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                                                                         LESSON  TEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        ten (ten) = zece  

        tenth (tenθ) = a zecea, al zecilea 

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

        tea (ti:) = ceai 

Afternoon  tea = ceaiul de  după-amiază 

 

        good (gud) = bun, bună 

        how (hau) = cum 

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

        how are you (hau- a:- ju:) = ce (mai) faci 

Good afternoon, Mrs. White, how are you = bună ziua, doamnă White, ce mai  

                                                                                faceți 

 

        indeed (in’di:d) = într-adevăr (adevărat), aşa-i 

        to thank (tu- θæŋk) = a mulțumi; verb regulat, punctul 2 

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

Very well indeed, thank you, and how are you = într-adevăr (adevărat) foarte  

                                                   bine (foarte bine aşa-i), mulțumesc, şi ce mai faceți  

 

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        quite well (kwait- wel) = very well (veri- wel) = foarte bine 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/there_is_a_lot_of_a_few_quite.pdf 

Quite well, thank you = foarte bine, mulțumesc 

 

        won’t (wount) = will not (wil- nɔt) = negativ-interogativ de la “will you” = vrei  

                                                                                                                                              să 

        won’t you (wount- ju:) = will you not (wil- ju:- nɔt) = nu vrei să 

Won't you sit down = nu vreți să stați jos 
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        excuse (iks’kju:z) = a scuza; verb regulat, punctul 1 

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

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

                                    verbe şi prepoziții 

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

        please (pli:z) = a ruga, a mulțumi; verb regulat, punctul 1 

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

... Excuse me, please = scuzați-mă, vă rog 

 

        to think (tu- θiŋk) = a crede, a gândi; verb neregulat 

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

        that’s (ðæts) = that is (ðæt- iz) = că este (adică - în alte situații) 

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        niece (ni:s) = nepoată 

        at (æt) = la; prepoziție 

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

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

        door (dɔ:) = uşă 

I think that's my niece at the door = cred că la uşă este nepoata mea 

 

        hello (he’lou) = bună 

        Betty (beti) = nume feminin 

        dear (diә) = dragă 

... Hello, Betty dear = bună, dragă Betty 

 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        so (sou) = atât de, aşa, deci 

        glad (glæd) = bucuros, bucuroasă 

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

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

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/infinitivul_dupa_anumite_verbe.pdf 

          vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/infinitivul_dupa_numeralele_ordinale.pdf 

          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        you (ju:) = pe tine, pe voi; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  

                                                   verbe şi prepoziții 

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

I'm so glad to see you = sunt atât de bucuroasă să te văd  

 

        do (du(:)) =  într-adevăr, adevărat, insist;  folosit pentru a întări, a insista în  

                                                                                   ceea ce vrei să spui 

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

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

You do look well = într-adevăr arăți bine   

 

         I don’t (ai- dount) = I do not (ai- du:- nɔt) = eu nu … ;  negativ de la diateza   

                                                                                                         Activă 

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

         met (met) = trecutul şi participiul trecut de la “to meet”; verb neregulat 

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

         you’ve met (ju:v- met) = you have met (ju:- hæv- met) = v-ați întâlnit; present  

                                                                  perfect (în situația de față când nu spui când) 

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

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

         each (i:tʃ) = fiecare 

         other (ʌðә) = altul, alta 

         each other  = unul pe altul, unul altuia 

         before (bi’fɔ:) = înainte; prepoziție 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

I don' think you've met each other before = nu cred că v-ați cunoscut până acum  

                                                                               (înainte) 

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

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

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

         let me (let- mi:) = să; la imperativ 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/imperativul.pdf 
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         to introduce (tu- intrә’dju:s) = a introduce, a prezenta, a face cunoştiință cu; 

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 

Let me introduce you = să vă fac cunoştiință 

 

         this (ðis) = acesta, aceasta, el sau ea (în cazul de față)     

         Miss Smith  (mis- smiθ) = domnişoara Smith      

This is my niece, Miss Smith, Mrs. White, Mr. White = ea este nepoata mea,  

                                                        domnişoara Smith, doamna White, domnul White 

 

         to do (tu- du(:)) = a face; verb neregulat; auxiliar pentru diateza activă 

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

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

         how (hau) = cum 

         how do you do (hau- du- ju:- du:) = îmi pare bine de cunoştiință – se spune o  

                                           singură dată în viață unei persoane pe care abia o cunoşti 

How do you do = îmi pare bine de cunoştiință …  

... How do you do = îmi pare bine de cunoştiință …  

 

         now (nau) = acum 

         let’s have (lets- hæv) = let us have (let- ʌs- hæv) = să luăm ceaiul, să servim  

                                                                                                    ceaiul 

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

         some (sʌm) = nişte, ceva, vreo, puțin 

         tea (ti:) = ceai 

And now let's have some tea = şi acum să servim nişte ceai 

 

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

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

         strong (strɔŋ) = puternic, puternică; adjectiv monosilabic 

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

         or (ɔ:) = sau, ori 

         weak (wi:k) = slab, plăpând, fără forță; adjectiv monosilabic 
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  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_monosilabice.pdf 

How do you like your tea, Mrs. White, strong or weak = cum vă place ceaiul,  

                                                                                              doamnă White, tare sau slab 

 

         too (tu:) = de asemenea, prea; adjectiv monosilabic 

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

  vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/too_and_so_cu_orice_adjectiv.pdf 

         lump (lʌmp) = bucată, bulgăr, umflătură 

         sugar (ʃugә) = zahăr 

         lump of sugar = bucată de zahăr 

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

         sweet (swi:t) = dulce 

         but (bʌt) = dar, doar 

         prefers (pri’fә:z) = prefer; forma de la persoana a III-a singular de la verbul  

                                                        regulat “to prefer” 

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

         his (hiz) = pe a lui; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  

                                          verbe şi prepoziții 

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

        without (wi’ðaut) = fără; prepoziție 

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

Not too strong, please, and one lump of sugar, I like my tea rather sweet, but my 

husband prefers his without sugar = nu prea tare, vă rog, şi un cub de zahăr, îmi  

                          place ceaiul cam dulce, dar soțul meu îl preferă pe al lui fără zahăr 

 

        well (wel) = ei bine, bine 

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

        news (nju:z) = veşti, noutăți, ştiri; pluralul substantivelor, punctul 11 

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

        what’s the news = ce veşti ai, ce noutăți ai,  

Well, what's the news, Mr. White = ei bine, ce este nou (ce noutăți aveți),  

                                                                domnule White 

 

        how’s (hauz) = how is (hau- iz) = cum este 

        business (biznis) = afacere 
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How's business = cum vă merg afacerile (vă merge afacerea) 

 

        pretty (priti) = drăguț, drăguță; adjectiv bisilabic, punctul 1,a) 

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

        good (gud) = bun, bună 

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

        pretty good = destul de(cam) bine 

          thank you (θæŋ’kju:) = mulțumesc 

Pretty good, thank you = destul de bine, mulțumesc 

 

        things (θiŋgz) = lucruri; pluralul de la “thing”, punctul 1 

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

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        how are things with you (hau- a:- θiŋgz- wið- ju:) = cum vă mai merge, cum  

                                                                                                     vă merg treburile 

 

And how are things with you = şi cum vă merg treburile 

 

        I’m (aim) = I am (ai- æm) = eu sunt 

        afraid  (ә’freid) = speriat, speriată 

        to be (tu- bi:) = a fi; verb neregulat; verb auxiliar la aspectul continuu si  

                                           diateza pasivă 

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

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

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

        to be afraid (tu- bi:- ә’freid) = a-i fi frică 

        bad (bæd) = rău, rea, stricat; adjectiv neregulat 

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

        from (frɔm) = din, de la; prepoziție 

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

        to (tu) = la, spre, până la; prepoziție 

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

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

        from … to = de la … până la  
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        worse (wә:s) = mai rău; comparativul de la “bad”; adjectiv neregulat 

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

Well, not too good, I'm afraid, and going from bad to worse = ei bine, mi-e teamă  

                                                           că nu prea bine, şi că îmi merg din rău în mai rău  

 

        in (in) = în; prepoziție 

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

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

        in fact (in- fækt) = de fapt 

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

        the worst (ðә- wә:st) = cel mai rău; superlativul de la “bad”; adjectiv  

                                                                                                                    neregulat 

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

        year (jә(:)) = an 

        we’ve had (wið- hæd) = we have had (wi:- hæv-  hæd) = noi am avut; present  

                                                    perfect; vezi cu ce cuvinte se foloseşte 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

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

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție; se foloseşte la present perfect 

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

        long (lɔŋ) = lung; prepoziție; se foloseşte la present perfect  

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

        time (taim) = timp 

        for a long time (fɔ:rә’lɔŋtime) = de mult timp 

In fact, it's the worst year we've had for a long time = de fapt, este cel mai rău an  

                                                                                           pe care l-am avut de mult timp 

 

        sorry (sori) = supărat, trist 

        to be sorry (tu- bi:- sori) = a-i părea rău  

        to hear (tu- hiә) = a auzi; verb neregulat 

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

        that (ðæt) = asta; pronume care îl înlocuieşte pe “it”; “that” şi “it” se folosesc  

                                        ca subtiectul obligatoriu din limba engleză 

I'm sorry to hear that = îmi pare rău să aud asta 
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        to hope (tu- houp) = a spera; verb regulat, punctul 1 

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

        will (wil) = a vrea; folosit ca auxiliar la viitor 

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

        soon (su:n) = curând 

        to improve (tu- im’pru:v) = a îmbunătăți; verb regulat, punctul 1 

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

I hope things will soon improve = sper ca lucrurile să se îmbunătățească în curând 

 

        let’s hope (lets- houp) = să sperăm; imperativul 

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

        the best (ðә- best) = cel mai bun, cea mai bună; superlativul lui “good” şi  

                                                                                              “well” 

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

Yes, let's hope for the best = da, să sperăm pentru cei mai bine 

 

        how’s (hauz) = how is (hau- iz) = cum este 

        your (jɔ:( ʃ)) = ta, tău; adjectiv posesiv 

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

        nephew (nevju:) = nepot 

        Richard (ritʃәd) = nume masculin 

        to get (tu- get) = a obține, a căpăta, a face rost, a procura; verb neregulat 

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

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

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

        on (ɔn) = pe, mai departe (după orice verb-arată că acțiunea continuă);  

                         prepoziție 

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

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

        to get on (tu- get- ɔn) = a înainta, a continua 

        to be getting on (tu- bi:- getiŋ- ɔn) = a o duce (bine sau rău) 

And how's your nephew Richard getting on = şi cum o mai duce nepotul tău  

                                                                                  Richard 

 

         he’s getting on (hiz- getiŋ- ɔn)  = he is getting on (hi:- iz- getiŋ- ɔn) = o duce  

Oh, he's getting on quite well, thank you = oh, o duce foarte bine, mulțumesc 
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         to stay (tu- stei) = a rămâne, a sta; verb regulat, punctul 1 

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

         he’s staying (hiz- steiŋ) = he is staying (hi:- iz- steiŋ) = el stă; aspectul  

                                                                                                                     continuu 

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

         country (kʌntri) = țară  

         in the country (in- ðә- kʌntri) = la țară 

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

         just (dʒʌst) = chiar, tocmai, abia, cam; folosit la present perfect 

           vezi http://www.gramatica-limbii-

engleze.ro/pdf/cuvintele_cu_care_se_foloseste_present_perfect.pdf 

         now (nau) = acum 

         his (hiz) = lui; adjectiv posesiv 

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

         uncle (ʌnkl) = unchi 

         William (wiliәm) = nume masculin 

         cousins  (kʌznz) = văr, verişoară, rudă 

He's staying in the country just now with his Uncle William and his cousins = el stă  

           la țară chiar acum (pe moment) (împreună) cu unchiul William şi verişorii lui  

 

         how (hau) = cum  

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

         long (lɔŋ) = lung 

         how long (hau- lɔŋ) = cât de mult, căt timp 

         to be going to (tu- bi:- gouiŋ- tu) = a avea de gând să, a intenționa 

         there (ðεә) = acolo  

How long is he going to stay there = cât timp are de gând să stea acolo 

 

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

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

         I don’t know (ai- dount- nou) = I do not know (ai- du- nɔt- nou) = eu nu ştiu 

         exact (ig’zækt) = exact, corect, précis; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

         exactly (ig’zæktli) = exact, cu exactitate; adverb 

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

         he’s having (hiz- hæviŋ) = he is having (hi:- iz- hæviŋ) = el are; aspectul  
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                                                                                                                       continuu 

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

         pleasant (plezәnt) = plăcut, plăcută 

         time (taim) = timp 

         to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, auxiliar pentru present perfect, 

past perfect, past conditional, past future 

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

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

         to have a pleasant time = a se distra de minune, a petrece un timp minunat 

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

         it’s doing (its- duiŋ) = it is doing (it- iz- duiŋ) = face; aspectul continuu 

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

         him (him) = lui; pronumele de la cazul acuzativ care se pune după  

                                     verbe şi prepoziții 

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

         lot (lɔt) = lot, mulțime, grup 

         a lot of (ә- lɔt- ɔv(әv)) = much (mʌtʃ) = mult 

         so (sou) = deci, aşadar 

         longer (lɔŋgә) = mai lung, mai mult (timp); comparativul de la “long” 

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

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

                                                                                                                            “well” 

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

         the … the (ðә … ðә) = cu cât … cu atât    

I don't know exactly, but he's having a very pleasant time and it's doing him a lot 

of good, so the longer he stays the better = nu ştiu exact, dar se distrează de 

minume (petrece un timp plăcut) şi îi face mult bine, deci cu cât stă mai mult cu 

atât mai bine  

 

 

 

 

 

 

 

 


