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                                                                         LESSON  FORTY-ONE 

 

        lesson (lesn) = lecţie  

        forty-one (fɔ:ti- wʌn) = patruzeci şi unu 

        forty-first (fɔ:ti- fә:st) = a patruzeci şi una, al patruzeci şi unulea 

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

                                                                                                                                    o vocală 

        seasons (si:zәnz) = anotimpuri; pluralul de la “season”, punctul 1 

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

The seasons = anotimpurile  

 

        year (jә:)(jә) = an 

        is (iz) = este; forma pentru persoana a III-s singular de la “to be”, 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 

        divided (di’vaidid) = împărțit; trecutul şi participiul trecut de la “to devide”;  

                                                               verb regulat, punctul 3 

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

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

        to be divided = a fi împărțit; diateza pasiva 

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

        into (intu) = în; pentru mişcare; prepoziție 

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

        four (fɔ:) = patru 

        spring (spriŋ) = primăvară 



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

 

        summer (sʌmә) = vară 

        autumn (ɔ:tәm) = toamnă 

        and (ænd)(әnd) = şi 

        winter (wintә) = iarnă 

The year is divided into four seasons: spring, summer, autumn and winter = anul 

se împarte în patru anotimpuri: primăvară, vară, toamnă şi iarnă 

 

        in (in) = în; prepoziție 

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

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

        nature (neitʃә) = natură 

        awakens (ә‘weikәnz) = se trezeşte; forma pentru persoana a III-a de la “to  

                                                  awaken”;  verb regulat, punctul 1; verb din adjectiv 

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

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

        from (frɔm) = din, de la; prepoziție 

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

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

        her (hә:) = ei; adjectiv posesiv 

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

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

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

        sleep (sli:p) = somn 

In spring, Nature awakens from her long winter sleep = primăvara, Natura se 

trezeşte din somnul ei lung de iarnă 

 

        trees (tri:z) = copaci; pluralul de la “tree”, punctul 1 

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

        are (a:) = sunt; forma pentru persoana a II-a singular şi pentru plural de la “to  

                                                                                                                                            be”  

        filled (fild) = umplute ; trecutul şi participiul trecut de la “to fill”; verb regulat,  

                                                                                                                            punctul 1 

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

        they are filled with = ele sunt pline de 

        with (wið) = cu, de; 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 

        new (nju:) = nou, nouă; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        life (laif) = viață 

        earth (ә:θ) = (planeta) pământ 

        warmed (wɔ:md) = încălzit; trecutul şi participiul trecut de la “to warm”; verb  

                                                                                                                  regulat, punctul 1 

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

        by (bai) = de, cu, lângă; prepoziție 

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

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

        rays (reiz) = raze; pluralul de la “ray”, punctul 8 

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

        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 

        sun (sʌn) = soare 

        weather (weðә) = vreme 

        gets (gets) = devine; forma pentru persoana a III-a singular de la “to get”,  

                                              verb neregulat  

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

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

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

        gradual (grædʒuәl)(grædjuәl) = treptat; adjectiv plurisilabic 

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

        gradually (grædʒuәli)(grædjuәli) = (în mod) treptat; adverb din adjectiv 

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

        milder (maildә) = mai bland, mai blândă; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        to get mild = a se îmblânzi, a deveni mai blândă 

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

The trees are filled with new life, the earth is warmed by the rays of the sun, and 

the weather gets gradually milder = copacii se-ncarcă de viață nouă, pământul 

este încălzit de razele soarelui, şi vremea devine în mod treptat mai blândă 
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        fields (fi:ldz) = câmpii; pluralul de la “field”, punctul 1 

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

        meadows (medouz) = lunci, pajişti; pluralul de la “meadow”, punctul 1 

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

        covered (kʌvәd) = acoperit, acoperită; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                              cover”; verb regulat, punctul 1 

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

        fresh (freʃ) = proaspăt, proaspătă; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        green (gri:n) = verde; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        grass (gra:s) = iarbă 

The fields and meadows are covered with fresh green grass = câmpiile şi pajiştile 

sunt acoperite cu iarbă verde şi proaspăta 

 

        woods (wudz) = pădure (mică ca întindere) 

        forests (fɔrists) = pădure troicală (mare ca întindere) 

        songs (sɔŋgz) = cântece; pluralul de la “song”, punctul 1 

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

        birds (bә:dz) = păsări; pluralul de la “bird”, punctul 1 

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

The woods and forests are filled with the songs of the birds = păduricile şi marile 

întinderi de păduri se umplu de cântecele păsărilor  

 

        sky (skai) = cer 

        blue (blu:) = albastru; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

        cloudless (klaudlis) = fără nori, senin 

The sky is blue and cloudless = cerul este albastru şi fără nori 

 

        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 

        night (nait) = noapte 

        at night = noaptea 
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        millions (miljәnz) = milioane; pluralul de la “million”, punctul 1 

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

        stars (sta:z) = stele; pluralul de la “star”, punctul 1 

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

        to shine (tu- ʃain) = a străluci ; verb neregulat 

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

        darkness (da:knis) = întunecime; substantiv din adjectiv 

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

At night, millions of stars shine in the darkness = noaptea, milioane de stele  

                                                                                         strălucesc în noapte 

 

        when (wen) = când 

        comes (kʌmz) = vine; forma pentru persoana a III-a singular de la “to come”,  

                                               verb neregulat  

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

        warmer (wɔ:mә) = mai cald; comparativul de la “warm”; adjectiv monosilabic,   

                                                                                                              punctul 4 a) 

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

        still (stil) = încă, totuşi 

        sometimes (sʌmtaimz) = uneori 

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

        very (veri) = foarte 

        hot (hɔt) = fierbinte, foarte cald; adjectiv monosilabic, punctul 1 

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

When summer comes, the weather gets warmer still and sometimes it's very hot 

= când vine vara, vremea devine încă şi mai caldă şi uneori este foarte cald 

 

        busy (bizi) = ocupat, aglomerat adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        farmer (fa:mә) = fermier 

        farmer’s season = anotimpul fermierului; genitivul cu “ ‘s ” 

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

        he (hi:) = el 

        works (wә:ks) = lucrează, munceşte; forma pentru persoana a III-a singular de  

                                                                          la “to work”, 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 

        morning (mɔ:niŋ) = dimineață 

        till (til) = până la 

        night (nait) = noapte 

It's the farmer's busy season - he works in his fields from morning till night = este 

anotimpul aglomerat al fermierului 

 

        grass (gra:s) = iarbă 

        must (mʌst) = trebuie; verb modal 

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

        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 

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

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

        hay (hei) = fân 

        made (meid) = făcut; trecutul şi participiul trecut de la “to make”, verb  

                                                                                                            neregulat 

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

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

        while (wail) = în timp ce 

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

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

        lasts (lasts) = durează; forma pentru persoana a III-a singular de la “to last”,  

                                                verb regulat, punctul 3 

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

The grass must be cut and the hay must be made, while the dry weather lasts = 

iarba trebuie cosită şi trebuie făcut fânul, atâta timp cât durează anotimpul uscat 

 

        skies (skaiz) = ceruri; pluralul de la “sky”, punctul 7 

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

        overcast (‘ouvә,kæst)(ouvә’kæst)(ouvә’ka:st) = întunecat, trist; adjectiv   
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                                                                                             bisilabic, punctul 2 

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

        they are overcast = sunt acoperiți 

        to be overcast with = a fi acoperit de 

        heavy (hevi) = greu, gros; adjectiv bisilabic, punctul 1 a) 

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

        clouds (klaudz) = nori; pluralul de la “cloud”, punctul 1 

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

Sometimes the skies are overcast with heavy clouds = uneori cerul este acoperit  

                                                                                                  de nori groşi 

 

        there (ðεә) =  acolo 

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

        storms (stɔ:mz) = furtuni; pluralul de la “storm”, punctul 1 

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

        thunder (θʌndә) = tunet 

        lightning (laitniŋ) = fulger 

        hail (heil) = grindină  

There are storms with thunder, lightning and hail = au loc furtuni cu tunete,  

                                                                                             fulgere şi grindină 

 

        brings (briŋgz) = aduce; forma pentru persoana a III-a singular de la“to bring”,  

                                                   verb neregulat 

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

        it (it) = (cu) el, 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 

        harvest (ha:vist) = seceriş 

        time (taim) = timp 

        when (wen) = când 

        crops (krɔps) = recolte; pluralul de la “crop”, punctul 2 

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

        gathered (gæðәd) = adunat, adunată; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                              gather”; verb regulat, punctul 1 

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

        they are gathered in = se recoltează, se adună 
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        fruit (fru:t) = fruct, fructe; pluralul substantivelor, punctul 6 

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

        picked (pikt) = cules, culeasă; trecutul şi participiul trecut de la “to pick”; verb  

                                                              regulat, punctul 2 

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

        the fruit is picked = fructele se culeg 

        orchards (ɔ:tʃәdz) = livezi; pluralul de la “orchard”, punctul 1 

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

Autumn brings with it the harvest-time, when the crops are gathered in and the 

fruit is picked in the orchards = toamna aduce cu ea secerişul, când se adună 

recoltele şi se culeg fructele din livezi 

 

         days (deiz) = zile; pluralul de la “day”, punctul 8 

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

         to get (tu- 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 

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

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

         shorter (ʃɔ:tә) = mai scurt, mai scund; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

         to get short = a se scurta 

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

         nights (naits) = nopți; pluralul de la “night”, punctul 2 

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

         longer (lɔŋgә) = mai lung, mai lungă; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) 

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

The days gets shorter and the nights longer = zilele devin mai scurte şi nopțile  

                                                                                   mai lungi 

 

        woods (wudz) = păduri; pluralul de la “wood”, punctul 1 

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

        to turn (tu- tә:n) = a se întoarce, a vira;  verb regulat, punctul 1 

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

        yellow (jelou) = galben; adjectiv bisilabic, punctul 1 c) 

     vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivele_bisilabice.pdf 
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        to turn yellow = a se îngălbeni 

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

        brown (braun) = maro ; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) sau 4 b) 

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

        leaves (li:vz) = frunze; pluralul de la “leaf”, punctul 9 

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

        to begin (tu- bi’gin) = a începe; verb neregulat 

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

        to fall (tu- fɔ:l) = a cădea; verb neregulat 

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

        trees (tri:z) = copaci; pluralul de la “tree”, punctul 1 

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

        ground (graund) = pământ, teren, domeniu, sol 

        to be covered with = a fi acoperit de (cu) 

        them (ðem) = (cu, pe) ei, ele; pronumele de la cazul acuzativ care se foloseşte  

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

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

The woods turn yellow and brown, leaves begin to fall from the trees, and the 

ground is covered with them = pâlcurile de păduri devin galbene şi maro, 

frunzele încep să cadă din copaci, şi pământul este acoperit de ele 

 

        grey (grei) = gri; adjectiv monosilabic, punctul 4 a) sau 4 b) 

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

        often (ɔfn) = des, adeseori 

        rains (reinz) = plouă; forma pentru persoana a III-a singular de la“to rain”,  

                                                                                                     verb regulat, punctul 1 

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

        it rains = plouă 

The skies are grey, and very often it rains = cerul este gri, şi plouă foarte des 

 

        comes (kʌmz) = vine; forma pentru persoana a III-a singular de la “to come”,  

                                                                                                                   verb neregulat 

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

        obliged (ә‘blaidʒd) = obligat, obligată; trecutul şi participiul trecut de la “to  

                                                                             oblige”; verb regulat, punctul 1 

vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/trecutul_verbelor_regulate.pdf 
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        we’re obliged (wi:ә- ә‘blaidʒd) = we are obliged (wi:- a:- ә‘blaidʒd ) = suntem  

                                                                   obligați; diateza pasivă 

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

        to spend (tu- spend) = a petrece, a cheltui; verb neregulat 

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

        more (mɔ:) = mai mult, mai mulți; adjectiv neregulat (comparativ) 

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

        indoors (indɔ:z) = (în, de, din) interior 

        because (bi’kɔ:z) = deoarece 

        out (aut) = afară 

        out of = afară din 

        cold (kould) = frig; adjectiv monosilabic, punctul 4 a)  

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

When winter comes, we're obliged to spend more time indoors because out of 

doors it's cold = când vine iarna, suntem obligați să petrecem mai mult timp în 

casă deoarece afară (din casă) este frig 

 

        we (wi:) = noi 

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

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

        fog (fɔg) = ceață 

        sleet (sli:t) = lapoviță 

        frost (frɔst) = îngheț 

We may get fog, sleet and frost = s-ar putea să avem ceață, lapoviță şi îngheț 

 

        ponds (pɔndz) = eleşteie; pluralul de la “pond”, punctul 1 

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

        lakes (leiks) = lacuri; pluralul de la “lake”, punctul 2 

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

        rivers (rivәz) = râuri; pluralul de la “river”, punctul 1 

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

        streams (stri:mz) = pârâuri; pluralul de la “stream”, punctul 1 

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

        frozen (frouzn) = înghețat, înghețată; participiul trecut de la “to freeze”, verb  

                                                                                                                      neregulat 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/verbele_neregulate.pdf 
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        to be frozen = a fi înghețat 

        roads (roudz) = drumuri; pluralul de la “road”, punctul 1 

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

        slippery (slipәri) = alunecos, alunecoasă, dubios; adjectiv plurisilabic 

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

        ice (ais) = gheață 

        or (ɔ:) = sau, ori 

        deep (di:p) = adânc 

        snow (snou) = zăpadă  

Ponds, lakes, rivers and streams are frozen, and the roads are sometimes covered 

with slippery ice or deep snow = eleşteiele, lacurile, râurile şi pârâurile sunt 

înghețate, şi drumurile sunt uneori acoperite de gheață alunecoasă sau de zăpadă 

groasă 

 

        bare (bεә) = gol; adjectiv monosilabic, punctul 3 

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

The trees are bare = copacii sunt cu ramurile goale 

 

        bitter (bitә) = amar, aspru; adjectiv bisilabic, punctul 1 b) 

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

        north (nɔ:θ) = nord 

        winds (windz) = vânturi; pluralul de la “wind”, punctul 1 

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

        stripped (stript) = a dezgoli, a smulge, a se dezbrăca; verb regulat, punctul 2 

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

        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 

        they have stripped = ei s-au golit (dezbrăcat); present perfect 

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

        all (ɔ:l) = tot, toți, toate 

        their (ðεә) = lor; adjectiv posesiv 

           vezi http://www.gramatica-limbii-engleze.ro/pdf/adjectivul_posesiv.pdf 
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Bitter north winds have stripped them of all their leaves = vânturile aspre din 

nord i-au lăsat fără frunzele lor 

 


