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                                           NOMINATIVE  WITH  INFINITIVE 

 
I.       - passive voice VI ( toate verbele de la pasiv VI ) 

             You're not to be trusted 

    
II.     - fără pasiv dar cu verbul to be : 

           I am sure to go there  - este sigur că ( să ) mă duc acolo 

           I am certain to go there   - este sigur că ( să ) mă duc acolo 

 

           I am likely to go there  - este probabil că ( să ) mă duc acolo 

           I am unlikely to go there  - este improbabil că ( să ) mă duc acolo 

           I am not likely to go there  - este improbabil că ( să ) mă duc acolo 

 
III.   - Nominativ si infinitv dar fără pasiv  şi  fără verbul to be 

           Aici intră verbele : to seem 

                                          to happen          

                                          to turn out 

                                          to prove 

                                          to appear 

  
          This man seems to know much  - se pare că acest bărbat ştie mult(e) 

          This man seems to have known much  - se pare că acest bărbat a ştiut mult(e) 

 

          We happen to do good lessons   - se întâmplă să facem lecţii bune 

          We happen to have done good lessons  - se întâmplă că am făcut lecţii bune 

 

          You prove to understand everything  - se dovedeşte că înţelegi totul 

          You prove to have understood everything  - se dovedeşte că ai înţeles totul 

 

          He appears to sing well  - el pare să cânte bine 

          He appears to have sung well  - el pare să fi (că a ) cântat bine  

 

          I seem to be lost  - se pare că sunt pierdut 

          I seem to have been lost  - se pare că m-am pierdut 

 
          The ugly frog turns out to do wonders  - se întâmplă ca broasca oribilă să facă  

                                                                                                                                minuni 
          The ugly frog turns out to have done wonders  - se întâmplă că broasca oribilă      

                                                                                                                    a făcut minuni 
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