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                                                                         LESSON  FORTY 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty (fɔ:ti) = patruzeci 

        fortieth (fɔ:tiiθ) = a patruzecea, al patruzecilea 

        I (ai) = eu 

        to go (tu- gou) = a merge; verb neregulat 

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

        to (tu)(tә) = la, spre; prepozitie, 

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

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

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

                                                                                                                                    o vocală 

        barber (ba:bә) = bărbier 

        the barber’s (ðә- ba:bәz) = la frizer, la frizerie, (la atelierul frizerului) 

I go to the barber's = ma duc la bărbier 

 

        good (gud) = bun, bună, bine; adjectiv neregulat 

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

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

        sir (sә:) = domnule 

        what (wɔt) = ce                

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

        can (kæn) = a putea; verb modal 

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

        I (ai) = eu 

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

                                                                                                  activă prezent şi trecut  

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

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

        for (fɔ:) = pentru; prepozitie, 

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

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

                                     după verbe şi prepoziții (persoana a II-a singular şi plural) 

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

Good afternoon, sir, what can I do for you = bună aiua, domnule, cu ce vă pot fi  

                                                                                de folos 

        haircut (hεәkʌt) = tuns, tăiat de păr 

        and (ænd)(әnd) = şi 

        to shave (tu- ʃeiv) = a se bărbieri 

        please (pli:z) = te rog, vă rog 

Haircut and shave, please = tuns şi bărbierit, vă rog 

 

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

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

        I should like (ai- ʃud- laik) = mi-ar place; condițional;  

                                                           sau ar trebui sa-mi placă; vezi “infinitivul” 

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

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

        also (ɔ:lsou) = de asemenea 

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

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

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

        manicure  (mæni,kjuә) = manichiură  

I should also like a manicure = aş dori şi o manichiură 

 

         to take (tu- teik) = a lua; verb neregulat 

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

         seat (si:t) = loc, bancă 

         to take a seat = a lua loc, a se aşeza 

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

         to have (tu- hæv) = a avea; verb neregulat, 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 

         to have to = a trebui; punctul 6 

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_modale.pdf 
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         to wait (tu- weit) = a aştepta; verb regulat, punctul 3 

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

         long (lɔŋ) = lung, mult timp; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

Take a seat, please, you won't have to wait long = luați loc, vă rog, nu va trebui să  

                                                                                          aşteptați mult 

 

        you’re (ju: ә) = you are (ju:- a:) = tu eşti 

        next (nekst) = următorul, următoarea 

... You're next, sir = dumneavoastră urmați, domnule 

 

        manicurist (mæni,kjuәrist) = manichiuristă 

        will (wil) = va; verb auxiliar pentru viitor 

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

        soon (su:n) = curând 

        to be (tu- bi:) = a fi; 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 

        free (fri:) = liber, liberă, gratuity; adjectiv monosilabic, punctul 4 b) 

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

A manicurist will soon be free = în curând o manichiuristă va fi liberă   

 

        in (in) = în ; prepoziție 

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

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

        meantime (mi:ntaim) = între timp 

        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi 

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

        to cut (tu- kʌt) = a tăia; verb neregulat 

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

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

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 
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        hair (hεә) = păr  

In the meantime I'll cut your hair = între timp vă voi tunde 

 

        to want (tu- wɔnt) = a vrea; verb regulat, punctul 3 

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

        it (it) = pe el, pe ea; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

                                           după verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

        short (ʃɔ:t) = scurt, scund; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        or (ɔ:) = sau, ori 

        just (dʒʌst) = chiar, tocmai 

        trimmed (trimd) = trecutul şi participiul trecut de la “to trim” = a tunde, a  

                                                               aranja, a împodobi ; verb regulat, punctul 1 

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

Do you want it short or just trimmed = îl doriți scurt sau doar aranjat 

 

        not (nɔt) = nu 

        too (tu:) = prea 

Er - not too short = ăhh – nu prea scurt 

 

        very (veri) = foarte 

        good (gud) = bine 

Very good, sir = foarte bine, domnule 

 

        here’s (hiәz) = here is (hiә- iz) = iată 

Ah, here's the manicurist = ahh, iată manichiurista 

 

        may (mei) = a avea permisiunea, a i se da voie; verb modal 

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

        hand (hænd) = mână 

May I have your hand, please = îmi dați mâna, vă rog 

 

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

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

         you (ju:) = ție, vouă; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  
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                                         după verbe şi prepoziții (persoana a II-a singular şi plural) 

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

Thank you = mulțumesc 

 

        broken (broukn) = spart, rupt;  participiul trecut de la “to brake”; verb  

                                                                                                          neregulat 

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

        you’ve broken (ju:v- broukn) = you have broken (ju:- hæv- broukn) = ai rupt,  

                                                                    ai spart; present perfect 

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

        nail (neil) = unghie 

        on (ɔn) = pe, la; prepoziție 

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

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

        this (ðis) = acesta, aceasta 

        finger (fiŋgә) = deget 

        rather (ra:ðә) = cam, destul de 

        bad (bæd) = rău, stricat; adjectiv neregulat 

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

        badly  (bædli) = rău; adverb din adjectiv 

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

You've broken the nail on this finger rather badly = v-ați rupt unghia de la acest  

                                                                                                deget cam rău 

 

        yes (jes) = da 

        I have, haven’t I (ai- hæv- hævnt- ai) = am, nu-i aşa 

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

Yes, I have, haven't I = da, mi-am rupt-o, nu-i aşa 

 

        careful (kεәf(ә)l) = atent, grijuliu; adjectiv bisilabic, punctul 2; adjectiv din  

                                                                     substantiv 

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

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

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

        with (wið) = cu; prepoziție 

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

        my (mai) = meu, mea; adjectiv posesiv 

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

        right (rait) = drept, corect, exact 

        thumb (θʌm) = degetul mare de la mână 

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

        bit (bit) = bucățică, firimitură 

        a bit = un pic 

        painful (peinf(ә)l) = dureros, dureroasă; adjectiv bisilabic, punctul 2; adjectiv  

                                                                                din substantiv 

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

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

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

Be careful with my right thumb, it's a bit painful = aveți grijă cu degetul mare de la  

                                                                                           mâna dreaptă, mă doare puțin 

 

        certain (sә:tn) = sigur, anumit, oarecare; adjectiv bisilabic, punctul 2 

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

        certainly (sә:tnli) = bineînțeles, cu plăcere; adverb din adjectiv 

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

Certainly = bineînțeles 

 

        how (hau) = cum 

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

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

        that (ðæt) = (aici înseamnă) asta 

How's that, sir = cum vi se pare, domnule 

 

Just right, thank you = chiar bine, mulțumesc 

 

        your hair’s (jɔ:- hεәz) = your hair is (jɔ:- hεә- iz) = părul tău este 

        dry (drai) = uscat; adjectiv monosilabic, punctul 2 

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

        get (get) = a obține, a căpăta, a face rost, a procura, a aduce, a avea  

                                                        (împreună  cu “to have” – I have got = I have) 

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

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

        it’s getting (its- getiŋ) = it is getting (it- iz- getiŋ) = devine; gerunziul 

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

        thin (θin) = slab, subțire; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

        it is getting thin = se răreşte 

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

        top (tɔp) = vârf, culme 

        too (tu:) = de asemenea       

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

Your hair's rather dry, sir, and it's getting a bit thin on top too = părul 

dumneavoastră este cam uscat, domnule, şi în plus se cam răreşte în creştetul 

capului 

 

        shampoo (ʃæm’pu:) = şampon, a se spăla cu şampon 

        it will (it- wil) = va 

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

        lot (lɔt) = lot, mulțime, grup, parcelă 

        a lot = mult 

        of (ɔv)(әv) = de, din, 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 

A shampoo will do it a lot of good = un spălat cu şampon îi va face mult bine 

 

        well (wel) = bine; adverb care face comparativul şi superlativul ca adjectivul  

                                        neregulat “good” 

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

Er - very well = ăhh, foarte bine 

 

        now (nau) = acum 

        for (fɔ:) = pentru; prepoziție 

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

            vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/for.pdf 
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        shave (ʃeiv) = bărbierit 

And now for the shave = şi acum să trecem la bărbierit 

 

        but (bʌt) = dar, însă 

        skin (skin) = piele 

        my skin’s (mai- skinz) = my skin is (mai- skin- iz) = pielea mea este 

        tender (tendә) = moale, sensibilă, tandră; adjectiv bisilabic, punctul 1 b) 

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

Yes, but be careful, my skin's rather tender = da, dar aveți grijă, pielea mea este  

                                                                                  cam sensibilă 

 

        to need (tu- ni:d) = a avea nevoie; verb regulat, punctul 3 

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

        you needn’t (ju:- ni:dnt) = you need not (ju:- ni:d- nɔt) = tu nu ai nevoie;  

                                                       verbele modale, punctul 8 

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

        worry (wә:ri)(wʌri) = grijă, necaz, nelinişte 

You needn't worry, sir = nu trebuie să vă faceți griji, domnule 

 

        only (ounli) = numai 

        once (wʌns)  = o dată, cândva, odinioară 

        to cut (tu- kʌt) = a tăia; verb neregulat 

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

        I’ve cut (aiv- kʌt) = I have cut (ai- hæv- kʌt) = am tăiat; present perfect 

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

        customer  (kʌstәmә) = client  

I've only once cut a customer = doar o singură dată am tăiat un client 

 

        he (hi:) = el  

        sudden (sʌdn) = brusc, neprevăzut; adjectiv bisilabic, punctul  2 

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

        suddenly (sʌdnli) = brusc, deodată; adverb din adjectiv 

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

        jerked (dʒә:k) = smucit; trecutul şi participiul trecut de la “to jerk”, verb  

                                                                                                                  regulat, punctul 2  

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        his (hiz) = lui; adjectiv posesiv 

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

        head (hed) = cap 

        chin (tʃin) = bărbie 

He suddenly jerked his head and I cut his chin = şi-a smucit capul brusc şi l-am  

                                                                                      tăiat pe bărbie 

 

        there (ðεә) = acolo 

        was (wɔz) = a fost trecutul de la “to be”, verb neregulat; verb auxiliar la   

                                                                         aspectul continuu şi 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      

        there was = a fost; trecutul de la “there is”       

        little (litl) = puțin; adjectiv neregulat 

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

        a little = un pic (de) 

        blood (blʌd) = sânge 

        nothing (nʌθiŋ) = nimic 

        to speak (tu- spi:k) = a vorbi; verb neregulat 

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

        to speak of = de care să vorbeşti,  a vorbi despre 

There was a little blood, but nothing to speak of = a curs puțin sânge, dar nimic  

                                                                                           serios 

 

        stopped (stɔpt) = oprit; ; trecutul şi participiul trecut de la “to stop”, verb  

                                                                                                                  regulat, punctul 2  

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

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

        bleeding (bli:diŋ) = sângerare; substantiv din verb 

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

I soon stopped the bleeding = am oprit sângele repede 

 

        are (a:) = sunt, eşti; forma pentru persoana a II-a singular şi pentru plural de  

                                                                                                 la “to be”, verb neregulat 

        there you are = poftim, iată, gata 
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There you are, sir, thank you = gata, domnule, mulțumesc 

 

Thank you = mulțumesc 

 

        by (bai) = lăngă, prin, cu; prepozitie, 

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

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

        way (wei) = drum, cale, fel 

        by the way = apropo 

        ladies (leidiz) = doamne; pluralul de la “lady”, punctul 7 

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

        department (di’pa:tmәnt) = departament, raion, salon 

        a ladies’ department = un salon pentru doamne; genitivul  

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

        here (hiә) = aici 

        … haven’t you = nu-i aşa 

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

By the way, you have a ladies' department here, haven't you = apropo, aici aveți 

(şi) un salon pentru femei, nu-i aşa 

 

        wife (waif) = soție 

        wants (wɔnts) = vrea; forma pentru persoana a III-a singular de la “to want” 

        perm (pә:m) = permanent 

My wife wants a perm = soția mea doreşte un permanent  

 

        could (kud) = aş putea; trecutul de la “can”, verb modal; se traduce şi cu  

                                                   condiționalul 

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

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

        to fix (tu- fiks) = a fixa, a aranja, a repara; verb regulat, punctul 2 

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

        an (әn)(æn) = un, o; articolul nehotărât folosit şi la generalizări, înainte de   

                                              substantive care încep cu vocală 

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

        appointment (ә‘pɔintmәnt) = programare, întâlnire 

        her (hә:) = ea; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  
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                                  după verbe şi prepoziții (persoana a III-a singular) 

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

        tomorrow (tu’mɔrou)(tә’mɔrou) = mâine 

        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 

        three (θri:) = trei 

        o’clock (ә’klɔk) = fix (pentru a spune ora exactă) 

        say (sei) = ce zici, şti 

Could I fix an appointment for her tomorrow, at three o'clock, say = ştiți, aş putea 

să-i fixez o programare pentru mâine, la ora trei 

 

        minute (minit) = minut 

        to find (tu- faind) = a găsi; verb neregulat 

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

        I’ll (ail) = I will (ai- wil) = eu voi 

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

        out (aut) = afară 

        to find out = a afla 

Just a minute, I'll find out = numai o clipă, voi afla 

 

        that (ðæt) = acela, că (aici este subiectul obligatoriu din engleză) 

        that’ll be (ðætl- bi:) = that will be (ðæt- wil- bi:) = it will be (it- wil- bi:) = va fi 

        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 

        quite (kwait) = foarte, complet, destul de 

        all (ɔ:l) = tot, toți, toate 

        all right = O.K. 

Yes, that'll be quite all right = da, va fi chiar în regulă 

 

        now (nau) = acum 

         

        much (mʌtʃ) = mult; adjectiv neregulat 
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          vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_neregulate.pdf 

        how much = câți, câte 

        to owe (tu- ou) = a datora, a avea o datorie; verb regulat, punctul 1 

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

And now, how much do I owe you = şi acum, cât vă datoresc 

 

        six (siks) = şase 

        altogether (,ɔ:ltә‘geðә) = cu totul 

That'll be six and six (6/6) altogether = cu totul va face şase şilingi şi şase peni 

 

        seven (sevn) = şapte 

Here's seven and six (7/6) = poftiți şapte şilingi şi şase peni 

 

        can (kæn) = a putea, a fi capabil; verb modal 

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

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

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

        change (tʃeindʒ) = rest (la bani), schimb 

You can keep the change = puteți păstra restul 

 

Thank you, sir = mulțumesc, domnule 

 

 


