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Gramatica şi punctuaţia par uneori să nu fie altceva decât nişte 
lucruri de-a dreptul năucitoare, menite să facă învăţarea limbii 
engleze tare, tare dificilă. De fapt, e exact pe dos: ele sunt unelte 
extraordinare care te pot ajuta din plin. Dacă vei învăţa doar câteva 
reguli simple, vei putea să citeşti şi să scrii în engleză cu mult mai 
multă încredere în forţele proprii.

În această carte vei descoperi 50 de exerciţii care au menirea de 
a te ajuta să înveţi. Există, de asemenea, şi explicaţii ale problemelor 
mai complicate de gramatică, ghiduri despre cum să foloseşti 
diferitele semne de punctuaţie, precum şi exemple ale unor greşeli 
frecvente de care să te fereşti.

Ce este gramatica?
Gramatica este, pur şi simplu, felul în care folosim cuvintele 

pentru a alcătui propoziţii, enunţuri pe care toată lumea să le poată 
înţelege. Tu foloseşti gramatica ori de câte ori spui ceva ― şi deja ştii 
destul de multe despre ea, chiar dacă nu îţi vine să crezi una ca asta. 
Spre exemplu, dacă vei citi:

The gorilla big very was. („Gorila mare foarte era.”)
... Atunci, probabil ştii deja că aceste cuvinte s-ar cuveni să stea în 
engleză în această ordine:

The gorilla was very big. („Gorila era foarte mare.”)
Învăţarea regulilor gramaticale te va ajuta să nu mai scrii într-un 
mod năucitor şi dificil de urmărit. În această carte vei învăţa cum 
să foloseşti în mod corect cuvintele şi cum să le îmbini astfel încât 
înţelesul mesajului tău să fie limpede.

Ce este punctuaţia?
Punctuaţia este un grup de mici semne, precum virgulele, semnele 

de întrebare sau de exclamare şi punctele pe care le foloseşti pentru 
a despărţi şirul cuvintelor scrise şi a le face, astfel, mai uşor de citit. 
Priveşte doar, spre exemplu, cât de dificil este să citeşti enunţul 
următor fără niciun semn de punctuaţie:

Ill ask Merlin a very powerful wizard to make the monster disappear 
she said. 

(„O săl rog pe Merlin un vrăjitor foarte puternic să facă monstrul 
să dispară a spus ea.”)

Câteva cuvinte despre 
această carte



1 Iar, uneori, un semn de punctuaţie mărunt poate schimba complet 
sensul unui mesaj sau chiar viaţa unui om. Observă în câte feluri poate 
fi înţeles următorul enunţ, în funcţie de locul unde este plasată o virgulă: 
„A se ierta nu se poate a se condamna la moarte”.
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Probabil că poţi să-ţi dai seama ce transmite mesajul de mai sus, 
dar priveşte numai cu cât este mai simplu să faci asta dacă adaugi 
semnele de punctuaţie:

“I’ll ask Merlin, a very powerful wizard, to make the monster 
disappear,” she said. 

(„O să-l rog pe Merlin, un vrăjitor foarte puternic, să-l facă pe 
monstru să dispară”, a spus ea.

Punctuaţia ne arată unde încep, unde se opresc şi unde se termină 
enunţurile scrise şi ne mai arată, de asemenea, şi când vorbeşte o 
persoană, un personaj dintr-o carte. Dacă vei şti cum să foloseşti 
corect punctuaţia, scrisul tău va deveni mult mai clar1.  

Cum să foloseşti această carte
În fiecare secţiune de câte două pagini a acestei cărţi vei învăţa 

despre un anumit subiect nou şi apoi vei avea şansa să îţi testezi 
cunoştinţele cu ajutorul unui exerciţiu. Apoi îţi vei putea verifica 
răspunsurile şi vei putea citi mai multe despre acel subiect. 

Este o idee bună să rezolvi exerciţiile în ordinea în care apar, 
pentru că vei învăţa treptat din ce în ce mai multe şi vei deveni din 
ce în ce mai bun pentru a putea răspunde sarcinilor un pic mai grele 
pe care le vei descoperi spre sfârşitul cărţii. Dacă doreşti, îţi poţi 
scrie răspunsurile cu creionul, astfel încât să le poţi şterge şi să poţi 
încerca din nou dacă vei greşi. 

Dacă doreşti să treci direct la un anumit subiect, la sfârşitul cărţii 
vei găsi o recapitulare a subiectelor de gramatică şi punctuaţie.

Pentru a-ţi pune la încercare cunoştinţele cu ajutorul unei mulţimi 
de puzzle-uri, activităţi şi jocuri, vizitează site-ul:

www.usborne.com/quicklinks

şi tastează acolo cuvintele: English grammar („gramatica limbii 
engleze”).



Care dintre următoarele cuvinte sunt verbe? 
Încercuieşte fiecare verb în parte, apoi dă pagina 
pentru a verifica dacă ai răspuns corect. De acum 
încolo, dacă nu cunoşti înţelesul unui cuvânt sau 
sensul unui enunţ, foloseşte un dicţionar (sensul 
principal al cuvintelor sau traducerea enunţurilor 
vor fi, şi ele, prezentate totuşi, în paginile cu 
RĂSPUNSURI).
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Un verb este un cuvânt precum dance („a dansa”), 
shine („a străluci”), think („a (se) gândi, a crede”)  
sau promise („a promite”), care îţi comunică exact  
ce face cineva sau ceva. În limba engleză, fiecare enunţ 
trebuie să conţină un verb.

Descoperă verbele

queen

disappear

orange

juggle sing

bril l iant

eat

follow

crazy enjoy

be kangaroo

peculiar



R\
spunsuri
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Dacă nu eşti lămurit că un cuvânt englezesc este verb, 
încearcă să pui în faţa lui fie I („eu”), fie to („a...”). Poţi 
spune sau scrie I enjoy sau to juggle, aşa că vei şti că enjoy 
şi juggle sunt verbe, dar nu poţi spune I kangaroo sau to 
crazy, aşadar, nici kangaroo, nici crazy nu sunt verbe. 

Atenţie însă: unele verbe (pe care le numim irregular 
verbs, „verbe neregulate”) nu urmează aceste reguli, 
astfel încât nu vei putea spune sau scrie I be („eu  
a fi”), deşi be rămâne totuşi un verb.

Descoperă verbele

Răspunsuri

queen

disappear

orange

juggle sing

bril l iant

eat

follow

crazy enjoy

be kangaroo

peculiar

portocaliu; portocală regină

a jongla a cânta cu vocea

neobişnuit, straniu strălucitor

a mânca

a dispărea

nebun

a fi cangur

a urma

a-i plăcea,  
a (se) bucura de



Subiectul este cuvântul care desemnează fiinţa sau 
obiectul care îndeplineşte acţiunea exprimată într-un 
anumit enunţ (propoziţie).

The weasel nibbled my toes.
Nevăstuica îmi ronţăia degetele de la picioare.

În enunţul de mai sus, the weasel („nevăstuica”) este 
subiectul, deoarece face acţiunea ― ronţăitul. (Persoana 
sau lucrul care suferă acţiunea exprimată de verb se 
numeşte object, complement direct în limba engleză ― 
vezi p. 11 pentru mai multe detalii.)
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Descoperă subiectele

I like marzipan.

Gulwant flies planes.

The chair fell to pieces.

Jack paints pictures.

My dad baked a cake.

Încercuieşte subiectul fiecărei propoziţii  
de mai jos:



R\
spunsuri
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În limba engleză, subiectul unei propoziţii se află, 
de obicei, la început, fiind urmat de un verb şi de un 
complement:

Sarah painted the picture.
Sarah a pictat tabloul.

În propoziţia de mai sus, subiectul (Sarah) se află la 
început, verbul (painted ) vine imediat după el, iar obiectul 
sau complementul direct (the picture) se află la sfârşit. 

Descoperă subiectele

Răspunsuri

I  like marzipan.

Gulwant  flies planes.

The chair  fell to pieces.

Jack paints pictures.

My dad1  baked a cake.

1 Aici şi în continuare, în conformitate cu gramatica utilizată în sistemul 
de învăţământ britanic şi spre deosebire de gramatica tradiţională folosită 
în sistemul de învăţământ preuniversitar românesc, o parte de vorbire este 
considerată a fi exprimată de tot grupul său (substantival etc.). Aşadar, acolo 
unde într-o şcoală românească ar fi fost subliniat doar „centrul” grupului 
(în acest caz, substantivul dad), în această carte el va fi subliniat împreună 
cu toţi determinanţii săi, prin urmare, împreună cu toate cuvintele care îl 
definesc (în acest caz: my dad). 

Îmi place marţipanul.

Gulwant pilotează avioane.

Scaunul s-a făcut bucăţi.

Jack pictează tablouri.

Tatăl meu a copt blatul unui tort.


