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                                                                         LESSON  TWO 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        two (tu:) = doi 

        second (sekənd) = al doilea; numeral ordinal 

         vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/infinitivul_dupa_numeralele_ordinale.pdf 

        questions (kwestȓnz) = întrebări 

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

        answers (a:nsəz) = răspunsuri 

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

        and (ænd) = şi 

        who (hu:) = cine 

        am (æm) = forma lui to be pentru persoana I-a singular 

        I (ai) = eu 

        you (ju:) = tu, voi 

        are (a:) = forma lui to be pentru persoana a II-a singular si pentru plural 

        Mr. (mistə) = domnul 

        Black (blæk) = negru 

Who am I? = cine sunt (eu) 

You are Mr. Black = (tu) eşti domnul Black  

 

        whose (hu:z) = a cui, al cui, ai cui, ale cui  

        what (wǤt) = ce 

        your (jǤ:(ə)) = tău, ta; adjecitv posesiv 

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

        husband (hȜzbənd) = soţ 

        son (sȜn) = fiu 

        daughter (dǤ:tə) = fiică 

        name (neim) = nume 

        got (gǤt) = trecutul şi participiul trecut de la get 

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

        I have (ai- hæv) = I have got (ai- hæv- gǤt)  = (eu) am (căpătat, obţinut) 
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        child (tȓaild) = copil 

        children (tȓildrən) = copii; plural neregulat (punctul 4) 

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

        how (hau) = cum 

        old (ould) = bătrân, vechi 

        eight (eit) = opt (8) 

        she (ȓi:) = ea 

        any (eni) = nişte, ceva, vreo; înlocuieşte pe some la interogativ si negativ 

        many (meni) = mulţi, multe; se foloseşte pentru ce se numără 

        women (wimin) = femei; plural neregulat (punctul 4) 

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

        some (sȜm) = nişte, ceva, vreo; se foloseşte la afirmativ 

Whose husband am I? = al cui soţ sunt (eu) 

Mrs. Black’s husband = soţul doamnei Black 

What’s my son’s name? = care este numele fiului meu 

His name is John = numele lui este John 

What is your name? = care este numele tău 

My name is Peter Jones = numele meu este Peter Jones 

Have I got one child or two? = am (eu) unul sau doi copii 

You have two children = tu ai doi copii 

Is Mary my daughter? = este Mary fiica mea 

Yes, she is = da, (ea) este 

How old is she? = câţi ani are (ea) 

She’s eight = (ea) are opt  

What is she doing? = ce face (ea) (acum); aspectul continuu 

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

She is writing a letter = (ea) scrie o scrisoare (acum) 

Is she standing or sitting? = stă (ea) în picioare sau jos (acum) 

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

She’s sitting = (ea) stă jos (acum) 

What is John playing with? = cu ce se joacă John (acum) 

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

He’s playing with his train = (el) se joacă cu trenul lui 

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

Has John any brothers? = are John vreun frate 
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No, he hasn’t = nu, (el) nu are 

Have you any brothers? = ai (tu) vreun frate 

Yes, I have = da, (eu) am 

How many? One = câţi? Unul 

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

Who is smoking a pipe? = cine fumează pipă 

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

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

You are = tu (fumezi pipă); se răspunde cu auxiliarul to be 

Do you smoke? = fumezi; diateza activă 

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

No, I don’t = nu, (eu) nu fumez; se răspunde cu auxiliarul to do 

Does your Father smoke? = fumează tatăl tău 

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

Yes, he does = da, (el) fumează; se răspunde cu auxiliarul to do 

Does your Mother smoke? = fumează mama ta 

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

No, she doesn’t = nu, (ea) nu fumează;  se răspunde cu auxiliarul to do 

Do women smoke? = fumează femeile 

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

Some do and some don’t = unele da (fumează) şi unele nu (fumează);  

                                                 se răspunde cu auxiliarul to do 

 

 

 

 

          

 

  

 

 

 


