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Introducere
Aceast\ lucrare nu î[i propune s\ ofere „re]ete-minune”, ci

încearc\ s\ v\ ajute s\ v\ dezvolta]i abilitatea de a redacta texte
de diverse tipuri.

Primul capitol este consacrat îndrum\rilor de ordin general pen-
tru redactare. Este o etap\ la care va fi probabil util s\ reveni]i pe
parcursul lecturii. Exerci]iile aplicative organizate sistematic v\ vor
permite s\ pune]i imediat în practic\ aceste îndrum\ri.

Urm\toarele opt capitole abordeaz\ cele mai frecvente tipuri de
texte (scrisoarea, e-mailul, nara]iunea, articolul de pres\, rezumatul
etc.). Pentru fiecare dintre ele, ve]i g\si:

� o Introducere, în care sunt prezentate particularit\]ile respectivu-
lui tip de text [i metoda de redactare;

� unul sau mai multe Exemple comentate. Acolo unde a fost posibil,
am folosit fragmente de texte autentice, literare sau jurnalistice;

� explica]ii asupra câtorva Probleme de gramatic\ ale limbii en-
gleze, adaptate la cazul particular al fiec\rui tip de text comentat.
Fiecare punct este înso]it de exerci]ii aplicative;

� o pagin\ cu lucruri De re]inut, care con]ine elemente utile în
redactarea respectivului tip de text, care trebuie re]inute în mod
special;

� sec]iunea The floor is yours („Acum e rândul vostru”), în care v\
propunem activit\]i de exersare a redact\rii de texte.

La finalul c\r]ii sunt grupate câteva anexe utile: lista principalelor
verbe neregulate, exemple de curriculum vitae [i de scrisori de
inten]ie, rezolvarea exerci]iilor.

Sper\m c\ acest demers va r\spunde nevoilor voastre [i v\ va
oferi elemente folositoare pentru o mai bun\ practic\ în redactarea
textelor în limba englez\.
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ÎNDRUMĂRI PENTRU REDACTARE

Exprimarea în scris [i cea oral\ sunt indisociabile în înv\]area
unei limbi str\ine. Rolul lor este mai important sau mai pu]in impor-
tant, în func]ie de situa]ia personal\ sau profesional\ în care este
implicat vorbitorul. În aceast\ lucrare, ne intereseaz\ mai ales do-
meniul exprim\rii în scris.

Scrisul este, bineîn]eles, o activitate foarte personal\: fiecare per-
soan\ are propriul stil, drept pentru care ar fi hazardat s\ pretindem c\
pred\m scrisul. Nicio lucrare nu poate acoperi complexitatea acestui
subiect. Plec\m totu[i de la modesta ambi]ie de a v\ ajuta s\ dobândi]i
o bun\ st\pânire a tehnicilor redact\rii de texte în limba englez\, în
via]a de zi cu zi sau, de exemplu, într-o situa]ie de examen.

Exist\ multe tipuri de texte: nara]iuni, comentarii, scrisori, eseuri
argumentative, dialoguri etc. Fiecare exerci]iu de redactare are ca-
racteristici [i exigen]e specifice. Cu toate acestea, orice tip de text
a]i redacta, trebuie s\ respecta]i câteva reguli de ortografie [i de
punctua]ie, s\ urm\ri]i corectitudinea gramatical\, precizia [i bog\]ia
vocabularului [i claritatea în organizarea ideilor. Unele dintre aceste
reguli sunt asem\n\toare în limba român\ [i în limba englez\; altele
sunt specific anglo-saxone. Îndrum\rile [i exerci]iile din acest capi-
tol v\ vor ajuta s\ le înv\]a]i [i s\ le aplica]i cu mai mult\ u[urin]\
atunci când redacta]i un text.  

În limba englez\, ca [i în român\, trebuie s\ evita]i s\ scrie]i „a[a
cum vorbi]i”. Formele prescurtate, de exemplu, sunt caracteristice
pentru limba vorbit\, a[a încât trebuie folosite numai în transcrierea
dialogurilor sau în citate:
The boy said, “I didn’t say I’d do it. Honestly! I just tried it, that’s all.”
“That’s just like you”, she said. “You’re never guilty of anything.”

De asemenea, trebuie evitate expresiile argotice sau familiare,
mai pu]in în cazul discursului raportat sau al scrisorilor informale,
scrise pe un ton foarte apropiat de cel al conversa]iei obi[nuite.

Familiariza]i-v\ cu diversele registre de limbaj: registrul familiar,
registrul curent, registrul îngrijit. Registrul curent este cel mai neutru
[i cel mai des utilizat în comunicare.

Cu toate acestea, în scris, va trebui uneori s\ recurge]i la regis-
trul îngrijit, caracterizat prin utilizarea unui vocabular mai bogat [i a
frazelor complexe.

Engleza scrisă şi engleza vorbită



EXERCIŢII

G\si]i în urm\toarea list\ de cuvinte (apar]inând registrului în-
grijit al limbii engleze) echivalentele cuvintelor din engleza cu-
rent\ propuse:
fracture / blend / extinct / obliging / pertinent / predilection / 
kindred / erroneous / imitate / opportunity.

1. wrong =
2. died out =
3. relevant =
4. relatives =
5. copy =
6. break =
7. mix =
8. chance =
9. preference =

10. kind =

Face]i exerci]iul invers pentru cuvintele din lista urm\toare
(apar]inând de data aceasta englezei curente):
plenty / list / part / take away / join / die / agree.

1. inventory =
2. substract =
3. consent =
4. profusion =
5. component =
6. combine =
7. perish =

Rescrie]i expresiile familiare sau argotice propuse mai jos în
limba englez\ curent\.

1. He’s broke.
2. That’s the real McCoy.
3. He got the sack and now he is on the dole.
4. My boss is a real pain in the neck.
5. I haven’t got any dough.
6. She is off her head.
7. That copper is bent.
8. I’ve had it up to here.
9. Get off my back.

10. That’s a fine kettle of fish.
Rezolv\rile exerci]iilor se g\sesc la p. 140.

3

2

1

9

GENERALITĂŢI (GENERAL ADVICE)



Scriitorul irlandez Oscar Wilde a încercat s\ ilustreze leg\tura com-
plex\ dintre pronun]ie [i ortografie în limba englez\ propunând ca, de
exemplu, cuvântul fish s\ fie scris ghoti, cu urm\toarea justificare:

f = gh, ca în enough     i = o, ca în women    sh = ti, ca în nation.

Acest exemplu amuzant nu trebuie s\ v\ descurajeze, ortogra-
fia în limba englez\ nu este chiar atât de dificil\! Trebuie totu[i s\
re]ine]i câteva reguli simple.

Majusculele
În limba englez\ se scriu cu majuscul\:

� numele proprii: Richard Hopkins, Glenda Jackson, Mr. Brown;
� substantivele [i adjectivele desemnând na]ionalit\]i: Irish, an Irish -

man, the Welsh, a Spaniard, a Swede, Dutch, the Germans;
� substantivele [i adjectivele desemnând religii: Buddhism, a Ca-

tholic, the Muslims, the Jewish religion, the Protestants;
� titlurile urmate de un nume propriu: President G.W. Bush, Queen

Elizabeth II;
� cuvintele importante din titlurile de c\r]i, de reviste, de filme: The Re-

mains of the Day (R\m\[i]ele zilei, de K. Ishiguro), The Observer;
� numele zilelor s\pt\mânii [i ale lunilor anului (aten]ie la acest

lucru atunci când scrie]i data), numele de s\rb\tori.

Litere care nu se pronunţă
Urm\toarele litere (sau grupuri de litere) nu se pronun]\ de obi-

cei. De[i nu se aud, nu trebuie s\ uit\m s\ le scriem.
b: lamb, debt, doubt, climber, comb, plumbing
gh: ough, bought, thought, though, through, thorough
h: hour, honest, honour, heir, thyme, Thomas, Thames
k: know, knowledge, knife, knee, knot, knock
l: could, would, should, calm, half, salmon
n: column, solemn, autumn
p: psalm, psychology, receipt
s: island, aisle
t: listen, fasten, ballet, buffet, castle
u: build, biscuit, guard, guarantee, guess, guest, guilty
w: answer, write, wrong, whole, sword, Norwich, Greenwich.

Omofonele
Omofonele sunt cuvinte care se pronun]\ exact la fel, dar au sen-

suri [i grafii diferite. De exemplu hour (or\) [i our (al nostru, ale
noastre, ai no[tri). Ele nu trebuie confundate.
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