead” 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/gerunziul.pdf 
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        the pipe leading from= conducta care duce de la 

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

         from (frɔm) = de la; prepoziţie 

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

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

         pump (pʌmp) = pompă 

         leaking (li:kiŋ) = curgând, curgere; gerunziul de la “to leak”, aici folosit la  

                                                                           aspectul continuu 

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

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

         to be leaking = a curge; la aspectul continuu 

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

         the pump’s leaking = the pump is leaking =  pompa curge; aspectul continuu 

         but (bʌt) = dar 

         can (kæn) = a putea; verb modal 

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

         soon (su:n) = curând 

         to fix (tu- fiks) = a fixa, a repara, verb regulat, punctul 2 

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

         new (nju:) = nou; adjectiv monosilabic, punctul 4 a)      

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

         one (wʌn) = unu 

         a new one = unul nou 

The pipe leading from the pump's leaking, but we can soon fix you a new one = 

conducta care vine de la pompă curge, dar cât se poate de repede vă putem pune 

una nouă 

 

        good (gud) = bine; adjectiv neregulat 

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

        at (æt)(әt) = la; prepoziţie 

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

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

        same (seim) = acelaşi, la fel 
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        time (taim) = timp 

        at the same time = în acelaşi timp 

        will (wil) = a vrea; aici folosit pentru formulă de politeţe 

        will you = vrei să, vreţi să 

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

        battery (bætәri) = baterie 

        charged (tʃa:dʒd) = încărcată; trecutul şi participiul trecut de la “to charge” 

        to have the battery charged = a încărca bacteria (de către altcineva) 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cand_pui_pe_altcineva_sa_faca.pdf 

        oil (ɔil) = ulei 

        changed (tʃeiŋdʒd) = schimbat; trecutul şi participiul trecut de la “to change” 

        to have the oil changed = a schimba uleiul (de către altcineva) 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cand_pui_pe_altcineva_sa_faca.pdf 

        greased (gri:st) = uns cu vaselină; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                                                                                grease” 

        to have the car greased = a unge maşina cu vaselină (de către altcineva) 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cand_pui_pe_altcineva_sa_faca.pdf 

        oiled (ɔild) = dat cu ulei; trecutul şi participiul trecut de la “to oil” 

        to have the car oiled = a unge maşina cu ulei (de către altcineva) 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cand_pui_pe_altcineva_sa_faca.pdf 

Good, and at the same time will you please have the battery charged and the oil 

changed, and have the car greased and oiled = bine, şi în acelaşi timp vreţi vă rog 

să-mi încărcaţi bacteria şi să schimbaţi uleiul, şi să curăţaţi şi să ungeţi maşina cu 

vaselină şi ulei unde este nevoie 

 

        also (ɔ:lsou) = de asemenea 

        puncture (pʌnktʃә) = gaură, înţepătură, pană la roată 

        tyre (taiә) = cauciuc de automobil 

        mended (mendid) = făcut, reparat;trecutul şi participiul trecut de la“to mend” 

        to have the puncture mended = a vulcaniza roata (de către altcineva) 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cand_pui_pe_altcineva_sa_faca.pdf 
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        on (ɔn) = pe; prepoziţie 

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

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

        spare (spεә) = (piesă sau roată) de rezervă 

        wheel (wi:l) = roată 

        spare wheel = roată de rezervă 

        might (mait) = ar putea; trecutul de la “may”, verb modal, punctul 7 

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

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

        to check (tu- tʃek) = a verifica, a controla; verb regulat, punctul 2 

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

        pressures (preʃәz) = presiuni ; pluralul de la “pressure”, punctul 1 

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

        tyre-pressures = presiunea roţilor 

        while (wail) = în timp ce 

        you’re (ju:ә) = you are (ju:- a:) = tu eşti, voi sunteţi 

        about (ә‘baut) = despre, pe lângă 

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

        it (it) = (pe lângă) 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 

Also have the puncture in the tyre on the spare wheel mended, and you might 

check the tyre-pressures while you're about it = de asemenea să vulcanizaţi gaura  

      din roata de rezervă, şi aţi putea verifica presiunea din roţi când ajungeţi acolo 

 

        then (ðen) = atunci, apoi 

        brakes (breiks) = frâne; pluralul de la “brake”, punctul 2 

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

        are (a:) = sunt 

        rather (ra:ðә) = cam, destul de, mai degrabă 

        slack (slæk) = moale, încet, leneş; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        so (sou) = deci, astfel 

        better (betә) = mai bine, mai bun; comparativul de la “good”, adjectiv  

                                                                                                                        neregulat 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 
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        you’d better (ju:d- betә) = you had better (ju:- hæd- betә) = mai bine să 

        to test (tu- test) = a testav a verifica; verb regulat, punctul 3  

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

        to adjust (tu- ә’dʒʌst) = a aranja, a ajusta; verb regulat, punctul 3 

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

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

                                                         după verbe şi prepoziţii (persoana a III-a plural) 

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

Then, the brakes are rather slack, so you'd better test and adjust them = apoi,  

                     frânele sunt cam slabe, deci mai bine să le verificaţi şi să le reglaţi 

 

        near (niә) = lângă; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

        front (frʌnt) = faţă, frunte, faţadă 

        wing (wiŋ) = aripă 

        bumper (bʌmpә) = bara de protecţie 

        to need (tu- ni:d) = a avea nevoie de; verb regulat, punctul 3 

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

        straightening (streit(ә)niŋ) = îndreptare, îndreptând; substantiv şi gerunziu de  

                                                            la “to straighten” 

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

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

        too (tu:) = de asemenea  

The near front wing and the bumper need straightening too = aripa şi bara de  

                                                 protecţie din faţă trebuie îndreptate de asemenea 

 

        they (ðei) = ei 

        got (gɔt) = trecutul şi participiul trecut de la “to get” a obține, 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 

        damaged (dæmidʒd) = sticat, avariat; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                            damage” 

        to get damaged = a se strica, a se avaria; “to get” plus “adjectiv” 
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            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/to_get_plus_adjectiv.pdf 

        when (wen) = când 

        skidded (skidid) = a alunecat; trecutul şi participiul trecut de la “to skid” ; verb  

                                                                                                                regulat, punctul 3 

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

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

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

        road (roud) = drum, cale 

        to hit (tu- hit) = a lovi; verb neregulat 

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

        lamp (læmp) = lampă 

        post (poust) = stâlp 

        lamp-post = stâlp de iluminat stradal 

They got damaged when the car skidded on a wet road and hit a lamp-post = au 

fost avariate când maşina a alunecat pe un drum umed şi a lovit un stâlp de 

iluminat stradal 

 

        rear (riә) = spate, urmă, dos; aici are rol de adjectiv – când două substantive   

                                                            se succed, primul are rol de adjectiv 

        light (lait) = lumină 

        wants (wɔnts) = vrea; forma pentru persoana a III-a singular de la “to want” 

        new (nju:) = nou; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        bulb (bʌlb) = bec 

Oh, and the rear light wants a new bulb = oh, şi lampa din spate are nevoie de un  

                                                                                                                                 bec nou 

 

        fact (fækt) = fapt, realitate 

        in fact = de fapt 

        to give (tu- giv) = a da; verb neregulat 

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

        thorough (θʌrә) = complet, profund, meticulos; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        overhaul (ouvәhɔ(:)l) = revizie generală 

        to let (tu- let) = a lăsa; verb neregulat 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        me (mi:) = mie; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte 

                                    după verbe şi prepoziţii (persoana a I-a singular) 

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

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

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

        when (wen) = când 

        ready (redi) = gata; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        to be ready = a fi gata 

In fact, give the car a thorough overhaul, and let me know when it's ready = de          

                fapt, faceţi-i maşinei o revizie completă, şi anunţaţi-mă când este gata 


