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                                                                         LESSON  SEVENTEEN 

 

        lesson (lesn) = lecţie 

        seventeen (‘sevn’ti:n) = şaptesprezece 

        seventeenth (‘sevn’ti:nθ) = a şapteasprezecea, al şaptesprezecilea 

        at (æt) = la; prepoziție 

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

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

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

                                                                                                                                  o vocală 

        restaurant (restәrәŋ(t)) (restәrɔŋ(t)) = restaurant 

At the restaurant = la restaurant 

 

        in (in) = în; prepoziție 

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

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

        all (ɔ:l) = toți, toate, tot 

        large (la:dʒ) = larg, mare, întins; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        towns (taunz) = oraşe; pluralul de la “town”, punctul 1 

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

        there are (ðә’ra:)(ðεә- a:) = sunt, există, se alfă 

        plenty (plenti) = mulțime, abundență, mulți, multe 

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

                                                                                                               genitivul cu “of” 

            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 

        plenty of = o mulțime de, multe 

        cafés (kæfeiz) = cafenele; pluralul de la “café”, punctul 1 

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

        tea (ti:) = ceai 

        rooms (ru:mz) = camere; pluralul de la “room”, punctul 1 
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vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/pluralul_substantivelor.pdf 

        tea-rooms  = ceainării 

        and (ænd) (әnd) = şi  

        inns (inz) = hanuri, pensiuni; pluralul de la “inn”, punctul 1 

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

        or (ɔ:) = sau, ori 

        public (pʌblik) = public 

        houses (hausiz) = case; pluralul de la “house”, punctul 3 

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

        public-houses = locuri publice de întâlnire, localuri publice 

In all large towns there are plenty of restaurants, cafés, tea-rooms, and inns or 

public-houses = în toate marile oraşe sunt o mulțime de restaurant, cafenele,  

                                       ceainării, şi hanuri (pensiuni) sau locuri publice de întâlnire 

 

        hotels (hɔ’telz) (hou’telz) = hoteluri 

        have (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 dine (tu- dain) = a cina; verb regulat, punctul 1 

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

        dining (dainiŋ) = cinând; gerunziul, adjectiv din verb 

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

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

        dining-rooms  = sufragerii, săli de mese 

        like (laik) = ca 

        one (wʌn) = unul, una 

        the one (ði- wʌn) = cel, cea 

        picture (piktʃә) = tablou, pictură 

All the large hotels have dining-rooms or restaurants, like the one in the picture =  

                     toate marile hoteluri au săli de mese sau restaurante, ca cea din poză 

 

        each (i:tʃ) = fiecare 

        little (litl) = puțin, mic; adjectiv neregulat 

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

        party (pa:ti) = petrecere 
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        guests (gests) = oaspeți; pluralul de la “guest”, punctul 2 

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

        their (ðεә) = lor; adjectiv posesiv 

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

        own (oun) = propriu, proprie 

        table (teibl) = masă 

        and (ænd) = şi 

        every (evri) = fiecare 

        as (æz) = după cum, întrucât, deoarece 

        you (ju:) = tu, voi 

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

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

        has (hæz) = are; forma de la persoana a III-a singular de la “to have” 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 

        its (its) = lui, ei; adjectiv posesiv 

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

        lamp (læmp) = lampă 

Each little party of guests have their own table, and every table, as you see, has its 

own lamp = fiecare grup de oaspeți are proria lor masă, şi fiecare masă, după cum  

                                                                                                      vezi, are propria ei lampă   

 

        many (meni) = mulți, multe; adjectiv neregulat 

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

        are (a:) = forma verbului “to be” pentru persoana a II-a singular şi persoanele  

        a I-a, a II-a şi a III-a plural verb neregulat si 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 

        evening (i:vniŋ) = seară 

        dress (dres) = rochie, a (se) îmbrăca; verb regulat, punctul 3 

  vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        which (witʃ) = care; este selective 

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

        is (iz) = este; forma lui “to be” pentru persoana a III-a singular 

        usual (ju:ʒuәl) = obişnuit; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        at (æt) (әt) = la; prepoziție  

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

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

        fashion (fæʃn) = modă, stil, obicei 

        fashionable (fæʃ(ә)nәbl) = elegant, la modă; adjectiv plurisilabic 

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

Many of the guests are in evening dress, which is usual at fashionable restaurants 

= mulți dintre oaspeți sunt îmbrăcați în haine de seară, ceea ce se obişnuieşte la                                             

                                                                                                        restaurantele de clasă  

 

        some (sʌm) = nişte, ceva, vreo (pentru afirmativ) 

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

        compulsory (kәm’pʌls(ә)ri) = obligatoriu 

At some it's compulsory = la unele este obligatoriu 

 

        picture (piktʃә) = tablou, pictură 

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

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

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

        several (sev(ә)rl) = nenumărate, mai multe, mai mulți 

        couples (kʌplz) = cupluri; pluralul de la “couple”, punctul 1 

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

        to dance (tu- da:ns) = a dansa; verb regulat, punctul 2 

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

        dancing (da:nsiŋ) = dansând; gerunziul şi adjectiv din verb 

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

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

        far (fa:) = departe; adjectiv neregulat 

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

        end (end) = sfârşit 
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        near (niә) = lângă; prepoziție 

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

        orchestra (ɔ:kistrә) = orchestră 

In the picture you can see several couples dancing at the far end of the room, 

near the orchestra = în poză tu poți vedea mai multe cupluri dansând în capătul  

                                                                           îndepărtat al camerei, lângă orchestră 

 

        to wait (tu- weit) = a aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

        waiters (weitә) = chelneri; pluralul de la “waiter”, punctul 1 

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

        to stand (tu- stænd) = a sta în picioare; verb neregulat 

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

        (he) is standing (hi:- iz- stændiŋ) = (el) stă în picioare(acum);aspectul continuu 

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

        buffet (bufei) (bә’fei) = bufet 

        where (wεә) = unde 

        there (ðεә) = acolo 

        cold (kould) = rece; adjectiv monosilabic 

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

        dishes (diʃiz) = farfurii, feluri de mâncare; pluralul de la “dish”, punctul 3 

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

        cold dishes = aperitive, preparate reci 

        various (vεәriәs) = variat, variate 

        kinds (kaindz) = feluri 

One of the waiters is standing near the buffet, where there are cold dishes of 

various kinds; = unul dintre chelneri stă în picioare lângă bufet, unde sunt  

                             aperitive de diferite feluri;  

 

        another (ә‘nʌðә) = altul, alta 

        to carry(tu- kæri) = a duce, a căra; verb regulat, punctul 1 

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

        another’s carrying (ә‘nʌðәz- kæriŋ) = another is carrying (ә‘nʌðә- iz- kæriŋ) =  

                                                                                                               (un) altul duce  

        a (ә) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/generalizari.pdf  
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        tray (trei) = tavă 

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

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

        bottle (bɔtl) = sticlă 

        wine (wain) = vin 

        two (tu:) = doi, două 

        glasses (gla:siz) = pahare; pluralul de la “glass”, punctul 3 

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

        on (ɔn) = pe; prepoziție 

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

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

        it (it) = el, ea; pronume personal persoana a III-a singular  folosit şi ca subiect  

                                                                                                       obligatoriu – it is = este 

another's carrying a tray, with a bottle of wine and two wine-glasses on it = altul   

                            duce o tavă, pe care se află o sticlă de vin şi două pahare (de vin) 

 

        he’ll (hi:l) = he will (hi:- wil) = el va; viitorul 

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

        will (wil) = a vrea; se foloseşte ca auxiliar la viitor singular şi plural  

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

        to put (tu- put) = a pune; verb neregulat 

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

        into (intu) = în; prepoziție pentru mişcare 

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

        ice (ais) = gheață 

        bucket (bʌkit) = găleată, căldare, doniță 

        ice-bucket = frapieră 

        to keep (tu- ki:p) = a ține, a păstra; verb neregulat 

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

        cool (ku:l) = răcoros, calm, tihnit; adjectiv monosilabic 

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

He'll put the bottle of wine into the ice-bucket to keep it cool = el va pune sticla   

                                                                    de vin în frapieră pentru a o menține rece 

 

        meals (mi:lz) = mese principale (dimineața, prânz, seara); pluralul de la  
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                                                                                                               “meal”, punctul 1 

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

        England (iŋglәnd) = Anglia 

        much (mʌtʃ) = mult, multă (pentru cantitate) ; adjectiv neregulat 

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

        same (seim) = acelaşi, la fel 

        the same = la fel 

        as (æz) = ca (şi), care 

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

        other (ʌðә) =alta, altul 

        countries (kʌntriz) = țări); pluralul de la “country”, punctul 7 

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

        exception (ik’sepʃn) = excepție, obiecție 

        breakfast (brekfәst) = micul dejun 

Meals in England are much the same as in other countries, with the exception of 

breakfast = mesele din Anglia sunt mult asemănătoare cu cele din alte țări, cu  

                                                                                                     excepția micului dejun 

 

        I (ai) = eu 

        to expect (tu- iks’pekt) = a se aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

        you’ve heard (ju:v- hә:d) = you have heard (ju:- hæv- hә:d) = tu ai auzit;  

                                                                                                                     present perfect 

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

        about (ә‘baut) = despre; prepoziție 

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

        English (iŋgliʃ) = engleza, englezesc; cu “the” se traduce = englezii 

        its (its) = lui, ei; adjectiv posesiv 

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

        porridge (pɔridʒ) = terci (de ovăz)   

        or  (ɔ:) = sau, ori 

        cereal (siriәl) = (mâncare de) cereale 

        bacon (beikn) = şuncă 

        eggs (egz) = ouă); pluralul de la “egg”, punctul 1 

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

        toast (toust) = pâine prăjită 
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        marmalade (ma:mәleid) = marmeladă 

        tea (ti:) = ceai 

        coffee (kɔfi) = cafea 

I expect you've heard all about the English breakfast, with its porridge or cereal, 

bacon and eggs, toast, marmalade, and tea or coffee = presupun că ai auzit totul 

despre micul dejun englezesc, cu mâncarea de ovăz sau cereale, şuncă cu ouă,  

                                                                pâine prăjită, marmeladă, şi ceai sau cafea 

 

        very (veri) = foarte 

        few (fju:) = puțini, puține 

        people (pi:pl) = oameni; substantiv care cere numai plural, punctul  12                                                                             

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

        to like (tu- laik) =  a-i plăce, a iubi, a ține la; verb regulat, punctul 2 

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

        chocolate (tʃɔklit) = ciocolată 

        cocoa (koukou) = cacao 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

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

Very few people like chocolate or cocoa for breakfast = sunt foarte puțini cărora  

                                                                  le place ciocolata sau cacaoa la micul dejun 

  

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

        four (fɔ:) = patru 

        o’clock (ә‘klɔk) = fix (pentru oră) 

        half (ha:f) = jumătate 

        past (pa:st) = trecut, pe alăruri, dincolo de 

        half-past (four) = patru şi jumătate   

        nearly (niәli) = aproape; adverb din adjectiv 

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

        everybody (evribɔdi) = toată lumea, toți, fiecare; cere singular 

        has (hæz) = are, serveşte (bea, mănâncă) 

In the afternoon, about four o'clock or half-past, nearly everybody has tea = după-

amiaza, cam pe la ora patru sau patru jumate, aproape toată lumea serveşte  

                                                                                                                               ceaiul 
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        main (mein) = principal, principală 

        day (dei) = zi 

        lunch (lʌntʃ) = masa de prânz 

        dinner (dinә) = masa de seară (principală) 

        both (bouθ) = amândoi, amândouă 

        more (mɔ:) = mai mulți, mai multe; comparativul de la “many” 

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

        less (les) = mai puțin; comparativul de la “little” 

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

        alike (ә‘laik) = la fel, asemănător, asemănătoare 

The two main meals of the day, lunch and dinner, are both more or less alike = 

cele două mese principale ale zilei, prânzul şi cina, sunt amândouă mai mult sau  

                                                                                                                    mai puțin la fel  

 

        most (moust) = cei mai mulți, cele mai multe; superlativul de la “many” 

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

        have (hæv) = au, servesc (bea, mănâncă) 

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

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

Most people have lunch about one o'clock and dinner at half-past seven, or later 

= cei mai mulți (dintre oameni) iau prânzul la ora unu şi cina la şapte jumate, sau  

                                                                                                                               mai târziu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


