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                                                                         LESSON  NINE 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        nine (nain) = nouǎ 

        ninth (nainθ) = a noua, al noulea 

        visitors (vizitәz) = vizitatori 

        Saturday (sætәdi) (sætәdei)  = sâmbătă 

        afternoon (a:ftә’nu:n) = după-amiază 

It’s Saturday afternoon   = este sâmbătă  după-amiază 

 

        there’s (ðεәz) = there is (ðә’riz) = este, se află, există 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

        to knock (nɔk) = a bate, a lovi, a zdrobi; verb regulat, punctul 2 

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

        door (dɔ:) = uşă 

There's a knock at the door = bate cineva la uşă (cineva bate la uşă) 

 

        our (auә) = nostru, noastră; adjectiv posesiv 

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

        neighbours (neibәz) = vecini, vecine; punctul 1, pluralul substantivelor 

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

        Mr. White (mistә- wait) = domnul White 

        Mrs. White (misiz- wait) = doamna White 

        to arrive (ә’raiv) = a sosi; verb regulat, punctul 1 

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

        (they) have arrived (ðei- hæv- ә’raivd) = (ei) au sosit; present perfect 

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

Our neighbours, Mr. and Mrs. White have arrived = au sosit vecinii noştri D-nul şi    

                                    D-na White (vecinii noştri, domnul si doamna White au sosit) 

 

        maid (meid) = servitoare, fată în casă, menajeră 

        the (ðә) = articolul hotărât 

        the maid (ðә- meid) = servitoarea 

        opens (oupnz) = deschide; forma de la persoana a III-a singular a verbului  
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                                                        regulat “to open”, punctul 1 

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

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

        lets (lets) = lasă; forma de la persoana a III-a singular a verbului  neregulat “to  

                                                                                                                                             let” 

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

        them (ðe(ә)m) = ei, ele - pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  

                                                    verbe şi prepoziții 

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

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

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

        to let in (tu- let- in) = a pofti înăuntru, a lăsa să intre 

The maid opens the door and lets them in = servitoarea (fata în casă)(menajera)  

                                                                               deschide uşa şi îi pofteşte înăuntru 

 

        shuts (ʃʌts) = închide; forma de la persoana a III-a singular a verbului  

                                                        neregulat “to shut” 

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

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

        shows (ʃouz) = arată; forma de la persoana a III-a singular a verbului  

                                                        neregulat “to show” 

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

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

        to show (one) into (tu- ʃou-wʌn- intu) = a conduce (pe cineva) înăuntru  

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

        lounge (laundʒ) = hol (de hotel), sală de aşteptare 

She shuts the door, and shows them into the lounge = ea închide uşa, şi îi conduce  

                                                                                                  în camera de zi (oaspeți)  

 

        to greet (gri:t) = a întâmpina, a salute; verb regulat, punctul 3 

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

        to shake (ʃeik) = a zgudui, a clătina, a cutremura, strângere de mână  

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

        to shake hands with (tu- ʃeik- hændz- wið) = a da mâna cu cineva 

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

        to ask (a:sk) = a cere, a întreba, a ruga 
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        to sit (sit) = a sta, a şedea 

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

        to sit down (tu- sit- daun) = a se aşeza, a sta pe scaun 

We greet them, shake hands with them, and ask them to sit down = (noi) îi  

                               întâmpinăm, dăm mâna cu ei, şi îi rugăm să stea jos (să se aşeze) 

 

        a few (ә- fju:) = câteva, câțva 

        minutes (minits) = minute; pluralul de la “minute”, punctul 2 

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

        later (leitә) = mai târziu; comparativul de la “late”  

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

        to hear (hiә) = a auzi; verb neregulat 

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

        to ring (riŋ) = a suna din, a suna la, inel, sonerie 

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

        at (æt) = la; prepoziție 

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

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

A few minutes later we hear a ring at the door = câteva minute mai târziu auzim  

                                                                                      soneria de la uşă 

 

        Betty Smith (beti- smiθ) = un nume de femeie 

        niece (ni:s) = nepoată 

It's Betty Smith, my wife's niece = este Betty Smith, nepoata soției mele 

        just (dʒʌst) = tocmai, chiar, abia; cuvânt folosit pentru a forma “present  

                                                                                                                           perfect” 

 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

        she’s (ʃi:z) = she has (ʃi:- hæz) = ea are; forma lui “to have” folosită pentru  

                                                                   “present perfect” 

        she’s just arrived = she has just arrived  = ea tocmai a sosit; “present perfect” 

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

        from (frɔm) = din, de la; prepoziție 

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

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



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

 

        country (kʌntri) = țară, stat, patrie, națiune 

        she’s (ʃi:z) = she is (ʃi:- iz) = ea este; forma lui “to be” folosită pentru  

                                                                   “aspectul continuu”    

        she’s going to = she is going to (… gouiŋ- tu) = ea are de gând să… 

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

        to be going to = a avea de gând să 

        to stay (stei) = a sta, a rămâne 

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        us (ʌs) = pronumele pentru “noi” de la cazul acuzativ care se pune după verbe  

                        şi prepoziții 

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

        over (ouvә) = peste, deasupra; prepoziție 

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

        weekend (wi:kend) = sfârşit de săptămână 

She's just arrived from the country, and she's going to stay with us over the 

weekend = (ea) tocmai a sosit de la țară, şi va sta (are de gând să stea) cu noi în  

                                                                                                                             weekend 

 

        kisses (kisiz) = sărută; forma de la persoana a III-a singular a verbului “to kiss”,  

                                  verb regulat, punctul 2 (pentru persoana a III-a singular se  

                                  aplică regula de la pluralul substantivelor punctul 2) 

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

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

        her (hә:) = ei; adjectiv posesiv 

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

        aunt (a:nt) = mătuşă 

        who (hu:) = cine, care, pe care; se subînțelege 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/who_which_that_se_subinteleg.pdf 

        introduces (intrә’dju:siz) = introduce, prezintă; forma de la persoana a III-a  

                                                        singular a  verbului “to introduce”, verb regulat  

             punctul 2 (pentru persoana a III-a singular se aplică regula de la pluralul  

                                                                                                substantivelor punctul 2) 

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

        her (hә:) = pe ea; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după verbe şi  

                                        prepoziții 

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

        to introduce … to (tu- intrә’dju:s- tu) = a prezenta pe cineva … altcuiva, a face 

cunoştiință … cu  

        the Whites (ðә- waits) = familia White 

        all (ɔ:l) = toți, toate, tot 

She kisses her aunt, who introduces her to the Whites, and we all sit down = ea îşi 

sărută mătuşa, care o prezintă familiei White (îi face cunoştiință cu familia White),  

                                                                                           şi noi toți ne aşezăm (stăm jos) 

 

       lady (leidi) = doamna, soție de lord 

       ladies (leidiz) = doamne; pluralul substantivelor puncul 7 

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

       the ladies (ðә- leidiz) = doamnele 

       to talk (tu- tɔ:k) = a discuta, a vorbi; verb regulat, punctul 2 

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

       about (ә ‘baut) = despre; prepoziție 

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

       weather (weðә) = vreme 

       late (leit) = târziu 

       the latest (ðә- leitist) = cel mai târziu; superlativul de la “late” 

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

       fashions (fæʃ(ә)nz) = modă, stil, obicei, lume bună; pluralul de la “fashion”,  

                                                                                                   punctul 1 

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

The ladies talk about the weather and the latest fashions = doamnele vorbesc  

                                                                         despre vreme şi ultimele noutăți în modă 

 

       men (men) = bărbați; plural neregulat, punctul 4 

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

       to discuss (tu- dis’kʌs) = a discuta; verb regulat, punctul 2 

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

       politics (pɔlitiks) = viață politică, arenă politică 

       business (bisnis) = afacere, ocupație, treabă 
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       news (nju:z) = veşti, informații, noutăți; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

We men discuss politics, business and the latest news = noi bărbații discutăm  

                                                                                             politică, afaceri şi ultimele ştiri 

 

       present (prez(ә)nt) = prezent, actual 

       presently (prez(ә)ntli) = îndată 

       maid (meid) = fată în casă, servitoare, menajeră 

       the maid (ðә- meid) = fata în casă, servitoarea, menajera 

       brings (briŋgz) = aduce; forma de la persoana a III-a singular a verbului “to  

                                                                                                    bring”, verb neregulat 

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

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

       in (in) = în; prepoziție 

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

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

       tea (ti:) = ceai 

       the tea (ðә- ti:) = ceaiul 

       on (ɔn) = pe; prepoziție 

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

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

       a (ә) = un, o; articolul nehotărât 

       trolley (trɔli) = cărucior, vagonet, troleu 

       pot (pɔt) = oală, ceainic, cratiță 

       pot of tea (pɔt- ɔv(әv)- ti:) = oală cu ceai; genitivul cu “of” 

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

       cups (kʌps) = ceşti; pluralul de la “cup”, punctul 2  

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

       saucers (sɔ:sәz) = farfurioare; pluralul de la “saucer”, punctul 1  

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

       hot (hɔt) = fierbinte; adjectiv monosilabic 

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

       water (wɔ:tә) = apă, a uda 

       jug (dʒʌg) = cană mare din lut, urcior 

       milk (milk) = lapte, a mulge 

       and (ænd) = şi 
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       sugar (ʃugә) = zahăr, dragă (my sugar = draga mea) 

       also (ɔ:lsou) = de asemenea 

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

       sandwiches (sænwidʒiz) = sanvişuri, sandviciuri; pluralul de la “sandwich”,  

                                                                                               punctul 3,3a 

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

       bread (bred) = pâine 

       butter (bʌtә) = unt, a unge pâinea cu unt 

       bread and butter (bred- ænd(әnd)- bʌtә) = pâine cu unt 

       jam (dʒæm) = gem, a unge pâinea cu gem 

       cakes (keiks) = prăjituri; pluralul de la “cake”, punctul 2 

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

Presently the maid brings in the tea on a trolley: a pot of tea, cups and saucers, 

hot water, a jug of milk, and sugar; also sandwiches, bread and butter, jam, and 

cakes = (de) îndată servitoarea (fata în casă)(menajera) aduce ceaiul pe un 

cărucior: o oală cu ceai (un ceainic), ceşti şi farfurioare, apă fierbinte, o cană 

(ulcior) cu lapte, şi zahăr; de asemenea sanvişuri (sandviciuri), pâine cu unt, gem,  

                                                                                                                             şi prăjituri  

 

       my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

       wife (waif) = soție, nevastă 

       pours (pɔ:z) = toarnă; forma de la persoana a III-a singular a verbului  “to  

                                                                                                       pour”, verb regulat 

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

       out (aut) = afară 

       to pour out (tu- pɔ:- aut) = a turna ceva în altceva 

My wife pours out the tea = soția mea toarnă ceaiul 

 

       I (ai) = eu 

       hand (hænd) = mână, a înmâna 

       round (raund) = rotund 

       to hand round (tu- hænd- raund) = a înmâna de jur împrejur 

       it (it) = el, ea; pronume la persoana a III-a singular pentru impersonale 

I hand it round = eu îl servesc (dau) tuturor de jur împrejur 
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       passes (pa:siz) = trece (peste), împarte; forma de la persoana a III-a singular a  

      verbului regulat “to pass”, punctul 2 (pentru persoana a III-a singular se aplică  

                                                                regula de la pluralul substantivelor punctul 2) 

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

 

       to pass round (to- pa:s- raund) = a împărți de jur împrejur 

My niece passes round the sandwiches and cakes = nepoata mea împarte  

                                                                            sandviciurile (sanvişurile) şi prăjiturile 

 

       enjoy (in’dʒɔi) = a (se) distra, a (se) bucura; verb regulat, punctul 1 

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

       very (veri) = foarte 

       much (mʌtʃ) = mult, multă 

We all enjoy the tea very much = noi toți ne bucurăm de ceai foarte mult 

 

 

 


