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Laser B2
Unit 1 Reading 1
bully
LÄräáL=
embarrass
LfãDÄôê]ëL=
LíáWòL=
tease
LíêÉfåL=
train
range
LêÉfåÇwL=
Lâ]åDÑ~fÇ=få=L=
confide in
LípôêfíáL=
charity
launch
LälWåípL=
LÑêÉåÇäá=f]L=
friendly ear
LêfDë‰WípL=
research
brainchild
LÄêÉfåíp^fäÇL=
L]í=ÜôåÇL=
at hand
LfâDëíêáWãL=
extreme
suffer from
Lë¾Ñ]=ÑêflãL=
LÑfä=a]=ÖôéL=
fill the gap
LâflåëÉéíL=
concept
turn to
Lí‰Wå=íìWL=
LëlWí=D^ríL=
sort out
sympathetically Lëfãé]DqôífâäáL=
LâflåíôâíL=
contact
chat
LípôíL=
Lâ~råë]ä]L=
counsellor
LïÉÄë~fíL=
website
full-time
LÑrä=í~fãL=
make someone do LãÉfâL=
something
LÇw¾ëí=ä~fâ=aôíL=
just like that
frustration
LÑê¾DëíêÉfpåL=
LôÏDò~f]íáL=
anxiety
LaáW=¾a]=ÇÉfL=
the other day
split up
Lëéäfí=¾éL=
LÄêfÏ=¾éL=
bring up

issue
GP
look into
relative
colleague

LfpìWL=
LÇwáW=éáWL=
Lärâ=Dfåí]L=
LêÉä]ífîL=
LâfläáWÖL=

Unit 1 Listening
tyran
priviesť do rozpakov
doberať si, uťahovať si
cvičiť, trénovať
škála, sortiment
spoliehať sa na
charita, dobročinnosť
uviesť na trh
bútľavá vŕba
výskum
idea, nápad
blízko, poruke
extrémny, mimoriadny
trpieť (niečím)
vyplniť medzeru
myšlienka
obrátiť sa na
vyriešiť, usporiadať
súcitne
kontaktovať, spojiť sa
rozprávať sa
poradca
internetová stránka
na plný úväzok
donútiť niekoho robiť
niečo
odrazu
pocit úzkosti
úzkosť, znepokojenie
vtedy, nedávno
rozísť sa
(~ a subject) začať
rozoberať niečo nové /
rozprávať o niečom
novom
otázka, problém
praktický lekár
preskúmať
príbuzný
kolega, spolupracovník

Unit 1 Grammar 1
permanent
get on well with

Lé‰Wã]å]åíL=
LÖÉíL=

fancy

LÑôåëáL=

easy-going
pick up

LáWòf=DÖ]rfÏL=
Léfâ=¾éL=

trvalý
dobre s niekým
vychádzať
(~ doing st) chcieť, mať
chuť
bezstarostný, spokojný
vyzdvihnúť

Unit 1 Vocabulary
befriend
obedience
nervous
annoyed
sincere
approve

LÄfDÑêÉåÇL=
L]DÄáWÇá]åëL=
Lå‰Wî]ëL=
L]DålfÇL=
LëfåDëf]L=
L]DéêìWîL=

smack

LëãôâL=
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spriateliť sa
poslušnosť
nervózny
nahnevaný
úprimný
(~ of st) uznávať,
obdivovať
plesknúť, dať facku

acquaintance
selfish
arrogant
call off
bump into

L]DâïÉfåíåëL=
LëÉäÑfpL=
Lôê]Ö]åíL=
LâlWä=DflÑL=
LÄ¾ãé=fåí]L=

nag
look down on

LåôÖL=
Lärâ=Ç~rå=flåL=

známosť
sebecký
namyslený
odvolať
naraziť na, náhodou
stretnúť
nútiť, otravovať
dívať sa zhora na
niekoho

Unit 1 Speaking
rehearse
contraction

LêfÜ‰WëL=
Lâ]åDíêôâpåL=

nacvičovať, skúšať
zmenšenie, skratka

Unit 1 Reading 2
depressed
LÇfDéêÉëíL=
Lfåâ]ãDéôífÄäL=
incompatible
have something in LÜôî=ë¾ãqfÏ=få=
common
âflã]åL=
LâïflêäL=
quarrel
reject
LêfDÇwÉâíL=
Lä^WëíL=
last
betrayal
LÄfDíêÉf]äL=
LÜàìWDãfäáÉfíL=
humiliate
LfãDé¾äëfîL=
impulsive
pierce
Léf]ëL=
LâlWåáL=
corny
tempted

LíÉãéífÇL=

rebound

LêfDÄ~råÇL=

bear
emotional
former
heal

LÄÉ]L=
LfDã]rp]åäL=
LÑlWã]L=
LÜáWäL=

deprimovaný
nekompatibilný
mať niečo spoločné
hádka, spor
odmietnuť
vydržať
zrada
pokoriť
impulzívny, spontánny
prepichnúť (si)
starý, ošúchaný (napr.
vtip)
(be ~ to do st) byť v
pokušení urobiť niečo
byť zničený (po
rozchode)
znášať
emotívny, citový
bývalý
liečiť, vyliečiť sa

Unit 1 Use of English
rebel
dental technician
minor
commercial
legend
icon
take over
take off
take place
adore
worship
era
unique

LêÉÄäL=
LÇÉåíä=íÉâDåfpåL=
Lã~få]L=
Lâ]Dã‰WpäL=
LäÉÇw]åÇL=
L~fâflåL=
LíÉfâ=D]rî]L=
LíÉfâ=DflÑL=
LíÉfâ=éäÉfëL=
L]DÇlWL=
Lï‰WpféL=
Lf]ê]L=
LàrDåáWâL=

rebel
zubný technik
menej závažný
reklama
legenda
ikona, vzor
prevziať, obsadiť
vzlietnuť, vyzliecť si
konať sa
zbožňovať
uctievať
obdobie
jedinečný

Unit 1 Writing
enclose
contentment
dye
hang out
frequent
exaggerate

LfåDâä]ròL=
Lâ]åDíÉåíã]åíL=
LÇ~fL=
LÜôÏ=D^ríL=
LÑêáWâï]åíL=
LfÖDòôÇw]êÉfíL=

priložiť
spokojnosť
prefarbiť
potĺkať sa
častý
zveličovať
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Lí‰Wå=D~ríL=
LïfíL=
LêôåÇ]ãL=
LëäôÏL=
Lfåë~fíL=

stať sa, vypracovať sa
humor, dôvtip
náhodný
slang
porozumenie

Unit 2 Reading
self-catering
holiday
package holiday
tantrum
adolescence
assert
resent
interference
peer
tension
specific
destination
facilities
site
laid-back
dusk
personality clash

LëÉäÑ=âÉfí]êfÏ=
dovolenka bez
ÜçäfÇÉfL=
zabezpečenej stravy
LéôâfÇw=Üflä]ÇÉfL= organizovaná dovolenka
Líôåíê]ãL=
záchvat zlosti
L]DÇflä]ë]åëL=
dospievanie
L]Dë‰WíL=
presadzovať
LêfDòÉåíL=
mať odpor
Lfåí]DÑf]ê]åëL=
zasahovanie
Léf]L=
vrstovníci
LíÉåpåL=
napätie
Lëé]DëfÑfâL=
určitý, presný
LÇÉëífDåÉfpåL=
cieľ
=LÑ]Dëfä]ífòL=
vybavenie
Lë~fíL=
miesto
LäÉfÇ=DÄôâL=
pokojný
LÇ¾ëâL=
súmrak
Lé‰Wë]å]äfíá=âäôpL= konflikt názorov, rozpor

guarantee
budget
resounding
resort
Down Under

LÖôê]åDíáWL=
LÄ¾ÇwfíL=
LêfDò~råÇfÏL=
LêfDòlWíL=
LÇ~rå=¾åÇ]L=

gap year

LÖôé=àf]L=

thumbs-down
leisurely
scenic
holiday rep

Lq¾ãò=Ç~råL=
LäÉw]äfL=
LëáWåfâL=
LÜfläfÇÉf=êÉéL=

broaden

LÄêlWÇåL=

osobností
záruka
rozpočet
výrazný
letovisko
v Austrálii a na Novom
Zélande (u protinožcov)
obdobie (väčšinou rok)
po skončení školy a
začatím univerzity,
strávený cestovaním,
príp. prácou
nesúhlas, neschválenie
pomalý
malebný
delegát (cestovnej
kancelárie)
rozšíriť

Unit 2 Grammar 1
interrailing

cestovanie po Európe s
paušálnym lístkom
InterRail
LàìWq=ÜflëíäL=
ubytovňa pre mládež
youth hostel
carriage
LâôêfÇwL=
vozeň, vagón
LéäôíÑlWãL=
nástupište
platform
departure lounge LÇfDé^Wíp]=ä~råÇwL=odletová hala
sail
LëÉfäL=
plachta
Lê¾åïÉfL=
pristávacia a odletová
runway
dráha
LîlffÇwL=
cesta, plavba
voyage
rails
LêÉfäòL=
koľajnice
odprevadiť niekoho, ísť
see someone off LëáW=flÑL=
sa rozlúčiť
LëéáWÇ=D¾éL=
zrýchliť
speed up
check in
LípÉâ=fåL=
(~ at an airport, hotel,
clinic…) registrovať sa,
prihlásiť sa
LÇfDâêáWëL=
znižovať (sa), klesať
decrease
collocation
Lâflä]DâÉfpåL=
slovné spojenie,
kolokácia
Láåí]êÉfäáÏL=

www.macmillan.sk/slovnicky

Unit 2 Listening
quay

LâáWL=

attraction

L]DíêôâpåL=

prístavisko, prístavná
hrádza
atrakcia, zaujímavosť

Unit 2 Speaking
capture
get away from
ideal
response

Lâôéíp]L=
LÖÉí=]DïÉfL=
L~fDÇáW]äL=
LêfDëéflåëL=

zachytiť
utiecť, uniknúť (pred)
ideálny, dokonalý
odpoveď

Unit 2 Reading 2
dog sledding

LÇflÖ=ëäÉÇfÏL=

cross-country
skiing
reindeer
spectacular
globe
challenge
flock
slope
appeal
trail
ski
mountaineering
cable car
breakneck speed

LêÉfåÇf]L=
LëéÉâDíôâàrä]L=
LÖä]rÄL=
LípôäfåÇwL=
LÑäflâL=
Lëä]réL=
L]DéáWäL=
LíÉfäL=
Lëâf=
ã~råíáDåf]êfÏL=
LâÉfÄä=â^WL=
LÄêÉfâåÉâ=ëéáWÇL=

sob
pôsobivý, veľkolepý
Zem, svet
výzva
hrnúť sa, zbiehať sa
svah
čaro, pôvab
cesta, chodník
skialpinizmus

Lâ^WîL=
LêfÏâL=
LÇÉ]ÇÉîäL=
LïfäÇ]å]ëL=
LäflÖ=âôÄfåL=
LÖäôëá]L=
Lî~rL=
LïflåÇ]ê]L=

vyrezávať
klzisko
odvážlivec
divočina
zrub
ľadovec
sľúbiť, prisahať
pútnik, tulák

treat oneself to
something
carve
rink
daredevil
wilderness
log cabin
glacier
vow
wanderer

ťahanie saní psami, psie
záprahy
Lâêflë=â¾íêá=DëâffÏL=beh na lyžiach

lanovka
(at ~) ohromnou
rýchlosťou
LíêáWí=ï~åëÉäÑ=í]L= dopriať si niečo

Unit 2 Grammar 2
familiar

LÑ]Dãfäf]L=

známy, povedomý

Unit 2 Use of English
hurricane
mast
dinghy

LÜ¾êfâ]åL=
Lã^WëíL=
LÇáÏÖáL=

hurikán
sťažeň
malý čln

Unit 2 Writing
porter
maid
filthy
plot

LélWí]L=
LãÉfÇL=
LÑfäqfL=
LéäflíL=

nosič (batožiny)
chyžná
špinavý
dejová línia, zápletka

Unit 2 Workbook
cause a stir
tuck away
virtual
obscurity
charming
awash with

LâlWò=]=ëí‰WL=
Lí¾â=]DïÉfL=
Lî‰Wípr]äL=
L]ÄDëâàr]êfíáL=
Líp^WãfÏL=
L]DïflpL=

Kiwi
balmy

LâáWïáWL=
LÄ¾äãáL=

spôsobiť rozruch / šok
schovať
virtuálny, fiktívny
neznámosť
očarujúci, čarovný
zaplavený, zaplnený
(niečím)
Novozélanďan
príjemný
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LÖÉfÄäÇL=
LêfÇwL=

sedlový
hrebeň (horský)

Unit 3 Reading 1
prediction
commonplace
radical
aspect
in store
catch up with
major
decade
navigation
beacon
microsensor
tiny
implant
live

LéêfDÇfâpåL=
Lâflã]åéäÉfëL=
LêôÇfâäL=
LôëéÉâíL=
Lfå=ëílWL=
Lâôíp=¾é=ïfaL=
LãÉfÇw]L=
LÇÉâÉfÇL=
LåôîfDÖÉfpåL=
LÄáWâ]åL=
Lã~fâê]ëÉåë]L=
Lí~fåóL=
Lfãéä^WåíL=
Lä~fîL=

cybernetics
chip
cyborg

Lë~fÄ]DåÉífâëL=
LípféL=
Lë~fÄlWÖL=

shudder
iris pattern
digital
checkout
drawback
advance

Lp¾Ç]L=
L^fêfë=éôí]åL=
LÇfÇwfíäL=
LípÉâ^ríL=
LÇêlWÄôâL=
L]ÇDî^WåëL=

predpoveď
bežný, častý
zásadný, radikálny
stránka, vzhľad
čo (budúcnosť) prinesie
zastihnúť niekoho
dôležitý, hlavný
desaťročie
navigácia, plavba
maják, svetelný signál
mikrosenzor
malý, drobný
implantovať, zaviesť
naživo (v) priamom
prenose
kybernetika
čip
kyborg (hybrid človeka a
počítača)
triasť sa, chvieť sa
obraz dúhovky
digitálny
pokladnica
nevýhoda
pokrok

LëÉíD¾éL=

pripraviť, nastaviť

Unit 3 Vocabulary
(light) bulb
freezer
kettle
plug
socket
toaster
vacuum cleaner
break down
come on
come up with
cut off
put something in

Lä~fí=Ä¾äÄL=
LÑêáWò]L=
LâÉíäL=
Léä¾ÖL=
LëçâfíL=
Lí]rëí]L=
LîôâàìWã=âäáWå]L=
LÄêÉfâ=Ç~råL=
Lâ¾ã=flåL=
Lâ¾ã=¾é=ïfqL=
Lâ¾í=DflÑL=
Lérí=fåL=

žiarovka
mraznička
(rýchlovarná) kanvica
zástrčka
zásuvka
toaster, príp. hriankovač
vysávač
pokaziť sa
postupovať
vymyslieť, navrhnúť
prerušiť
zaviesť, namontovať
(niečo)

Unit 3 Listening
obsolete
groundbreaking
agriculture
efficient
handy
revolutionary
gadget

LflÄë]äáWíL=
LÖê~råÇÄêÉfâfÏL=
LôÖêfâ¾äíp]L=
LfDÑfpåíL=
LÜôåÇáL=
LêÉî]DäìWp]åêfL=
LÖôÇwfíL=

zastaraný
prevratný
poľnohospodárstvo
výkonný
praktický, šikovný
prevratný, revolučný
(dômyselný) prístroj

LëÉfÑíá=éfåL=
Lî‰WwåL=
L]DÇôéíL=
LÖê^WåífÇL=
LåàìWã]ê]ëL=
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brainwave
emigrate
grant
wafer
pastry
undeterred
royalties
figure out
seal
chisel
devise

LÄêÉfåïÉfîL=
LÉãfÖêÉfíL=
LÖê^WåíL=
LïÉfÑ]L=
LéÉfëíêáL=
L¾åÇáDí‰WÇL=
Lêlf]äífòL=
LÑfÖ]=~ríL=
LëáWäL=
LípfòäL=
LÇfDî~fòL=

dlh
skrútiť, zvinúť
chrániť
(magická formulka) čáry
máry fuk
nápad, chytrá myšlienka
emigrovať, vysťahovať sa
udeliť
oblátka
(lístkové) cesto
neodradný
autorský honorár
prísť na niečo
zalepiť, uzatvoriť
dláto, rydlo
vymyslieť

Unit 3 Grammar 2
detect
infra-red
light beam

LÇfDíÉâíL=
LfåÑê]=êÉÇL=
Lä~fí=ÄáWãL=

zistiť, odhaliť
infračervený
svetelný lúč

Unit 3 Use of English
scratch

LÑê]ã=ëâêôípL=

(do st from ~) robiť niečo
úplne od začiatku

Unit 3 Writing
times
beneficial

Lí~fãòL=
LÄÉåfDÑfpäL=

krát
užitočný

one of a kind
isolated
commute
enable
trend
impact
purification

Lâ~fåÇL=
L~fë]äÉfífÇL=
Lâ]DãàìWíL=
LfDåÉfÄäL=
LíêÉåÇL=
LfãéôâíL=
Léàr]êfÑfDâÉfpåL=

jedinečný
izolovaný, odlúčený
dochádzať
umožňovať
móda, trend
dopad, účinok
čistenie

Unit 4 Reading 1
get by
well off
badly off
hacking

LÖÉí=DÄ~fL=
LïÉä=flÑL=
LÄôÇäf=flÑL=
LÜôâfÏL=

passion
impress
focus

Léôp]åL=
LfãDéêÉëL=
LÑ]râ]ëL=

dedication
invest
extend
set
go for it

LÇÉÇáDâÉfpåL=
LfåDîÉëíL=
LfâDëíÉåÇL=
LëÉíL=
LÖ]r=Ñ]ê=fíL=

entrepreneur

LÉåíê]éê]Då‰WL=

vystačiť, prežiť
bohatý
chudobný
vniknutie do
počítačového systému
vášeň, zanietenie
zapôsobiť
zameranie, stredobod
záujmu
oddanosť
investovať
zväčšiť, rozšíriť, predĺžiť
ustálený, nemenný
ísť za (niečím), vyskúšať
(niečo)
podnikateľ

Unit 4 Grammar 1

Unit 3 Reading 2
safety pin
version
adapt
take something
for granted
numerous

LÇÉíL=
LâlfäL=
LpáWäÇL=
LÜÉf=éêÉëí]rL=

Unit 3 Workbook

Unit 3 Grammar 1
set up

debt
coil
shield
hey presto

zatvárací špendlík
verzia, prevedenie
upraviť, prepracovať
považovať niečo za
samozrejmé
početný

pinch

LéfåípL=

uštipnúť

Unit 4 Vocabulary
discount
LÇfëâ~råíL=
washing powder LïflpfÏ=é~rÇ]L=
cashpoint
LâôpélfåíL=

zľava
prací prášok
bankomat

pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.onestopenglish.com

Laser B2

currency
bargain
refund
do without
come into
finance
commerce
expenses

strana 4 z 10

Lâ¾ê]åëáL=
LÄ^WÖfåL=
LêfDÑ¾åÇL=
LÇìW=ïfaD~ríL=
Lâ¾ã=fåí]L=
LÑ~fåôåëL=
Lâflã‰WëL=
LfâDëéÉåëfòL=

mena
výhodný obchod
vrátenie peňazí
zaobísť sa bez niečoho
zdediť
financie
obchod, obchodovanie
výdavky, náklady

Unit 4 Listening
allowance
chores

L]Dä^r]åëL=
LíplWòL=

vreckové, prídel
domáce práce

Unit 4 Reading 2
firm
logo
potential
legitimate
annual
income
estimate
executive
cradle-to-grave
brand loyalty
killjoy
susceptible
sceptical
gullible
corporate
mature

pevný, nemenný
logo, (obchodná) značka
možný, potenciálny
zákonný, oprávnený
ročný, každoročný
príjem
odhadovať
riadiaci pracovník,
výkonná moc
LÅêÉfÇä=í]=ÖêÉfîL= na celý život
LÄêôåÇ=Dälf]äífL= vernosť obchodnej
značke
LâfäÇwláL=
suchár (hovor.)
Lë]ëÉéífÄäL=
náchylný k (to), ľahko
ovplyvniteľný
LëâÉéfâäL=
nedôverčivý, skeptický
LÖ¾ä]ÄäL=
naivný, dôverčivý
LâlWé]ê]íL=
firemný
Lã]Dípr]L=
zrelý
LÑ‰WãL=
Lä]rÖ]rL=
Lé]DíÉåpäL=
Lä]DÇwfífã]íL=
Lôåàr]äL=
Lfåâ¾ãL=
LÉëífã]íL=
LfÖDòÉâà]ífîL=

Unit 4 Grammar 2
share

LpÉ]L=

Lä^WÇw=ëâÉfäL=
Lë]DÑfëífâÉfífÇL=
LÑôâí]L=
Lé‰Wíp]ëL=
L¾äífãfíL=

LíêôâëìWíL=
LÜÉ]=ëä~fÇL=
LëâìWí]L=
LôífíàìWÇL=
Lâ]åëfÇ]DêÉfpåL=
LÇáW=~f=ï~fL=

LéìWäL=
LêfDëíêfâíL=
Léê~fDflêfíáL=
Lå]DílWêá]ëäfL=

remarkable
LêfDã^Wâ]Ä]äL=
L]DÑÉâíL=
affect
sixth-form college Lëfâëq=ÑlWã=
âfläfÇwL=
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Lâ]åDë‰WåL=
LÄlWäL=
L]DÇfâífîL=
LfåDÑàì]êáÉfíL=
LëílWã=çÑL=
L]í=Ñrä=Ää^WëíL=
LíêôâL=
LfâëDâäÉfãL=
Lë~fÄ]DâôÑÉfL=

LÄ]räfÏ=ôäfL=
bowling alley
multiplex cinema Lã¾äíféäÉâë=

socialise

ëfå]ã]L=
Lë]rp]ä~fòL=

surrounding

Lë]Dê~råÇfÏL=

beforehand
venue
beg

LÄfDÑlWÜôåÇL=
LîÉåàìWL=
LÄÉÖL=

biliard
obmedziť
priorita, prednosť
notoricky, ako je
neslávne známe
pozoruhodný
ovplyvniť
britská 6-ročná stredná
škola

vopred
miesto (konania)
žiadať (naliehavo), prosiť

Unit 5 Vocabulary
catch on
come across
come round

Lâôíp=DflåL=
Lâ¾ã=]DâêflëL=
Lâ¾ã=ê~råÇL=

flick through
take to

LÑäfâ=qêìWL=
LíÉfâ=í]L=

take up

LíÉfâ=D¾éL=

Unit 5 Speaking

tepláková súprava
sponka do vlasov
kolobežka, skúter
postoj
kritérium, úvaha
(do-it-yourself) (domáce)
majstrovanie

britská (maturitná) skúška
vo veku 16 rokov
obava, starosť
ples
návykový
rozzúriť
odísť (s hnevom)
naplno, čo najhlasnejšie
nahrávka, skladba
zvolať, vykríknuť
kaviareň s internetovým
pripojením, (kyberkaviareň)
kolkáreň
kino s viacerými
kinosálami
chodiť do spoločnosti,
neformálne sa stretávať
okolitý

Unit 5 Grammar 1

rozsiahly
vzdelaný, dômyselný
činiteľ, faktor
kúpiť
posledný

Unit 5 Reading 1
pool
restrict
priority
notoriously

concern
ball
addictive
infuriate
storm off
at full blast
track
exclaim
cybercafé

Unit 5 Listening

Unit 4 Workbook
tracksuit
hair slide
scooter
attitude
consideration
DIY

LÉf=äÉîäL=

podiel

Unit 4 Use of English
large-scale
sophisticated
factor
purchase
ultimate

A level

educated guess
hold up
inspire

uchytiť sa
naraziť na, nájsť
navštíviť, zastaviť sa (na
návštevu)
prelistovať, prejsť si
dať sa do niečoho, začať
niečo robiť
začať s niečím (so
športom, koníčkom)

LÉÇwrâÉfífÇ=ÖÉëL= odborný odhad
LÜ]ìäÇ=D¾éL=
zdržať
LfåDëé~f]L=
inšpirovať, podnietiť

Swiss army knife Lëïfë=D^Wãf=å~fÑL= švajčiarsky (vreckový)
nožík
LfåDÑäÉfí]ÄäL=
nafukovací
inflatable
fishing rod
LÑfpfÏ=êflÇL=
rybársky prút, udica
sprej (repelent) proti
mosquito repellent LãflëDâáWí]r=
êfDéÉä]åíL=
komárom

Unit 5 Reading 2
rapids
rectangular
fizzy drink
notion
complex
steep
bumpy
twist
obstacle
current
exhilarating
boast

LêôéfÇòL=
LêÉâDíôÏÖàrä]L=
LÑfòá=ÇêfÏâL=
Lå]rpåL=
LâflãéäÉâëL=
LëíáWéL=
LÄ¾ãéfL=
LíïfëíL=
LflÄëí]âäL=
Lâ¾ê]åíL=
LfÖDòfä]êÉfífÏL=
LÄ]rëíL=

kaskády
obdĺžnikový, pravouhlý
perlivý nápoj
predstava, názor, pojem
komplex (napr. budov)
strmý
hrboľatý, členitý
otočiť (sa), skrútiť
prekážka
prúd, tok
vzrušujúci, radostný
pýšiť sa (niečím)
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date back to

LÇÉfí=DÄôâ=í]L=

stall

LëílWäL=

(~ a particular time)
datovať sa (od určitého
času) (napr. výroba)
stánok, predajný pult

Unit 5 Writing
thoroughly
Lq¾ê]äfL=
rate
LêÉfíL=
take into account LíÉfâ=fåí]=
setting
beverage

]Dâ^råíL=
LëÉífÏL=
LÄÉî]êfÇwL=

dôkladne, kompletne
sadzba, poplatok, tarifa
vziať do úvahy
prostredie, umiestnenie
nápoj

Unit 5 Workbook
video arcade
abandon
unwind
go hand in hand
a quick bite

LîfÇá]r=^WDâÉfÇL=
L]DÄôåÇ]åL=
L¾åDï~fåÇL=
LÖ]r=ÜôåÇ=få=
ÜôåÇL=
Lâïfâ=Ä~fíL=

quilt

LâïfäíL=

LÄflíä=ÄôÏâL=

sort
conserve
drip
trickle
substance
vast
adequate
drought
inferior
access
course
dam
extinct
reservoir
leak
shower head
cistern
flush
evaporation
sweep

LëlWíL=
Lâ]åDë‰WîL=
LÇêféL=
LíêfâäL=
Lë¾Äëí]åëL=
Lî^WëíL=
LôÇfâï]íL=
LÇê~ríL=
LfåDÑf]êá]L=
LôâëÉëL=
LâlWëL=
LÇôãL=
LfâDëífkâíL=
LêÉò]îï^WL=
LäfWâL=
Lp~r]=ÜÉÇL=
Lëfëí‰WåL=
LÑä¾pL=
Lf?îôé]DêÉfpåL=
LëïáWéL=

kontajner na sklenené
fľaše
triediť, usporiadať
chrániť, uchovať
kvapkať
stekať (po kvapkách)
látka
rozsiahly, obrovský
dostatočný
sucho, obdobie sucha
horší, menejcenný
prístup, vstup
smer, tok
hrádza
vyhynutý
nádrž
presakovať, tiecť, vytekať
sprchová ružica
nádrž, cisterna, vodojem
spláchnutie
vyparovanie
zametať

Unit 6 Grammar 1
theory of evolutionLqf]êá=]î=
ban
smash
take apart
dump
legislation

Éî]DäìWpåL=
LÄôåL=
LëãôpL=
LíÉfâ=]Dé^WíL=
LÇ¾ãéL=
LäÉÇwfDëäÉfpåL=

component
internal

Lâ]ãDé]rå]åíL=
LfåDí‰WåäL=

evolučná (vývinová)
teória
zákaz
rozbiť, roztrieštiť
rozobrať
vyhodiť, nechať ležať
legislatíva,
zákonodarstvo
zložka, komponent
vnútorný

Unit 6 Vocabulary
rural
fossil fuel

Lêr]ê]äL=
LÑflëä=Ñàr]äL=
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vidiecky
fosílne palivo

LåÉfíp]=êfDò‰WîL=

Unit 6 Listening
preserve

videoherňa
zrieknuť sa, opustiť
relaxovať, uvoľniť sa
ísť ruka v ruke, byť úzko
spojené
ľahké jedlo, rýchla
desiata
zošívaná prikrývka,
prešívaná deka

Unit 6 Reading 1
bottle bank

(chránená) prírodná
rezervácia
sewerage system LëìW]êfÇw=ëfëí]ãL= kanalizačná sieť
gradual
LÖêôÇwì]äL=
postupný
LÖ]r=flÑL=
pokaziť sa
go off
Lê¾å=D~ríL=
(~ of) spotrebovať, minúť
run out
give off
LÖfî=flÑL=
vylučovať, vydávať
LÄêfÏ=^ríL=
uviesť (na trh), vydať
bring out
Lâäf]=¾éL=
vyjasniť (sa)
clear up
snow leopard
Lëå]r=äÉé]ÇL=
leopard snežný (irbis
vrchovský)
Léê]ríÉëíL=
protest, odpor
protest

nature reserve

Unit 5 Use of English

LéêfDò‰WîL=

udržať, uchovať

Unit 6 Speaking
oil slick
deforestation
construction
industry

Llfä=ëäfâL=
LÇf?Ñflê]DëíÉfpåL=
Lâ]åëíê¾âp]å=
fåÇ]ëíêáL=

naftová škvrna
výrub lesa, odlesňovanie
stavebný priemysel

Unit 6 Reading 2
beetle
grasshopper
ladybird
bend down
magnifying glass
colony
sole
found
fertiliser
fungus
nutrients
consume
indicate

LÄáWíäL=
LÖê^WëÜflé]L=
LäÉfÇfÄ‰WÇL=
LÄÉåÇ=Ç~råL=
LãôÖåfÑ~ffÏ=
Öä^WëL=
Lâflä]åfL=
Lë]räL=
LÑ~råÇL=
LÑ‰Wífä~fò]L=
LÑ¾åÖ]ëL=
LåàìWíêá]åíëL=
Lâ]åDëàìWãL=
LfåÇfâÉfíL=

scent
nomadic
column
lizard
intriguing
forage
critical

LëÉåíL=
Lå]rãôÇfâL=
Lâflä]ãL=
Läfò]ÇL=
LfåDíêáWÖfÏL=
LÑflêfÇwL=
LâêfífâäL=

swarm

LëïlWãL=

chrobák
lúčny koník
lienka
zohnúť sa
lupa
kolónia
jediný, sám
zriadiť, založiť
priemyselné hnojivo
(mn. č. fungi) huba
živiny
konzumovať, spotrebovať
ukazovať, svedčiť (o
niečom)
vôňa, aróma
kočovný, túlavý
zástup, kolóna
jašterica, jašter
zaujímavý, fascinujúci
zháňať (potravu)
kritický, rozhodujúci,
zásadný
lietať v kŕdli / v roji

Unit 6 Writing
do one’s bit

LÇìW=ï~åò=ÄfíL=

scheme

LëâáWãL=

urobiť niečo pre, prispieť
k niečomu (napr. prácou)
plán, projekt

Unit 6 Workbook
in vogue
vintage
vital

Lfå=î]rÖL=
LîfåífÇwL=
Lî~fí]äL=

(be ~) byť v móde
vrcholný, klasický
rozhodujúci, veľmi
dôležitý

Revision 1 Reading
bewildering
high street

LÄfDïfäÇ]êfÏL=
LÜ~f=ëíêáWíL=

dazzling

LÇôòäfÏL=

zarážajúci, mätúci
hlavná trieda, hlavná
ulica
očarujúci, oslnivý
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be confronted by Lâ]åDÑê¾åífÇL=

stáť pred, mať pred
sebou (napr. prekážku,
úlohu)
Lëéäôp=^rí=flåL= rozhadzovať peniaze za
splash out on
niečo
wizardry
Lïfò]ÇêáL=
kúzlo, zázrak
consumer group Lâ]åëàìWã]=ÖêìWéLspotrebiteľská
organizácia / skupina
LëÉâí]L=
odvetvie, úsek
sector
rip someone off Lêfé=flÑL=
okradnúť niekoho (pri
predaji)
LâêáWé=¾éL=
vyšplhať sa, zvýšiť
creep up
(počet)
LÖêfäL=
spovedať, podrobiť
grill
výsluchu
the whole works LÜ]ìä=ï‰WâëL=
všetko možné
LÜfí=a]=ëíêáWíëL=
vyraziť do ulíc
hit the streets
LÜôëäL=
obťažovať
hassle
uneasy
L¾åDáWòáL=
znepokojený, neistý

Revision 1 Use of English
GPS

LÇwáW=éáW=ÉëL=

receiver
compass
in orbit

LêfDëáWî]L=
Lâ¾ãé]ëL=
Lfå=lWÄfíL=

junction
precise

LÇw¾ÏâpåL=
LéêfDë~fëL=

(Global Positioning
System) GPS, systém
zisťovania polohy
prijímač
kompas
vo vesmíre, na obežnej
dráhe
križovatka
presný

Unit 7 Reading 1
stamina
agility
coordination
in-line skating

Lëíôãfå]L=
L]DÇwfä]íáL=
Lâ]r?lWÇfDåÉfpåL=
Lfå=ä~få=ëâÉfífÏL=

highlight
stunt

LÜ~fä~fíL=
Lëí¾åíL=

jaw-dropping
coin

LÇwçW=ÇêçéfÏL=
LâlfåL=

freestyle
adopt
recreational
be absorbed

LÑêáWëí~fäL=
L]DÇfléíL=
LêáWâêfDÉfp]åäL=
L]ÄDòlWÄÇL=

mainstream
dirt track
go from strength
to strength
figure skating
vertical
half-pipe

LãÉfåëíêáWãL=
LÇ‰Wí=íêôâL=
LëíêÉÏqL=
LÑfÖ]=ëâÉfífÏL=
Lî‰WífâäL=
LÜ^WÑ=é~féL=

výdrž
svižnosť, čulosť
koordinácia, súhra
korčuľovanie (na
kolieskových korčuliach)
upozorniť, vyzdvihnúť
nebezpečný úkon,
kaskadérske číslo
ohromujúci
(~ a phrase) vytvoriť
slovo
na voľný spôsob
osvojiť si
rekreačný
(~ into) byť
zlúčený/pohltený (do)
hlavný prúd, obvyklý
prašná (poľná) cesta
stávať sa lepším,
úspešnejším
krasokorčuľovanie
kolmý, zvislý
U rampa

Unit 7 Grammar 1
beat
squash
rearrange
shot

LÄáWíL=
LëâïflpL=
LêáW]DêÉfåÇwL=
LpflíL=

poraziť, prekonať
squash
preložiť, presunúť
pokus, zásah

LêÉÑ]DêáWL=

coach

Lâ]rípL=
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L]Dé]rå]åíL=
Lê¾å]=¾éL=

umpire

L¾ãé~f]L=

take something on LíÉfâ=flåL=
Lérí=DflÑL=
put off
join in
LÇwlfå=DfåL=
LÇêflé=~rí=]îL=
drop out of
LÑ~fåäL=
final
out of action
L~rí=]î=ôâp]åL=
La]=äflÏ=Çw¾ãéL=
the long jump
LêfÏâL=
rink
court
course

LâlWíL=
LâlWëL=

pitch
ring

LéfípL=
LêfÏL=

súper
kto sa umiestnil na
druhom mieste
rozhodca (hl. pri tenise,
volejbale, stolnom tenise
...)
prijať, vziať na seba
odložiť, presunúť
zúčastniť sa, pripojiť sa
odísť, odstúpiť
finále
byť vyradený
skok do diaľky
klzisko, dráha pre
korčuliarov
kurt, dvorec
ihrisko (napr. golfové),
dráha
ihrisko (napr. futbalové)
(boxerský) ring

Unit 7 Listening
gender
sexism

LÇwÉåÇ]L=
LëÉâëfòãL=

pohlavie
diskriminácia opačného
pohlavia, sexizmus

Unit 7 Reading 2
pay off
English
Premiership
guardian
vision
pace
session
midfield
prospect
run into
reassure
press-up
single-minded
initial
wear off

LéÉf=DflÑL=
vyplatiť sa
LfÏÖäfp=éêÉãf]pféL=anglická futbalová liga

poručník
predstava
rýchlosť
sedenie, schôdza
stred ihriska
možnosť, šanca
stretnúť, naraziť na
niekoho
LêáW]Dpr]L=
upokojiť
LéêÉë=¾éL=
vzpor, klik (hovor.)
LëfÏÖä=ã~fåÇfÇL= majúci jeden cieľ,
cieľavedomý
LfDåfpäL=
počiatočný
LïÉ]ê=flÑL=
miznúť, strácať sa
LÖ^WÇf]åL=
LîfwåL=
LéÉfëL=
LëÉpåL=
LãfÇÑáWäÇL=
LéêflëéÉâíL=
Lê¾å=fåí]L=

Unit 7 Grammar 1
half-time
laurel wreath
rival
native
randomly
enhance

LÜ^WÑ=Dí~fãL=
LälWê]ä=êáWqL=
Lê~fîäL=
LåÉfífîL=
LêôåÇ]ãäáL=
LfåDÜ^WåëL=

polčas
vavrínový veniec
súper, protivník
rodný
náhodne
zlepšiť

Unit 7 Workbook
martial art
punch
combat
array
blend

Lã^Wpä=^WíL=
Lé¾åípL=
LâflãÄôíL=
L]DêÉfL=
LÄäÉåÇL=

bojové umenie
udrieť päsťou
boj
zbierka
zmes

Unit 8 Reading 1

Unit 7 Vocabulary
referee

opponent
runner-up

rozhodca (hl. pri futbale,
basketbale, boxe ...)
tréner

blockbuster

LÄäflâÄ¾ëí]L=

explosive
interpret

LfâDëéä]rëfîL=
Lfåí‰WéêfíL=

trhák (filmový, knižný),
senzácia
výbušnina
vysvetliť, preložiť
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odbor (vysokoškolského
štúdia)
zohnať prácu, získať
land a job/part in LäôåÇ=]=ÇwflÄL=
postup (v hre)
something
work one’s way upLï‰Wâ=ïÉf=¾éL=
vypracovať sa
L]Déê]rípL=
prístup, spôsob
approach
Lâ¾ê]åí=]DÑÉ]òL= najnovšie udalosti
current affairs
contribute
Lâ]åDíêfÄàìWíL=
prispieť
Lëéäfí=ëÉâ]åÇL=
zlomok sekundy
split second
Lâ]åDÇ¾âíL=
vykonávať, viesť
conduct
edit
LÉÇfíL=
upraviť
LfåDíÉåëL=
intenzívny, silný
intense
L]rî]êlWäL=
celkový
overall
human resources LÜàìWã]å=
oddelenie ľudských
êfDëlWëfòL=
zdrojov
LíÉâDåfâä=êfDëlWëfòL=technické zdroje
technical
resources
Lâ¾ã=¾éL=
byť dostupný, uvoľniť sa
come up
LÇfDÖêáW=âlWëL=

Unit 8 Vocabulary
bulletin
log on

LÄrä]ífåL=
LäflÖ=DflåL=

take down
put through
hang up
turn over
correspond
enthuse

LíÉfâ=Ç~råL=
Lérí=DqêìWL=
LÜôÏ=¾éL=
Lí‰Wå=]rî]L=
LâflêfDëéflåÇL=
LfåDqìWòL=

prehľad správ
prihlásiť sa (napr. do
siete)
zapísať (si)
prepojiť, spojiť
zavesiť (telefón)
prepnúť
písať si
byť nadšený

LåflãfåÉfíL=
Lâ]åDíÉëí]åíL=

navrhnúť, nominovať
súťažiaci

Unit 8 Speaking
subtitles
keep up to date

Lë¾Äí~fíäòL=
titulky
LâáWé=¾é=í]=ÇÉfíL= držať krok, mať najnovšie

informácie

Unit 8 Reading 2
webcam
flexibility
identification
instant
pop up
swap
feature
on offer
opt for

LïÉÄâôãL=
LÑäÉâë]DÄfäfíáL=
L~fÇ]åífÑfDâÉfpåL=
Lfåëí]åíL=
Léflé=¾éL=
LëïfléL=
LÑáWíp]L=
Lflå=flÑ]L=
Lfléí=Ñ]L=

broadband

LÄêlWÇÄôåÇL=

web kamera
pružnosť, prispôsobivosť
identifikácia, uznanie
okamih
objaviť sa
vymeniť (si)
črta, znak
v ponuke, na predaj
zvoliť si, dať prednosť
niečomu
širokopásmový

Unit 8 Use of English
sign language
linguist

Lë~få=äôÏÖïfÇwL= posunková reč
LäfÏÖïfëíL=
jazykovedec, lingvista

Unit 8 Writing
play a trick on
someone
focal point

LéäÉf=]=íêfâL=

robiť si žarty z niekoho

LÑ]râä=élfåíL=

stredobod pozornosti

Unit 9 Reading 1
earn
gain

L‰WåL=
LÖÉfåL=
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zarábať
získať

Lã]rL=

Unit 9 Vocabulary
self-employed

Unit 8 Listening
nominate
contestant

(~ the lawn) pokosiť
(trávnik)
LëíôâL=
naskladať, navŕšiť
stack
straightforward LëíêÉfíDÑlWï]ÇL= priamy, nekomplikovaný,
úprimný
L]=ÑÉ]ê=]Dã~råíL= dostatok
a fair amount
naučiť sa niečo do bodky
learn something Lä‰WåL=
(napr. z vlastných
from the inside
skúseností)
out
franchise
LÑêôåíp~fòL=
právo na predaj výrobku,
licencia
Lâôp=Ñä]rL=
peňažný tok
cash flow
Lëí^WÑfÏL=
personál, počet
staffing
zamestnancov
hold true
LÜ]räÇ=íêìWL=
platiť, mať pravdu
tried and tested Líê~fÇ=]åÇ=íÉëífÇL= overený
LíáWã=¾éL=
spojiť sa, spolupracovať
team up
like-minded
Lä~fâ=ã~fåÇfÇL= rovnako zmýšľajúci
LíêfãL=
podstrihnúť, pristrihnúť
trim
LÜÉÇwL=
živý plot
hedge
rake
LêÉfâL=
hrabať (lístie)
Lp¾îäL=
hádzať, naberať
shovel
L¾åÇ]íÉfâL=
sľúbiť, zaručiť sa
undertake
errand-running LÉê]åÇ=ê¾åfÏL=
robiť drobné práce
Lã^Wâ]í=ë‰WîÉfL= prehľad trhu
market survey
Lîflä]åDíf]L=
dobrovoľník
volunteer
old people’s home L]räÇ=?éáWéäò=
domov dôchodcov,
DÜ]rãL=
starobinec

mow

LëÉäÑ=fãDéälfÇL=

Lëôä]êáL=
salary
wage
LïÉfÇwL=
be on commission LÄá=flå=â]DãfpåL=
LÖÉí=a]=ëôâL=
get the sack
be made
LÄá=ãÉfÇ=
redundant
ê]DÇ¾åÇ]åíL=
Lâ]DãàìWíL=
commute
LíÉfâ=DflåL=
take on
take up
LíÉfâ=D¾éL=
Lérí=få=Ñ]L=
put in for
LíÉfâ=D]rî]L=
take over
supervise
LëìWé]=î~fòL=
LíÉfâ=Dí‰WåòL=
take turns

živnostník, súkromný
podnikateľ
plat (za mesiac, rok)
mzda (za deň, týždeň)
(robiť) za províziu
dostať výpoveď
byť prepustený
dochádzať
prijať, zamestnať
zaberať (čas)
uchádzať sa
prevziať
dozerať, kontrolovať
striedať sa

Unit 9 Listening
double-yellow
lines

=

GCSE (General
Certificate of
Secondary
Education)
motorist

LÇwÉå]ê]ä=
ë‰WífÑfâ]í=]î=
ëÉâ]åÇ]êá=
ÉÇwrDâÉfpåL=
Lã]rí]êfëíL=

alternative

LlWäDí‰Wå]ífîL=

dvojitá (žltá) čiara, ktorá
znamená zákaz
parkovania
britská záverečná skúška
(vo veku 16 rokov)
vodič (motorového
vozidla)
iný, alternatívny

Unit 9 Reading 2
busker
harpist
costly
unwieldy
fellowship

LÄ¾ëâ]L=
LÜ^WéfëíL=
LâflëíäáL=
L¾åDïáWäÇáL=
LÑ]ä]rpféL=

drain

LÇêÉfåL=

pouličný hudobník
harfista
drahý
veľký, nepraktický
akademický post,
postgraduálne štipendium
vyčerpať
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do
gig
set about
fundraising
trust
embark on
freelance
in the region of
postgraduate
course
mind-numbing
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spoločenská udalosť,
večierok, párty
LÖfÖL=
živé vystúpenie
LëÉí=]DÄ~ríL=
začať
LÑ¾åÇêÉfòfÏL=
zbierka
Líê¾ëíL=
úver, zverenstvo
LfãDÄ^WâL=
pustiť sa (do niečoho
nového)
LÑêáWäôåëL=
nezávislý, na voľnej nohe
LêáWÇw]åL=
približne
Lé]rëíDÖêôÇàr]í= postgraduálne štúdium
LÇìWL=

âlWëL=
Lã~fåÇ=å¾ãfÏL=

otravný, veľmi nudný

Unit 9 Grammar 2
vaccinate
chainsaw

LîôâëfDåÉfíL=
LípÉfåëlWL=

očkovať
reťazová píla

LâlWé]DêÉfpåL=
LëfDîf]äáL=
LéêflDëéÉê]ífL=
LÖ]r=Ä¾ëíL=
L]rî]ëáWL=
L]rî]DärâL=
LôífëféÉfíL=
Lfå]rîÉfífîL=
LfåDîÉëíã]åíL=

združenie, korporácia
vážne, ťažko
blahobyt, prosperita
(z)bankrotovať
dozerať, kontrolovať
prehliadať, prehliadnuť
očakávať
novátorský, priekopnícky
investícia

Unit 9 Writing
eager
worthwhile
infant

LáWÖ]L=
Lï‰Wqï~fäL=
LfåÑ]åíL=

bookworm
scoop

LÄrâï‰WãL=
LëâìWéL=

nedočkavý, dychtivý
užitočný
neplnoletá osoba, malé
dieťa
knihomoľ
naberačka, kopček
(zmrzliny)

Unit 10 Reading 1
dish
pluck
in the wild
misleading
multiply
abstain from
nibble
be obsessed with
nutrition
beneficial
staple
scrambled eggs
salad dressing
toppings
long-term
pick at
nominally
raisins
boost
relieve
stash
wedge
peanut butter
artificial
filling

LÇfpL=
Léä¾âL=
Lfå=a]=ï~fäÇL=
LãfëDäáWÇfÏL=
Lã¾äífDéä~fL=
L]ÄDëíÉfåL=
LåfÄäL=
LÄá=]DÄëÉëíL=
LåàìWDíêfpåL=
LÄÉåfDÑfpäL=
LëíÉféäL=
LëâêôãÄä]Ç=ÉÖòL=
Lëôä]Ç=ÇêÉëfÏL=
LífléfÏòL=
LäflÏ=í‰WãL=
Léfâ=ôíL=
Låflãfå]äáL=
LêÉfò]åëL=
LÄìWëíL=
LêfDäáWîL=
LëíôpL=
LïÉÇwL=
LéáWå¾í=DÄ¾í]L=
L^WífDÑfpäL=
LÑfäfÏL=
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prescription

jedlo, chod
odtrhnúť
v divočine, voľne
zavádzajúci, mätúci
znásobiť
zdržať sa (niečoho)
obhrýzať, odjedať
byť posadnutý
výživa
prospešný
hlavná zložka (potravy)
praženica
šalátový dressing
poleva, dochucovadlo
dlhodobý
zobkať (jedlo)
formálne, menovite
hrozienka
zvýšiť, podporiť
zmierniť, uľaviť
skryť
kúsok, klin
arašidové maslo
umelý
sýty

LéêfDëâêfépåL=

lekársky predpis

Unit 10 Vocabulary
disabled
germ
infection
surgery
acupuncture
pass out
come down with
break out
come to
inject

LÇfëDÉfÄäÇL=
LÇw‰WãL=
LfåDÑÉâp]åL=
Lë‰WÇw]êáL=
Lôâàìé¾Ïâíp]L=
Lé^Wë=~ríL=
Lâ¾ã=Ç~rå=ïfaL=
LÄêÉfâ=D~ríL=
Lâ¾ã=í]L=
LfåDÇwÉâíL=

postihnutý, invalidný
baktéria
infekcia, nákaza
ordinácia
akupunktúra
omdlieť
ochorieť, mať príznaky
vypuknúť
prebrať sa
vpichnúť

Unit 10 Speaking
impact

Unit 9 Use of English
corporation
severely
prosperity
go bust
oversee
overlook
anticipate
innovative
investment

Unit 10 Grammar 1

LfãéôâíL=

(~ on) dopad, vplyv

Unit 10 Reading 2
ward

LïlWÇL=

the plus side
keep up with
journal
sprain
sore
(be) fractured
commitment
shattered
grin

La]=éä¾ë=ë~fÇL=
LâáWé=¾é=ïfaL=
LÇw‰WåäL=
LëéêÉfåL=
LëlWL=
LÑêôâíp]íL=
Lâ]Dãfíã]åíL=
Lpôí]ÇL=
LÖêfåL=

oddelenie, nemocničná
izba
výhoda, prednosť
držať krok, pokračovať
(odborný) časopis
vyvrtnúť si
bolestivý
prasknutý, roztrieštený
odovzdanosť
zničený, vyčerpaný
úsmev

Unit 10 Grammar 2
food pyramid
sneeze

LÑìWÇ=éfê]ãfÇL=
LëåáWòL==

výživová pyramída
kýchnutie

Unit 10 Use of English
carbohydrates
bitter
sour
diagnose

Lâ^WÄ]DÜ~fÇêÉfíL=
LÄfí]L=
Lë~r]L=
LÇ~f]Öå]ròL=

uhľohydráty
horký
kyslý
určiť diagnózu

Unit 10 Writing
spot
wipe
marker pen
revenge

LëéflíL=
Lï~féL=
Lã^Wâ]=éÉåL=
LêfDîÉåÇwL=

škvrna, akné
zotrieť, zmazať
fixka (na tabuľu)
pomsta

Unit 10 Workbook
amid
obesity
starchy
compile
kidney
liver
surge
slump

L]DãfÇL=
L]rDÄáWëfíáL=
Lëí^WípáL=
Lâ]ãDé~fäL=
LâfÇåáL=
Läfî]L=
Lp‰WaòL=
Lëä¾ãéL=

coronary

Lâflê]å]êáL=

medzi, uprostred
obezita
škrobový
zostaviť
obličky
pečeň
náraz, nápor
pokles, prepad (napr.
cien)
(~ disease) srdcová
choroba

Unit 11 Reading 1
lecture
LäÉâíp]L=
prednáška
secondary school LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL= stredná škola (v Británii
vo veku 11-16 rokov)
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recollection
nursery school
primary school
prep school
blossom
intellectually
form
public school
scholarship
co-educational
distraction
debate
state school
agonise
comprehensive
school
boarding school
O levels
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LêÉâ]DäÉâpåL=
spomienka
Lå‰Wë]êf=ëâìWäL=
materská škola
Léê~fã]êá=ëâìWäL= základná škola (v Británii

do veku 11 rokov)
LéêÉé=ëâìWäL=
súkromná (základná)
škola
LÄäflë]ãL=
dozrieť, vyrásť
Lfåí]DäÉâípr]äL=
rozumovo, duševne
LÑlWãL=
ročník
Lé¾Ääfâ=ëâìWäL=
(v Británii súkromná)
stredná škola
Lëâflä]pféL=
štipendium
Lâ]rDÉÇàrDâÉfp]åä zmiešaný (dievčatá aj
L=
chlapci)
LÇfëDíêôâpåL=
rušenie, rozptýlenie
LÇfDÄÉfíL=
diskutovať
LëíÉfí=ëâìWäL=
štátna škola
LôÖ]å~fòL=
lámať si hlavu ( s niečím),
obávať sa
LâflãéêfDÜÉåëfî= všeobecná stredná škola
ëâìWäL=
LÄlWÇfÏ=ëâìWäL=
L]r=äÉîäòL=

internátna škola
všeobecná skúška (v 15
rokoch)
consolation
Lâflåë]DäÉfp]åL=
útecha
LfâDëÉäL=
vynikať v
excel at/in
LfDâïfî]ä]åíL=
ekvivalent, obdoba
equivalent
show off
Lp]r=DflÑL=
vychvaľovať sa
L¾åÇ]DÖêôÇwr]íL = vysokoškolák (prvého
undergraduate
stupňa)
(po)starať sa o seba
fend for one’s self LÑÉåÇL=

Unit 11 Grammar 1
field trip
daydream

LÑáWäÇ=íêféL=
LÇÉfÇêáWãL=

exkurzia
snívať s otvorenými
očami

Unit 11 Vocabulary
apprentice
L]DéêÉåífëL=
LíàìWí]êL=
tutor
LÖÉí=DÇ~rå=í]L=
get down to
go over
LÖ]r=D]rî]L=
Lärâ=¾éL=
look up
LëÉfä=qêìWL=
sail through
set out
LëÉí=D~ríL=
Lï‰Wâ~ríL=
work out
LpìWäÉfëfòL=
shoelaces
university campus LàråfDî‰Wëfíá=
assess
science lab
parrot fashion

âôãé]ëL=
L]DëÉëL=
Lë~f]åë=äôÄL=
Léôê]í=ÑôpåL=

učeň
učiteľ, lektor
pustiť sa do niečoho
prejsť, preštudovať
vyhľadať
ľahko zvládnuť
rozložiť, rozmiestniť
vyriešiť
šnúrky do topánok
areál univerzity
ohodnotiť, posúdiť
výskumné laboratórium
nabifľovaním sa

Unit 11 Listening
praise

LéêÉfòL=

LíàìWfpåL=

školenie, školné

Unit 11 Reading 2
reflection
(not) amount to
much
adrift
comprehend

LêfDÑäÉâp]åL=
L]Dã~råí=íìW=
ã¾ípL=
L]DÇêfÑíL=
Lâflãéê]DÜÉåÇL=
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Lâflåê]Dî‰WpäL=

scepticism

LëâÉéíf?ëfòãL=

withdraw
jumble

LïfaÇêlWL=
LÇw¾ãÄäL=

uvažovanie, úvaha
(ne) dosiahnuť toho veľa
osamelý, bez cieľa
rozumieť, chápať

sporný, diskutabilný,
kontroverzný
nedôvera,
pochybovačnosť
odobrať, vziať
pomiešať

Unit 11 Use of English
stand in for
demolish

LëíôåÇ=få=Ñ]L=
LÇfDãfläfpL=

zastúpiť
zbúrať, zdemolovať

Unit 11 Writing
intensive

LfåDíÉåëfîL=

intenzívny

Unit 11 Workbook
inmate
rehabilitation
underprivileged
a child prodigy

LfåãÉfíL=
väzeň, pacient, chovanec
LêáW]?ÄfäfDíÉfpåL= rehabilitácia, reintegrácia
L¾åÇ]DéêfîfäfÇw]Ç nerovnoprávny,
L=
diskriminovaný
L]=íp~fäÇ=éêflÇfÇwáL=zázračné dieťa, dieťa

génius

Unit 12 Reading 1
desensitise
fiction
whodunnit
deter
overreact
corresponding
re-enact
crime doesn’t pay
goody
justice is done

LÇfDëÉåë]í~fòL=
znecitliviť
LÑfâpåL=
fikcia, výmysel
LÜìWDÇ¾åfíL=
napínavá detektívka
LÇáDí‰WL=
(~ from) odradiť
L]rî]êfDôâíL=
preháňať, dramatizovať
Lâflê]DëéflåÇfÏL= zodpovedajúci
LêáWfDåôâíL=
zopakovať
Lâê~fã=Ç¾òåí=éÉfL=zločin sa nevypláca
LÖrÇáL=
kladná postava
LÇw¾ëífë=fò=Ç¾åL= spravodlivosť je

vykonaná
come out on top Lâ¾ã=~rí=flå=ífléL= dostať sa na vrchol
repercussions
LêáWé]Dâ¾p]åëL=
dopad, následok
LåfâL=
ukradnúť
nick

Unit 12 Grammar 1
offender
a miscarriage of
justice
come forward

L]DÑÉåÇ]L=
zločinec, páchateľ
L]=ãfëâôêfÇw=]î= justičný omyl
Çw¾ëífëL=
Lâ¾ã=ÑlWï]ÇL=
prihlásiť sa (napr. na

trace
confess
getaway
unrepentant

LíêÉfëL=
Lâ]åDÑÉëL=
LÖÉfí]ïÉfL=
L¾åêfDéÉåí]åíL=

polícii)
stopa
(~ to) priznať sa (k)
únik
tvrdohlavý, nehanebný

Unit 12 Vocabulary
fraud
jury
solicitor
trial

LÑêlWÇL=
LÇwr]êáL=
Lë]Däfëfí]L=
Líê~f]äL=

verdict
Crown Court
collapse
charge

Lî‰WÇfâíL=
Lâê~rå=âlWíL=
Lâ]DäôéëL=
Líp^WÇwL=

testimony
dismiss
make off with
let off
go off

LíÉëífãflåáL=
LÇfòDãfëL=
LãÉfâ=flÑ=ïfaL=
LäÉí=flÑL=
LÖ]r=flÑL=

chváliť

Unit 11 Speaking
tuition

controversial

podvod, sprenevera
porota
právny poradca
súdne konanie,
pojednávanie
rozsudok, verdikt
korunný súd
padnúť, zrútiť sa
(~ sb with a crime)
obviniť, obžalovať
svedectvo
vylúčiť, zamietnuť
ukradnúť (a utiecť)
zmierniť, prižmúriť oko
vybuchnúť
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get away with
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL=
LëÉíD¾éL=
set up
assault
L]DëlWäíL=
LâflåîfâíL=
convict
pervert the course Lé]êDî‰Wí=a]=âlWë=
of justice
]î=Çw¾ëífëL=

vyviaznuť
obviniť, očierniť
útok
usvedčiť
mariť súdny výkon

pace
chase

LéÉfëL=
LípÉfëL=

krok
prenasledovať, naháňať

Revision 2 Use of English
puzzled

Lé¾òäÇL=

zmätený

Unit 12 Listening
sentence
plead

LëÉåí]åëL=
LéäáWÇL=

magistrate

LãôÇwfëíê]íL=

defendant
panel

LÇfDÑÉåÇ]åíL=
Léôå]äL=

odsúdenie, rozsudok
(~ guilty/not guilty)
priznať (vinu/nevinu)
úradník so súdnou
právomocou
obžalovaný
výbor, tím

Unit 12 Reading 2
stick up for

zastať sa, postaviť sa na
obranu niekoho
LÖ]r=flå=a]=ê¾åL= byť na úteku
go on the run
LÄá=flå=êfDã^WåÇL= čakať na pojednávanie,
be on remand
byť vo vyšetrovacej
väzbe
Boxing Day
LÄçñfÏ=ÇÉfL=
druhý sviatok vianočný
ovácie
standing ovation LëíôåÇfÏ=
Lëífâ=¾é=Ñ]L=

]rDîÉfpåL=

Unit 12 Grammar 2
alibi
assume

Lôä]Ä~fL=
L]DëàìWãL=

alibi
zaujať, prevziať

Unit 12 Use of English
beyond a
reasonable doubt
persecution
prosecution
collective
hint
proceedings
page
forgery
manslaughter
the death penalty
a suspended
sentence
community
service

LÄfDàlåÇ=]=
êáWò]å]Ää=Ç~ríL=
Lé‰WëfDâàìWpåL=
LéêflëfDâàìWpåL=
Lâ]DäÉâífîL=
LÜfåíL=
Léê]DëáWÇfÏòL=
LéÉfÇwL=
LÑlWÇw]êáL=
LãôåëälWí]L=
La]=ÇÉq=éÉå]äíáL=
L]=ë]ëDéÉåÇfÇ=
ëÉåí]åëL=
Lâ?ãàìWå]íá=
Dë‰WîfëL=

nepochybne
prenasledovanie
žaloba, obžaloba
družstvo, kolektív
náznak, tip
procesy
vyvolať
falšovanie
zabitie (neúmyselné)
trest smrti
podmienečné odsúdenie
verejné práce

Unit 12 Workbook
draw level with
someone
claim
responsibility

dohnať niekoho, zrovnať
krok s niekým
LêfëéflåëfDÄfäfíáL= prevziať zodpovednosť
LÇêlW=äÉîäL=

Revision 2 Reading
be parted from
stamp one’s feet
tiled floor
stud

LÄá=é^WífÇ=ÑêflãL=
LëíôãéL=
Lí~fäÇ=ÑälWL=
Lëí¾ÇL=

weary
sheepish
urgency
drift
get at

LïÉ]êáL=
LpáWéfpL=
L‰WÇw]åíL=
LÇêfÑíL=
LÖÉí=ôíL=
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byť odlúčený od
dupať nohami (od zlosti)
dláždená podlaha
výstupok (na podrážke
kopačiek)
vyčerpaný
zarazený, v rozpakoch
naliehavosť
byť unášaný
myslieť na, narážať na
niečo
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