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Gateway to Maturita B1+  

Unit 1 – Personal best 
attractive /@'tr{ktIv/ atraktívny, príťažlivý 

bald /bO:ld/ plešatý 

blonde /blÁnd/ svetlovlasý 

curly /kÆ:li/ kučeravý 

cute /kju:t/ milý, rozkošný 

dark /dA:k/ tmavý, tma 

fair /fe@/ svetlý, plavovlasý 

good-looking /gUd 'lUkIÎ/ dobre vyzerajúci; fešák 

long /lÁÎ/ dlhý; dlho 

medium-height /mi:dI@m 'haIt/ stredne vysoký 

medium-length /mi:di@m leÎT/ polodlhý 

overweight /@Uv@weIt/ tučný; nadváha; prevyšujúca váha 

pretty /prIti/ pekný, pôvabný 

short /SO:t/ krátky; malý (postavou) 

spiky /spaIkI/ špicatý; stojaci( o strihu vlasov) 

straight /streIt/ rovný; priamy 

strong /strÁÎ/ silný 

tall /tO:l/ vysoký 

thin /TIn/ chudý; tenký 

wavy /weIvI/ vlnitý 

well-built /wel 'bIlt/ urastený; dobre stavaný 

arrogant /{r@g@nt/ arogantný 

bossy /bÁsI/ panovačný 

calm /kA:m/ kľudný, tichý 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

clever /klev@/ chytrý; bystrý 

confident /kÁnfId@nt/ sebaistý; presvedčený 

friendly /frendli/ priateľský 

funny /föni/ zábavný; divný 

hard-working /hA:d 'wÆ:kIÎ/ pracovitý; usilovný 

impatient /Im'peISnt/ netrpezlivý 

lazy /leIzi/ lenivý; záhaľčivý 

nervous /nÆ:v@s/ nervózny 

nice /naIs/ milý; príjemný (povahou); pekný 

patient /peIS@nt/ trpezlivý 

quiet /kwaI@t/ tichý; pokojný; rozvážny; 

reliable /rI'laI@bl/ spoľahlivý; hodnoverný 

selfish /selfIS/ sebecký; egocentrický 

serious /sI@rI@s/ vážny; uzavretý; hĺbavý 

shy /SaI/ nesmelý , plachý; hanblivý 

talkative /tO:k@tIv/ zhovorčivý; mnohovravný 

tidy /taIdi/ uprataný; upravený 

unfriendly /ön'frendli/ nepriateľský, nevľúdny 

untidy /ön'taIdi/ 
neupravený; zanedbaný; 
neporiadny 

beautiful /bju:tIfl/ krásny 

bright /braIt/ bystrý; jasný 

difficult /dIfIklt/ náročný; neľahký 

elderly /eld@li/ (po)starší; v rokoch 

glad /gl{d/ rád; spokojný; natešený 

happy /h{pi/ šťastný, spokojný 

handsome /h{ns@m/ pekný (o mužoch) 

hard /hA:d/ neľahký, ťažký 

intelligent /In'telIdZ@nt/ inteligentný, bystrý 

old /@Uld/ starý 

outgoing /aUt'g@UIÎ/ spoločenský; otvorený 

slim /slIm/ štíhly 

sociable /s@US@bl/ spoločenský 

ability /@'bIl@ti/ schopnosť 

achievement /@'tSi:vm@nt/ úspech; dosiahnutie 

active /{ktIv/ aktívny 

apparently /@'p{r@ntlI/ očividne 

attempt /@'tempt/ pokus 

capable /keIp@bl/ schopný 

celebrate /sel@breIt/ oslavovať 

champion /tS{mpi@n/ víťaz; šampión 

characteristic /k{r@kt@'rIstIk/ črta; typická vlastnosť 

coast /k@Ust/ pobrežie 

competitive /k@m'pet@tIv/  súťaživý; konkurenčný 

contribution /k@ntrI'bju:Sn/ príspevok; podpora 

control /k@n'tr@Ul/ dozerať; dohliadať; riadiť 

detail /di:'teIl/ detail; maličkosť 

exist /Ig'zIst/ existovať 

genius /dZi:nj@s/ génius 

goal /g@Ul/ cieľ, gól 

gradually /gr{dZu@li/ postupne 

human /hju:m@n/ človek; ľudský 

interrupt /Int@röpt/ prerušiť 

justify /dZöstIfaI/ ospravedlniť; opodstatniť 

lung /löÎ/ pľúca 

main /meIn/ hlavný 

mind /maInd/ myseľ; rozum 

natural /n{tS@r@l/ prirodzený; prírodný 

objective /@b'dZektIv/ cieľ; zámer 

oxygen /ÁksIdZ@n/ kyslík 

particularly /p@'tIkj@l@li/ najmä; obzvlášť 

positively /pÁz@tIvli/ pozitívne 

progress /pr@Ugres/ progres; pokrok 

proud (of) /praUd/ pyšný na 

prove /pru:v/ dokázať; ukázať sa 

reduce /rI'dju:s/ znížiť; zredukovať 

solution /s@'lu:Sn/ riešenie 

strategy /str{t@dZi/ stratégia; taktika 

talent /t{l@nt/ talent; nadanie 

theory /TI@ri/ teória 

train /treIn/ trénovať; školiť; vyškoliť 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný 

victory /vIkt@ri/ víťazstvo 

Unit 2 - Travelogue 
bike /baIk/ bicykel 

arrivals /@'raIvlz/ prílety; príchody 

cancel /k{nsl/ zrušiť; odvolať 

catch /k{tS/ chytiť/stihnúť autobus 

coach /k@UtS/ autobus; autokar 

delay /dI'leI/ oneskorenie; zdržanie; meškanie 

departures /dI'pA:tS@/ odchody 

fare /fe@/ cestovné 

ferry /feri/ trajekt 

hot-air balloon /hÁt e@ b@'lu:n/ teplovzdušný balón 

lorry /lÁri/ dodávka 

luggage /lögIdZ/ batožina 

miss /mIs/ minúť; zmeškať 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka 

platform /pl{tfO:m/ nástupište 

return /rI'tÆ:n/ spiatočný lístok; vrátiť sa 

rocket /rÁkIt/ raketa 

single /sIÎgl/ jednosmerný lístok 
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spaceship /speIsSIp/ kozmická loď 

subway /söbweI/ metro (US), podchod (GB) 

tram /tr{m/ električka 

ticket office /tIkIt ÁfIs/ pokladňa, predaj lístkov 

van /v{n/ dodávka (vozidlo) 

yacht /jÁt/ jachta 

underground /önd@graUnd/ metro 

bed and breakfast /bed @n brekf@st/ ubytovanie s raňajkami 

campsite /k{mpsaIt/ kemp, tábor 

caravan /k{r@v{n/ karavan, obytný príves 

hostel /hÁstl/ ubytovňa (pre mladých) 

hotel /h@U'tel/ hotel (pozor na výslovnosť) 

motel /m@U'tel/ motel 

tent /tent/ stan 

break down /breIk daUn/ pokaziť sa, zrútiť sa 

check in /tSek In/ ubytovať sa (v hoteli) 

get away /get @'weI/ odísť; uniknúť 

get into /get 'Int@/ nastúpiť do (auta) 

get off /get 'Áf/ vystúpiť z (auta) 

get on /get 'Án/ (with) vychádzať dobre s 

get out of /get aUt @v/ dostať sa von z 

set off /set Áf/ vydať sa na cestu 

take off /teIk 'Áf/ vzlietnuť, vyzliecť sa, vyzuť sa 

acceptable /@k'sept@bl/ prijateľný 

alternative /O:l'tÆ:n@tIv/ možnosť 

announcement /@'naUnsm@nt/ oznámenie 

approximately /@'prÁksIm@tli/ približne 

capital /k{pItl/ hlavné mesto 

carbon footprint /kA:b@n fUtprint/ uhlíková stopa 

collect /k@'lekt/ zbierať 

conductor /k@n'dökt@/ dirigent, sprievodca 

conserve /k@n'sÆ:v/ chrániť, uchovať 

consume /k@n'sju:m/ konzumovať, spotrebovať 

contaminate /k@n't{mIneIt/ znečistiť, nakaziť 

continually /k@n'tInju@li/ nepretržite, vytrvale 

culture /költS@/ kultúra 

damage /d{mIdZ/ poškodiť, škoda 

destination /destI'neISn/ destinácia, miesto určenia 

energy /en@dZi/ energia 

energy efficient  /en@dZi I'fISnt/ energeticky úsporná 

exactly /Ig'z{ktli/ presne 

expedition /eksp@'dISn/ výprava, expedícia 

feed /fi:d/ u(živiť), (na)kŕmiť 

foreign /fÁr@n/ zahraničný, cudzí 

fragile /fr{dZaIl/ krehký 

harm /hA:m/ poškodiť, ublížiť 

historical /hIs'tÁrIkl/ historický 

hole /h@Ul/ diera 

honestly /Án@slI/ naozaj, čestne 

impact /Imp{kt/ dopad, vplyv, účinok 

indoor /IndO:/ zastrešený, v budove, vnútri 

inspiration /Insp@'reISn/ inšpirácia 

journey /dZÆ:ni/ cesta 

label /leIbl/ štítok, nálepka, etiketa 

law /lO:/ právo 

limit /lImIt/ limit 

local /l@Ukl/ domáci, miestny, lokálny 

marine /m@'ri:n/ námorný, morský 

meal /mi:l/ jedlo, pokrm 

object /ÁbdZekt/ predmet 

order /O:d@/ objednať, nariadiť 

organic /O:'g{nIk/ bio, ekologický 

original /@'rIdZInl/ pôvodný, originálny 

path /pA:T/ cestička, chodníček 

pick /pIk/ trhať, dvíhať 

principal /prIns@pl/ hlavný 

recycling bin /ri:'saIkliÎ bIn/ koše na recyklovanie 

reservation /rez@'veISn/ rezervácia, chránená oblasť 

responsible /rI'spÁns@bl/ zodpovedný 

ritual /rItSU@l/ rituál, obrad 

rock /rÁk/ skala 

route /ru:t/ cesta, trasa, dráha 

sail /seIl/ plaviť sa, plachtiť 

sailor /seIl@/ námorník 

sensitive /sens@tIv/ citlivý 

spectacular /spek't{kjUl@/ veľkolepý, honosný 

standard class /st{nd@d klÁ:s/ štandardná trieda 

station /steISn/ stanica 

stone /st@Un/ kameň 

timetable /taImteIbl/ cestovný poriadok, rozvrh 

tourist /tU@rIst/ turista 

towel /taU@l/ uterák 

upstairs /öp'ste@z/ na poschodí 

vacancy /veIk@nsi/ voľné miesto 

Gateway to exams: Units 1 - 2 
adventure /@d'ventS@/ dobrodružstvo 

basic /beIsIk/ základný 

command /k@'mA:nd/ prikázať 

companion /k@m'p{nI@n/ spoločník, druh 

east /i:st/ východ, východne 

hill /hIl/ kopec 

ideal /aI'di:@l/ ideálny, dokonalý 

introductory /Intr@'dökt@ri/ úvodný 

lifelong /laIfloÎ/ celoživotný 

luxury /lökS@ri/ luxus 

memory /mem@ri/ pamäť 

prehistoric /pri:hI'stÁrIk/ praveký, prehistorický 

rapid /r{pId/ rýchlo 

resolve /rI'zÁlv/ vyriešiť, rozhodnúť sa 

ruin /ru:In/ zničiť, zruinovať 

scuba diving /sku:b@ daIvIÎ/ potápanie 

sense /sens/ zmysel, význam 

similarity /sIm@'l{r@ti/ podobnosť 

south /saUT/ juh, južne 

space /speIs/ priestor, vesmír, voľné miesto 

strict /strIkt/ prísny 

tremendous /tr@'mend@s/  ohromný, strašný 

trip /trIp/ výlet 

unplanned /önpl{nd/ neplánovaný 

west /west/ západ, západne 

Unit 3 – City to city 
block of flats /blÁk @v fl{ts/ panelák 

bungalow /böÎg@l@U/ bungalov; prízemný dom 

city centre /sItI 'sent@/ centrum mesta 

cottage /kÁtIdZ/ vidiecky dom; chalupa 

detached house /dI't{tSt haUs/ samostatne stojací dom 

factory /f{kt@ri/ továreň 

flat /fl{t/ byt 

inner city /In@ sItI/ vnútorné mesto, mesto v meste 

port /pO:t/ prístav 

outskirts /aUtskÆ:ts/ okraj, periféria 
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semi-detached 
house 

/semIdI't{tSt 
haUs/ dvojdom 

skyscraper /skaIskreIp@/ mrakodrap  

square /sqwe@/ námestie; štvorec; 

suburbs /söbÆ:bz/ predmestie 

terraced house /ter@st 'haUs/ radová zástavba 

town hall /taUn hO:l/ radnica 

busy /bIzi/ zaneprázdnený; rušný 

clean /kli:n/ čistý, upratovať, čistiť 

crowded /kraUdId/ preplnený; preľudnený 

dirty /dÆ:ti/ špinavý 

historic /hIs'tÁrIk/ historický 

lively /laIvli/ rušný; živý 

modern /mÁdn/ moderný 

noisy /nOIzi/ hlučný 

quiet /kwaI@t/ tichý, kľudný 

ancient /eInS@nt/ starobylý; staroveký 

boiling /bOIlIÎ/ rozpálený; veľmi horúci 

dreadful /dredf@l/ hrozný; strašný 

enormous /I'nO:m@s/ obrovský; nesmierny 

filthy /fIlTI/ špinavý; zašpinený 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý; ľadový 

packed /p{kt/ 
zabalený; (packed lunch - obedový 
balíček 

silent /saIl@nt/ tichý; málovravný 

stunning /stönIÎ/ senzačný; skvelý; úžasný 

tiny /taIny/ maličký; drobný 

absolutely 

 

určite, skutočne 

accommodate /@'kÁm@deIt/ ubytovať 

according to /@'kO:dIÎ t@/ podľa 

appear /@'pI@/ objaviť sa, zjaviť sa, zdať sa 

architect /A:kItekt/ architekt 

average /{vrIdZ/ priemer, priemerný 

build /bIld/ stavať, postaviť 

calculate /k{lkjUleIt/ počítať 

canal /k@'n{l/ kanál, prieplav 

central /sentr@l/ hlavný, centrálny 

completely /k@m'pli:tli/ úplne, celkom 

conditions 

 

podmienky 

consequence /kÁnsIkw@ns/ následok, dôsledok 

decrease /dI'kri:s/ zmenšiť, znížiť 

demonstration /dem@n'streISn/ demonštrácia 

dramatically /dr@'m{tIklI/ dramaticky 

electricity /Ilek'trIsIti/ elektrina 

entire /In'taI@/ celý 

exhibition /eksI'bISn/ výstava 

expert /ekspÆ:t/ odborník, znalec 

extremely /Iks'tri:mli/ extrémne, neobyčajne 

fall /fO:l/ 
padať, spadnúť (fall in love - 
zaľúbiť sa) 

frequent /fri:kw@nt/ častý, frekventovaný 

green /gri:n/ zelený 

grow /gr@U/ pestovať, rásť 

growth /gr@UT/ vzrast, nárast 

half /hA:f/ polovica 

iconic /I'kÁnIk/ ikonický 

increase /In'kri:s / zväčšovať sa, vzrastať, pribúdať 

inhabitant /In'h{bIt@nt/ obyvateľ 

invade /In'veId/ vtrhnúť, vpadnúť (kam) 

lift /lIft/ výťah, zvezenie autom 

majority /m@'dZÁr@tI/ väčšina 

medicine /meds@n/ medicína 

megacity /meg@sItI/ obrovské mesto 

nearby /nI@baI/ vedľajší, blízky 

obvious /ÁbvI@s/ zjavný, viditeľný 

per cent /p@'sent/ percento 

planet /pl{nIt/ planéta 

population /pÁpjU'leISn/ populácia, obyvateľstvo 

predict /pr@'dIkt/ predpovedať 

private /praIv@t/ súkromný, dôverný 

quarter /kwO:t@/ štvrť, štvrtina 

rainwater /reInwO:t@/ dažďová voda 

recently /ri:s@ntlI/ poslednou dobou 

renewable energy 
/rI'nju:@bl 
en@dZI/ energia z obnoviteľných zdrojov 

residential /rezI'denSl/ obytný, viazaný na bydlisko 

rise /raIz/ vychádzať (slnko) 

show /S@U/ zábavné predstavenie 

situation /sItSu'eISn/ situácia 

slightly /slaItli/ nepatrne, mierne, trochu 

social media /s@USl mi:dI@/ sociálne médiá 

social networking /s@USl netwÆ:kiÎ/ sociálne siete 

solar power /s@ol@ paU@/ slnečná energia 

statistic /st@'tIstIk/ štatistika 

steadily /stedIlI/ stále, plynule, stabilne 

support /s@'pO:t/ podporovať, fandiť 

table /teIbl/ stôl, tabuľka 

totally /t@Utvli/ úplné, celkom 

transformation /tr{nsf@'meISn/ premena 

urgent /Æ:dZ@nt/ naliehavý, urgentný 

Unit 4 – Feed your mind 
carrot /k{r@t/ mrkva 

chicken /tSIkIn/ kurča 

cream /krI:m/ smotana, šľahačka 

dessert /dI'zÆ:t/ zákusok 

dish /dIS/ jedlo, pokrm, nádoba 

lamb /l{m/ jahňacina 

lettuce /letIs/ hlávkový šalát 

main course /meIn kO:s/ hlavné jedlo 

oil /OIl/ olej 

olive /ÁlIv/ oliva 

pancake /p{nkeIk/ palacinka 

pea /pi:/ hrášok 

peach /pi:tS/ broskyňa 

pie /paI/ koláč 

plum /plöm/ slivka 

rice /raIs/ ryža 

snack /sn{k/ malé občerstvenie, desiata 

starter /stA:t@/ predjedlo 

sweetcorn /swi:tkO:n/( kukurica (cukrová) 

tuna /tu:n@/ tuniak 

turkey /tÆ:ki/ moriak 

baked /beIkt/ pečený 

boiled /bÁIld/ varený 

fast /fA:st/ rýchly, rýchlo 

fresh /freS/ čerstvý, osviežujúci 

fried /fraId/ smažený, vyprážaný 

frozen /fr@Uzn/ zamrznutý; zmrznutý 

healthy /helTi/ zdravý 

unhealthy /ön'helTi/ nezdravý 

raw /rO:/ surový 

roast /r@Ust/ pečený, piecť 

spicy /spaIsI/ pikantný, korenistý, štipľavý 
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stale /steIl/ starý; otrepaný; suchý 

tasty /teIsti/ chutný 

cooperate /k@U'Áp@reIt/ spolupracovať; kooperovať 

disadvantage /dIs@d'vA:ntIdZ/ nevýhoda 

international /Int@'n{S@nl/ medzinárodný 

misunderstood /mIsöd@'stUd/ nepochopený 

overbooked /@Uv@'bUkt/ rezervovať viac lístov/izieb 

overcooked /@Uv@'kUkt/ rozvarený 

precooked /pri:'kUkt/ predvarený 

recooked /rI'kUkt/ znovu ohriať uvarené jedlo 

redo /rI'dU/ prerobiť 

undercooked /önd@'kUkt/ nedovarený 

underestimate /önd@r'estImeIt/ podceniť 

agriculture /{grIköltS@/ poľnohospodárstvo 

attend /@'tend/ navštevovať, zúčastniť sa 

attitude /{tItju:d/ postoj, stanovisko 

bacteria /b{k'tI@ri@/ baktéria 

blogger /blÁg@/ bloger 

burn /bÆ:n/ horieť, popáliť sa, spáliť 

carbohydrate /kA:b@U'haIdreIt/ uhľohydrát 

contain /k@n'teIn/ obsahovať 

crisis /kraIsIs/ kríza 

critic /krItIk/ kritik 

cure /kjU@/ vyliečiť, liečiť 

detailed /di:teIld/ podrobný, detailný 

developing country 
/dI'vel@pIÎ 
köntri/ rozvojová krajina 

diet /daI@t/ diéta, stravovanie 

drop /drÁp/ kvapkať, padať 

entertainment /ent@'teInm@nt/ zábava 

essential /I'senSl/ podstatný, základný 

event /I'vent/ udalosť 

flavour /fleIv@/ príchuť, chuť 

genetically-
modified 

/dZ@'netIklI 
mÁdIfaId/ geneticky upravovaný 

global warming /gl@Ubl wO:mIÎ/ globálne otepľovanie 

hygiene /haIdZi:n/ hygiena 

ingredient /In'gri:di@nt/ prísada 

invent /In'vent/ vynájsť 

invisible /In'vIz@bl/ neviditeľný 

laboratory /l@'bÁr@tri/ laboratórium 

mineral /mIn@rl/ minerál 

mixture /mIkstS@/ zmes 

nutrient /nju:tri@nt/ výživná látka, živina 

nutrition /nju:'trISn/ výživa 

powder /paUd@/ prášok 

pre-packaged /pri: 'p{kIdZd/ zabalený 

prepare /prI'pe@/ pripravovať 

preserve /prI'zÆ:v/ uchovávať, ochraňovať, zavárať 

processed /pr@Usest/ 

spracované, pred pripravené 
(jedlo) 

protein /pr@Uti:n/ bielkovina 

quality /kwÁl@ti/ vlastnosť, kvalita 

quantity /kwÁntIti/ množstvo 

slippery /slIp@ri/ klzký, šmykľavý 

soft drink /sÁft drIÎk/ nealkoholický nápoj 

vitamin /vIt@mIn/ vitamín 

waste /weIst/ plytvať, mrhať 

weight /weIt/ váha 

worldwide /wÆ:ldwaId/ celosvetový 

Gateway to exams: Units 3 - 4 
Earth /Æ:T/ Zem 

fog /fÁg/ hmla 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý; ľadový 

genetic 
engineering 

/dZ@"netIk 
"endZI'nI@rIÎ/ genetické inžinierstvo 

indoors /In'dO:z/ dnu, doma 

mosquito /m@s'ki:t@U/ komár 

organism /O:g@nIz@m/ organizmus 

outdoors /aUt'dO:z/ vonku, v prírode 

painful /peInfl/ bolestivý 

penetrate /pen@treIt/ preniknúť 

remote /rI'm@Ut/ vzdialený, odľahlý 

resident /rezId@nt/ (stály)obyvateľ  

suggest /s@'dZest/ navrhnúť, odporučiť 

underwear /önd@we@/ spodné prádlo 

Unit 5 – Lifelong learning 
architecture /A:kItektS@/ architektúra 

art /A:t/ výtvarná výchova 

biology /baI'Ál@dZi/ biológia 

business studies /bIznIs stödIz/ štúdium ekonomiky 

chemistry /kemIstri/ chémia 

computer science 
/k@m'pju:t@ 
saI@ns/  štúdium počítačovej techniky 

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

engineering /endZI'nI@rIÎ/ strojárenstvo; staviteľstvo 

English /IÎglIS/ angličtina; anglický 

geography /dZI'Ágr@fi/ zemepis; geografia 

history /hIst@ri/ dejiny; história; dejepis 

literature /lItr@tS@/ literatúra 

maths /m{Ts/ matematika 

media studies /mi:dI@ stödiz/ štúdium informačných médií 

medicine /meds@n/ medicína; lekárstvo 

music /mju:zIk/ hudba 

PE (physical 
education) 

(pi: i:/ fIzIkl 
edZu'keISn/ telesná výchova 

physics /fIzIks/ fyzika 

psychology /saI'kÁl@dZi/ psychológia 

assessment /@'sesm@nt/ hodnotenie 

assignment /@'saInment/ úloha, zadanie 

coursework /'kO:swÆ:k/ celoročná práca v kurze 

essay /eseI/ esej; úvaha 

fail /feIl/ neurobiť skúšku, prepadnúť 

grade /greId/ trieda; ročník; známka (US) 

mark /mA:k/ známka (GB), značka, označiť 

resit /ri:sIt/ (an exam) znovu robiť skúšku 

scholarship /skÁl@SIp/ skúšku 

term /tÆ:m/ semester; polrok 

timetable /taImteIbl/ rozvrh, cestovný/letový poriadok 

electrician /Ilek'trISn/ elektrikár 

employee /emplOI'i:/ zamestnanec 

employer / Im'plOI@/ zamestnávateľ 

farmer /fA:m@/ farmár 

instructor /In'strökt@/ inštruktor 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

librarian /laI'bre@rI@n/ knihovník 

photographer /f@'tÁgr@f@/ fotograf 

physicist /fIzIsIst/ fyzik; materialista 

professor /pr@'fes@/ profesor 

scientist /saI@ntIst/ vedec; prírodovedec 

technician /tek'nIS@n/ technik 
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trainee /treI'ni:/ učeň; praktikant 

academic 
institution 

/{k@'demIk 
InstI'tju:Sn/  inštitúcia, vysoká škola 

affect /@'fekt/ postihnúť, dotýkať sa  

attendance /@'tend@ns/ dochádzka, starostlivosť 

bulb /bölb/ žiarovka 

community /k@m'ju:n@tI/ komunita, spoločenstvo 

company director 
/kömp@ni 
daIrekt@/ riaditeľ spoločnosti 

computer 
technician 

/k@m'pju:t@ 
tek'nISn/ počítačový technik 

country /köntri/ štát, krajina, vidiek 

creator /kri'eIt@/ tvorca 

data /deIt@/ údaje, fakty 

detect /dI'tekt/ objaviť, zistiť 

educational /edjU'keISn@l/ školský, vzdelávací 

evaluate / I'v{ljueIt/ hodnotiť, oceniť 

force /fO:s/ (ozbrojená) sila, moc 

format /fO:m{t/ formát, formátovať 

freedom /fri:d@m/ sloboda, voľnosť 

general election /dZen@r@l I'lekSn/ všeobecné voľby 

grow /gr@U/ pestovať, rásť 

homeless /h@Uml@s/ bez domova 

implication /ImplI'keISn/ zahrnutie, dôsledok 

initial /I'nISl/ začiatočný, počiatočný 

inspirational /Insp@'reIS@nl/ inšpiratívny 

local /l@Ukl/ miestny, domáci 

massive /m{sIv/ značný, masívny 

navigate /n{vIgeIt/ viesť, riadiť, manévrovať 

neighbourhood /neIb@hUd/ susedstvo, štvrť, okolie 

nursery /nÆ:s@ri/ jasle 

obligatory /@'blIg@tri/ povinný 

participate /pA:'tIs@peIt/ zúčastniť sa 

permission /p@'mISn/ povolenie, dovolenie 

persuade /p@'sweId/ presvedčiť 

pick up /pIk öp/ vyzdvihnúť 

plagiarism /pleIdZ@rIz@m/ 

plagiátorstvo, nedovolené 
kopírovanie 

primary school /praIm@ri sku:l/ základná škola (GB) 

radiator /reIdI"eIt@/ radiátor 

report /rI'pO:t/ oznámiť, ohlásiť, hlásenie 

secondary school /sek@ndri sku:l/ stredná škola (GB) 

society /s@'saI@ti/ spoločnosť 

source /sO:s/ zdroj 

statement /steItm@nt/ prehlásenie, výrok, veta 

straightaway /streIt@'weI/ hneď 

transform /tr{ns'fO:m/ meniť, premeniť (sa) 

university 
professor 

/u:nI'vÆ:s@ti 
pr@'fes@/ profesor na univerzite 

update /öp'deIt/ aktualizovať 

Unit 6 – Pure science 
digital camera /dIdZItl k{m@r@/ digitálny fotoaparát 

dishwasher /dISwÁS@/ umývačka riadu 

e-reader /i: ri:d@/ čítačka 

fridge-freezer /frIdZfri:z@/ chladnička-mraznička 

headphones /hedf@Un/ sluchátka 

home cinema 
system 

/h@Um sIn@m@ 
sIst@m/ 

domáce kino 

laptop /l{p tÁp/ notebook; prenosný počítač 

microwave oven /maIkr@weIv övn/ mikrovlnka 

mobile phone /m@UbaIl f@Un/ mobil 

MP3 player /em pi: Tri: pleI@/ MP3 prehrávač 

music system /mju:zIk sIst@m/ hudobný systém 

remote control 
/rI"m@Ut 
k@n'tr@Ul/ diaľkové ovládanie 

satnav /s{tn{v/ satelitná navigácia 

speaker /spi:k@/ reproduktor, hovorca 

vacuum cleaner /v{kju:m kli:n@/ vysávač 

washing machine /wÁSIÎ m@'Si:n/ práčka 

charge /tSA:dZ/ nabiť batériu, účtovať 

recharge /rI'tSA:dZ/ znovu nabiť batériu 

connect /k@'nekt/ spojiť, pripojiť 

insert /In'sÆ:t/ vložiť 

plug in /plög In/ zastrčiť do zástrčky 

plug /plög/ zástrčka 

press a button /pres @ bötn/ stlačiť; stisnúť (tlačidlo) 

select /sI'lekt/ vybrať(si) 

switch on /swItS 'Án/ zapnúť 

switch off /swItS 'Áf/ vypnúť 

tap (the screen) /t{p/ dotknúť sa obrazovky 

turn on /tÆ:n Án/ zapnúť 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť 

afraid of /@'freId @v/ báť sa niečoho 

aware of /@'we@r @v/ byť si vedomý 

bored of /bO:d/ nudiť sa  

bored with /bO:d wiD/ znudený niečím 

different from /dIfr@nt/ odlišný od 

good at /gUd @t/ dobrý v niečom 

interested in /Intr@stId In/ zaujímajúci sa o niečo 

pleased with /pli:zd/ 
byť niečím potešený; mať z 
niečoho radosť 

ready for /redI fO:/ pripravený na 

responsible for /rI'spÁns@bl fO:/ zodpovedný za niečo 

similar to /sIm@l@ tu:/ podobný 

tired of /taI@d/ unavený z niečoho 

worried about /wörId @'baUt// 
obávať sa niečoho; báť sa o 
niekoho 

adapt /@'d{pt/ upraviť 

adhesive /@d'hi:sIv/ lepiaci, priľnavý 

analysed /{n@laIzd/ analyzovaný 

annually /{nju@li/ ročne 

autonomy /O:'tÁn@mi/ autonómia 

aware /steI @'we@/ byť si vedomý 

brainstorming /breInstO:mIÎ/ spontánna diskusia 

ceremony /ser@m@ni/ oslava, slávnosť 

comment /kÁment/ komentár, kritika 

compose /k@m'p@Uz/ zložiť (hudbu), komponovať 

contribute /k@n'trIbju:t/ prispievať 

copper /kÁp@/ meď 

define /dI'faIn/ formulovať, definovať 

device /dI'vaIs/ zariadenie, prístroj 

discover /dIs'köv@/ objaviť, zistiť 

distance /dIst@ns/ vzdialenosť 

emergency /I'mÆ:dZ@nsi/ naliehavý prípad, pohotovosť 

experiment /Ik'sperIm@nt/ pokus 

fix /fIks/ pripevniť, opraviť 

function /föÎkSn/ funkcia 

gadget /g{dZIt/ (malý) prístroj 

generate /dZen@reIt/ generovať, vytvárať, vyrábať 

humorous /hju:m@r@s/ humorný 

improbable /Im'prÁb@bl/ nepravdepodobný 

individual /IndI'vIdZU@l/ jednotlivý, jednotlivec 

innovative /In@UveItIv/ novátorský, inovatívny 

inspire /In'spaI@/ inšpirovať 
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invention /In'venSn/ vynález 

investigation /InvestI'geISn/ vyšetrovanie, pátranie 

journal /dZÆ:nl/ časopis, žurnál, denník 

leader /li:d@/ vodca 

logical /lÁdZIkl/ logický 

millisecond /mIlisek@nd/ milisekunda 

motion /m@USn/ pohyb 

network /netwÆ:k/ počítačová sieť 

Nobel prize /n@Ubel 'praIz/ Nobelova cena 

online shopping /ÁnlaIn SÁpIÎ/ nakupovanie cez internet 

overall /@Uv@rO:l/ celkovo, celkový 

permanent /pÆ:m@n@nt/ stály, trvalý 

philosophy /fI'lÁs@fi/ filozofia 

pipe /paIp/ potrubie, rúra 

procedure /pr@'si:dZ/ postup 

process /pr@Uses/ proces, spracovať 

psychologist /saI'kÁlvdZIst/ psychológ 

publish /pöblIS/ publikovať, zverejniť 

reach /ri:tS/ dosiahnuť, doraziť 

react with /ri'{kt/ reagovať, pôsobiť 

record /rekO:d/ záznam, nahrávka 

research /rI'sÆ:tS/ výskum 

secretary /sekr@t@ri/ sekretárka, tajomník 

solve /sÁlv/ (vy)riešiť 

specialist /speS@lIst/ odborník, špecialista 

tap /t{p/ kohútik, pípa 

technique /tek'ni:k/ pracovný postup 

track /tr{k/ trasa, cesta, dráha, skladba 

translation /tr{nsleISn/ preklad 

turn /tÆ:n/ točiť sa, zabočiť 

winner /wIn@/ víťaz 

Gateway to exams: Units 5 - 6 
acquire /@'kwaI@/ získať 

backwards /b{kw@dz/ naopak 

blink /blIÎk/ žmurkať 

calculation /k{lkj@'leIS@n/ počítanie, kalkulácia 

colleague /kÁli:g/ kolega, spolupracovník 

complex /kÁmpleks/ zložitý, komplexný 

fill /fIl/ (vy/na)plniť 

full /fUl/ plný, naplnený, celý 

interview /Int@vju:/ pohovor, robiť pohovor 

never-ending /'nev@'endIÎ/  nekonečný 

tube /tju:b/ londýnske metro (GB), tuba 

Unit 7 – Play on! 
athletics /{T'letIks/ (ľahká) atletika 

ball sports /bO:l spO:ts/ loptové hry 

baseball /beIsbO:l/ bejzbal 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

climbing /klaImIÎ/ lezenie, horolezectvo 

course /kO:s/ 
dráha, ihrisko (golfové), chod 
(jedla) 

court /kO:t/ kurt, dvorec 

cycling /saIklIÎ/ cyklistika 

diving /daIvIÎ/ potápanie, skok do vody 

football /fUtbO:l/ futbal; futbalová lopta 

golf /gÁlf/ golf 

gym /dZIm/ telocvičňa 

gymnastics /dZIm'n{stIks/ gymnastika 

horse-riding /hO:sraIdIÎ/ jazda na koni 

ice hockey /aIs hÁki/ ľadový hokej 

ice-skating /aIs skeItIÎ/ korčuľovanie 

individual sports /IndI'vIdZu@l/ individuálne športy 

indoor sports /indO:/ športy vykonávané dnu 

judo /dZu:d@U/ džudo 

karate /k@'rA:ti/ karate 

martial arts /mA:Sl A:ts/ bojové umenie 

pitch /pItS/ (futbalové) ihrisko 

pool /pu:l/ bazén 

rink /rIÎk/ klzisko 

rugby /rögbi/ ragby 

sailing /seIlIÎ/ plachtenie 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

slope /sl@Up/ svah 

snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snowboarding 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

team sports /ti:m spOts/ kolektívne športy 

tennis /tenIs/ tenis 

volleyball /vÁlIbO:l/ volejbal 

water sports /wO:t@ spO:ts/ vodné športy 

weightlifting /weItlIftIÎ/ vzpieranie, posilňovanie 

winter sports /wint@ spO:ts/ zimné športy 

ball /bO:l/ lopta, guľa 

bat /b{t/ netopier 

beat /bi:t/ tĺcť, biť 

boots /bu:ts/ topánky 

bounce /baUns/ odraziť, odskočiť 

catch /k{tS/ chytiť, chytať 

club /klöb/ golfová palica, klub 

draw /drO:/ (na)kresliť 

goal post /g@Ul pÁst/ tyč na futbalovej bránke 

goggles /gÁglz/ lyžiarske okuliare 

head /hed/ hlava 

hit /hIt/ zasiahnuť, udrieť 

kick /kIk/ kopať, kopnúť 

lose a match /lu:z @ m{tS/ prehrať zápas 

lose to someone /lu:z/ prehrať s niekým 

net /net/ sieť 

nil /nIl/ nula (v športe) 

pass /pA:s/ prihrať, podať 

point /pOInt/ ukázať, namieriť 

racket /r{kIt/ raketa, pálka 

score /skO:/ získať bod, dosiahnutý výsledok 

shoot /Su:t/ strela, vystreliť 

skates /skeIts/ korčule 

skis /ski:z/ lyže 

throw /Tr@U/ hádzať, hodiť 

trainers /treIn@z/ športová obuv 

win /wIn/ vyhrať, zvíťaziť 

give in /gIv In/ poddať sa 

go for /g@U fO:/ ísť za (niečím) 

join in /dZOIn 'In/ zapojiť sa 

knock out /nÁk aUt/ vyraziť dych, vyradiť z hry 

take up /teIk 'öp/ začať robiť šport, zabrať 

warm up /wO:m öp/ rozohriať sa, rozcvičiť sa 

work out /wÆ:kaUt/ trénovať, tréning 

artery /A:t@rI/ tepna 

carbon dioxide 
/kA:b@n 
daI'ÁksaId/ kysličník uhličitý 

cause /kO:z/ spôsobiť, zapríčiniť 

championship /tS{mpi@nSip/ šampionát 

changing room /tSeIndZIÎ ru:m/ šatňa, skúšobná kabínka 

cholesterol /k@'lest@rÁl/ cholesterol 
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circulate /sÆ:kj@leIt/ cirkulovať 

combine /k@m'baIn/ zlúčiť, kombinovať 

defender /dI'fend@/ obranca 

deliver /dI'lIv@/ doručiť 

extreme /Ik'stri:m/ nesmierny, extrémny 

fan /f{n/ fanúšik 

fit /fIt/ v dobrej kondícii 

fitness /fItn@s/ fitnes 

foundation /faUn'deISn/ nadácia, základ 

give away /gIv @'weI/ rozdať, rozdávať 

goalkeeper /g@Ul ki:p@/ brankár 

gold medallist /g@Ul med@lIst/ so zlatou medailou 

habit /h{bIt/ zvyk, návyk 

host /h@Ust/ hostiteľ, usporiadateľ 

in control /In k@n'tr@Ul/ mať pod kontrolou, ovládať 

inactivity /In{k'tIv@ti/ neaktívnosť 

index finger /Indeks fIÎ@/ ukazovák 

intensity /In'tens@ti/ intenzita 

interfere /Int@'fI@/ prekážať, rušiť, zasahovať 

irrational /I'r{S@nl/ nerozumný, neracionálny 

jockey /dZÁki/ jazdec na koni, džokej 

ladder /l{d@/ rebrík 

leaflet /li:fl@t/ leták, prospekt 

medal /medl/ medaila 

moderate /mÁd@r@t/ mierny, umiernený, rozvážny 

monitor /mÁnIt@/ monitor 

motto /mÁt@U/ motto, heslo 

muscle /mösl/ sval 

parachuting /p{r@Su:tIÎ/ skákanie s padákom 

petrol /petr@l/ benzín 

practical /pr{ktIkl/ praktický 

puck /pök/ puk 

pulse /pöls/ pulz 

pump /pömp/ pumpa 

race /reIs/ preteky, dostihy 

recovery /rI'köv@ri/ uzdravenie, zotavenie sa 

reduce /rI'dju:s/ znížiť, zmenšiť 

referee /ref@'ri:/ rozhodca 

refuse /rI'fju:z/ odmietnuť 

ritual /ritSU@l/ rituál 

routine /ru:'ti:n/ rutina 

spectator /spek'teIt@/ divák 

spot /spÁt/ všimnúť si 

starvation /stA:veIS@n/ vyhladovanie 

strange /streIndZ/ divný, čudný, zvláštny 

superstition /su:p@'stIS@n/ povera 

teammate /ti:mmeIt/ spoluhráč 

thumb /Töm/ palec 

top /tÁp/ tričko, blúzka 

underwater /önd@wO:t@/ pod vodou, podmorský 

vessel /vesl/ cieva, nádoba 

Unit 8 – Smart art 

abstract painting 
/{bstr{kt 
peIntIÎ/ abstraktná maľba 

audience /O:dI@ns/ diváci, publikum 

cast /kA:st/ obsadenie (filmové/divadelné 

concert /kÁns@t/ koncert 

drawing /drO:IÎ/ kreslenie, kresba 

gallery /g{l@ri/ galéria 

landscape /l{ndskeIp/ krajina 

lighting /laItIÎ/ osvetlenie 

lyrics /lIrIks/ text/slová piesne 

main character /meIn k{r@kt@/ hlavná postava 

masterpiece /mA:st@pi:s/ majstrovské dielo 

orchestra /O:kIstr@/ orchester 

performance /p@'fO:m@ns/ predstavenie 

play /pleI/ hra (divadelná) 

sculpture /skölptS@/ socha; sochárstvo 

self-portrait /selfpO:trIt/ autoportrét 

sketch /sketS/ náčrtok; skica; (komický) 

stage /steIdZ/ javisko 

still life /stIl 'laIf/ zátišie 

tune /tju:n/ melódia, zvuk, harmónia 

actor /{kt@/ herec 

artist /A:tIst/ výtvarník; umelec 

composer /k@m'p@Uz@/ skladateľ 

conductor /k@n'dökt@/ sprievodca;  dirigent 

director /daI'rekt@/ riaditeľ 

drummer /dröm@/ bubeník 

guitarist /gI'tA:rIst/ gitarista 

musician /mju:'zISn/ hudobník 

painter /peInt@/ maliar 

performer /p@'fO:m@/ účinkujúci 

pianist /pI@nIst/ klavirista 

sculptor /skölpt@/ sochár 

singer-songwriter /sIÎ@,soÎraIt@/ spevák, pesničkár 

vocalist /v@Uk@lIst/ vokalista 

amazed /@'meIzd/ ohromený; užasnutý 

amazing /@'meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

bored /bO:d/ znudený; otrávený 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

confused /k@n'fju:zd/ zmätený; popletený 

confusing /k@n'fju:zIÎ/ zavádzajúci; zmätočný 

depressed /dI'prest/ deprimovaný 

depressing /dI'presIÎ/ deprimujúci 

disappointed /dIs@'pOIntId/ sklamaný 

disappointing /dIs@'pOIntIÎ/ neuspokojivý 

disgusted /dIs'göstId/ znechutený; zhnusený 

disgusting /dIs'göstIÎ/ nechutný; odporný 

embarrassed /Im'b{r@st/ zahanbený; v rozpakoch 

embarrassing /Im'b{r@sIÎ/ trápny 

excited /Ik'saItId/ 
nedočkavý, vzrušený, rozrušený, 
rozčúlený 

exciting /Ik'saItIÎ/ zaujímavý 

fascinated /f{sIneItId/ okúzlený, fascinovaný 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okúzľujúci, strhujúci 

frightened /fraItnd/ vydesený; vystrašený 

frightening /fraIt@nIÎ/ hrozivý; hrôzu naháňajúci 

inspired /In'spaI@d/ plný inšpirácie; veľmi nápaditý 

inspiring /In'spaI@rIÎ/ podnetný; fascinujúci 

interested /Intr@stId/ (be inerested in) zaujímať sa o 

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

relaxed /rI'l{kst/ oddýchnutý 

relaxing /rI'l{ksIÎ/ uvoľňujúci; relaxačný 

surprised /s@'praIzd/ prekvapený 

surprising /s@'praIzIÎ/ prekvapujúci 

tired /taI@d/ unavený; vyčerpaný 

tiring /taIrIÎ/ únavný; vyčerpávajúci 

uninspired /önIn'spaI@d/ nudný 

uninspiring önIn'spaI@rIÎ/ neinšpirujúci 

worried /wörId/ ustarostený, znepokojený 

worrying /wörIIÎ/ znepokojujúci 

accurate /{kj@r@t/ presný 
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airtight /e@taIt/ vzduchotesný 

appreciate /@'pri:SIeIt/ vážiť si, oceniť 

autistic /O:'tIstIk/ autistický 

background /b{kgraUnd/ pozadie, pôvod 

brief /bri:f/ stručný, krátky 

cancer /k{ns@/ rakovina 

canvas /k{nv@s/ plátno 

care /ke@/ starať sa 

cityscape /sItIskeIp/ panoráma mesta 

comedy /kÁm@di/ komédia 

common /kÁm@n/ bežný, spoločný 

complicated /kÁmplI"keItId/ komplikovaný, zložitý 

conference /kÁnf@r@ns/ konferencia 

context /kÁntekst/ súvislosť, kontext 

depend on /dI'pend Án/ záležať/závisieť na 

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

emotional /I'm@US@nl/ citový, rozcítený, emocionálny 

escape /I'skeIp/ utiecť 

expect /Ik'spekt/ očakávať, predpokladať 

explode /Ik'spl@Ud/ vybuchnúť 

fantasy /f{nt@si/ fantázia 

gas /g{s/ plyn 

gig /gIg/ vystúpenie 

graffiti /gr@'fi:ti/ grafity 

happy ending /h{pIendiÎ/ so šťastným koncom 

horror /hÁr@/ hrôza, zdesenie 

impressionism /Im'preS@nIz@m/ impresionizmus 

intense /In'tens/ intenzívny 

interpretation /In"tÆ:prI'teISn/ výklad, interpretácia 

licensed /laIsnsd/ s licenciou 

lines /laInz/ čiary, linky, vrásky 

lonely /l@Unli/ osamelý, opustený 

material /m@'tI@ri@lz/ látka, hmota, materiál 

meanwhile /mi:nwaIl/ zatiaľ, medzitým 

musical /mju:zIkl/ muzikál 

novel /nÁvl/ román 

optimistic /Ápt@'mIstIk/ optimistický 

panorama /p{n@'rA:m@/ panoráma 

plot /plÁt/ obsah, zápletka 

publicity /pöb'lIs@ti/ reklama, publicita 

realism /rI@lIz@m/ realizmus 

record-breaking /rekO:dbreIkIÎ/ lámajúci rekordy 

reporter /rI'pO:t@/ reportér, hlásateľ 

response /rI'spÁns/ odpoveď, odozva, reakcia 

scene /si:n/ scéna 

science fiction /saI@ns 'fIkSn/ vedecko-fantastický 

screenplay /skri:npleI/ filmový scenár 

series /sI@ri:z/ séria 

soundtrack /saUndtr{k/ hudba k filmu 

subject /söbdZIkt/ predmet 

succeed /s@k'si:d/ mať úspech, podariť sa 

symbolic /sIm'bÁlIk/ symbolický 

theme / Ti:m/ téma 

thriller /TrIl@/ napínavý román/film 

tragic /tr{dZIk/ tragický 

version /vÆ:Zn/ verzia 

Gateway to exams: Units 7 - 8 
aim /eIm/ cieľ, zmysel 

athlete /{Tli:t/ atlét 

checkmate /tSekmeIt/ šach mat 

classify /kl{sIfaI/ klasifikovať 

round /raUnd/ kruh, kolo, okrúhly 

Unit 9 – Future leaders 
capital city 

 

hlavné mesto 

currency /kör@nsi/ mena  

flag /fl{g/ vlajka; zástava 

national anthem /n{Sn@l &{nT@m/ národná hymna 

prime minister /praIm mInIst@/ premiér, ministerský predseda 

president /prezId@nt/ prezident 

royal family /rOI@l/ kráľovská rodina 

king /kIÎ/ kráľ  

queen /kwi:n/ kráľovná 

prince /prIns/ knieža; vládca; princ 

princess /prIn'ses/ princezná 

campaign /k{m'peIn/ kampaň 

constitutional 
monarchy 

/kÁnstI'tju:S@nl 
mÁn@ki/ 

konštitučná monarchia 

democracy /dI'mÁkr@si/ demokracia 

law /lO:/ právo 

member /memb@/ člen; príslušník 

monarchy /mÁn@ki/ monarchia 

policy /pÁlIsi/ postoj k, politika 

political party /p@'lItIkl pa:tI/ politická strana 

republic /rI'pöblIk/ republika 

run /rön/ bežať, riadiť (krajinu) 

vote /v@Ut/ voliť, hlasovať 

aristocracy /{rI'stÁkr@si/ aristokracia 

aristocratic /{rIstÁ'kr@si/ aristokratický 

artistic /A:'tIstIk/ umelecký 

care /ke@/ starostlivosť 

careful /ke@f@l/ opatrný 

careless /ke@l@s/ nedbalý 

comfort /kömf@t/ pohodlie, komfort 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný 

enjoyable /In'dZOI@bl/ príjemný 

fame /feIm/ sláva 

famous /feIm@s/ slávny 

helpful /helpf@l/ nápomocný 

helpless /helpl@s/ bezmocný 

hungry /höngri/ hladný 

luck /lök/ šťastie 

lucky /lökI/ majúci šťastie 

mysterious /mI'stI@rI@s/ tajomný; tajuplný; záhadný 

natural /n{tS@r@l/ prirodzený; prírodný 

official /ÁfISl/ úradný; oficiálny 

science /saI@ns/ veda 

scientific /saI@n'tIÎfIk/ vedecký 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

terror /ter@/ teror, hrôza 

uncomfortable /ön'kömft@bl/ nepohodlný 

useful /ju:sfl/ užitočný 

useless /ju:sl@s/ nepoužiteľný; zbytočný 

approach /@'pr@UtS/ prístup, priblížiť sa, pristúpiť 

asteroid /{st@rOId/ asteroid 

avoid /@'vOId/ vyhýbať sa, vyhnúť sa 

bone /b@Un/ kosť 

bullying /bUliIÎ/ šikanovanie, šikana 

cactus /k{kt@s/ kaktus 

citizenship /sItIz@nSIp/ občianstvo 

colony /kÁl@nI/ kolónia 
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conservative /k@n'sÆ:v@tIv/ konzervatívec 

conspiracy theory /k@n'spIr@si TI@ri/ konšpiračná teória 

cross /krÁs/ prejsť cez, prekročiť 

cup /köp/ šálka 

curious /kjU@ri@s/ (about) zvedavý na 

curriculum /k@'rIkj@l@m/ učivo, osnovy 

divided /dI'vaIdId/ rozdelený 

dramatic /dr@'m{tIk/ dramatický 

dress up /dres 'öp/ vyobliekať sa, prezliecť sa za 

explanation /ekspl@'neISn/ vysvetlenie, objasnenie 

fever /fi:v@/ horúčka 

final /faIn@l/ finále 

fine /faIn/ v poriadku, fajn 

form /fO:m/ forma, tvoriť, formovať 

government /göv@nm@nt/ vláda 

hero /hI@r@U/ hrdina 

influence /InflU@ns/ vplyv, ovplyvniť 

instruction /In'strökSn/ pokyny, inštrukcie 

issue /ISu:/ vydanie, vydať, dôležitá otázka 

labour /leIb@/ práca 

manifesto /m{nI'fest@U/ manifest, vyhlásenie 

minister /mInIst@/ minister 

nation /neISn/ národ  

nomination /nÁmI'neISn/ nominácia 

obey /@'beI/ poslúchať, poslúchnuť 

pale /peIl/ bledý 

poisoned /pOIznd/ otrávený 

power /paU@/ sila, moc 

presence /prez@nts/ prítomnosť, účasť 

prison /prIzn/ väzenie 

protect /pr@'tekt/ chrániť, ochraňovať 

reign /reIn/ vládnuť 

represent /reprI'zent/ reprezentovať 

representative /reprI'zent@tIv/ reprezentatívny 

residence /rezId@ns/ sídlo, bydlisko 

rugby shirt /rögbI SÆ:t/ ragbyové tričko 

senior /si:ni@/ starší 

significant /sIg'nIfIk@nt/  významný, závažný, značný 

skin /skIn/ koža 

slogan /sl@Ug@n/ reklamné/volebné heslo 

social issue /s@Usl ISu:/ spoločenský problém 

stable /steIbl/ stabilný, stály 

tolerance /tÁl@r@ns/ tolerancia 

trailer /treIl@/ ukážky z filmu 

unite /ju'naIt/ spojiť sa 

youth /ju:T/ mládež, mladosť 

Unit 10 – The material world 
bakery /beIk@ri/ pekáreň 

bookshop /bUkSÁp/ kníhkupectvo 

butcher’s /bUtS@z/ mäsiarstvo 

chemist’s /kemIsts/ lekáreň/drogéria 

clothes shop /kl@UDz SÁp/ obchod s odevmi 

department store /dI'pA:tm@nt stO:/ obchodný dom 

electrical goods 
shop 

/I'lektrIkl gUdz 
SÁp/ 

obchod s elektrospotrebičmi 

greengrocer’s /gri:ngr@Us@z/ ovocie a zelenina (obchod) 

jeweller’s /dZu:@l@z/ zlatníctvo 

newsagent’s /nju:zeIdZ@nts/ novinový stánok 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

shoe shop /Su: SÁp/ obchod s obuvou 

sports shop /spO:ts SÁp/ obchod so športovými potrebami 

stationery shop /steIS@nri/ papiernictvo 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

afford /@'fO:d/ dovoliť si; dopriať si 

bargain /bA:gIn/ výhodná kúpa/predaj/ponuka 

cash /k{S/ hotovosť 

cashier /k{SI@/ pokladník 

changing room /tSeIndZIÎ ru:m/ skúšobná kabínka 

checkout /tSekaUt/ pokladňa 

debit card /debIt kA:d/ debetná karta 

discount /dIskaUnt/ zľava 

queue /kju:/ rad (v obchode) 

receipt /rI'si:t/ potvrdenka; príjmový doklad 

refund /rI'fönd/ refundovať; dať peňažnú náhradu 

trolley /trÁlI/ nákupný vozík 

borrow /bÁr@U/ (vy)požičať si 

donate /d@U'neIt/ darovať; venovať 

earn /Æ:n/ zarobiť 

lend /lend/ (za)požičať 

make /meIk/ zarobiť (peniaze) 

owe /@U/ dlhovať 

raise /reIz/ zvyšovať, zvýšiť, navýšiť 

save /seIv/ šetriť; sporiť 

spend /spend/ minúť (peniaze); (s)tráviť čas 

waste /weIst/ plytvať; mrhať 

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť 

allowance /@'laU@ns/ renta, prídavok, dovolenie 

apply /@'plaI/ žiadať, podať prihlášku 

budget /bödZIt/ rozpočet 

busk 

 

zarábať si ako pouličný muzikant 

charity /tS{rIti/ charita 

container /k@n'teIn@/ nádoba 

deliberately /d@'lIb@r@tli/ úmyselne, schválne 

efficient /I'fISnt/ výkonný 

faulty /fO:lti/ chybný, vadný 

finance /faIn{ns/ financie, finančné prostriedky 

fit /fIt/ v dobrej kondícii 

illegal /I'li:gl/ ilegálny, nezákonný, protiprávny 

interest /Intr@st/ záujem 

item /aIt@m/ položka, vec 

list /lIst/ zoznam 

luxury /lökS@ri/ luxus, prepych 

packaging /p{k@dZIÎ/ obal, balenie 

pocket money /pÁkIt möni/ vreckové 

position /p@'tISn/ umiestnenie, pozícia 

rate /reIt/ tempo, kurz 

reasonable /ri:zn@bl/ rozumný, racionálny 

reduction / rI'dökSn/ redukcia, zmenšenie, zníženie 

replace /rI'pleIs/ nahradiť, vrátiť na miesto 

resist /rI'zIst/ vzdorovať, odporovať 

shopping basket /SÁpiÎ bA:skIt/ nákupný košík 

size /saIz/ veľkosť 

sticker /stIk@/ nálepka 

tendency /tend@nsi/ tendencia 

Gateway to exams: Units 9 - 10 
boss /bÁs/ šéf 

Caribbean /k{r@'bi:@n/ karibský 

colonise /kÁl@naIz/ kolonizovať 

commonwealth 
country 

/kÁm@nwelT 
köntrI/ 

krajina spoločenstva národov 

custom /köst@m/ zvyk, tradícia 

democratic /dem@'kr{tIk/ demokratický 
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equal /i:kw@l/ rovnocenný, rovnaký 

exotic /Ig'zÁtIk/ cudzokrajný, exotický 

explorer /Ik'splO:r@/ cestovateľ, bádateľ 

fair /fe@/ svetlý, plavý 

gain /geIn/ získať   

observer /@b'zÆ:v@/ pozorovateľ 

profitable /prÁfIt@bl/ majúci profit/zisk 

settle /setl/ usadiť sa, vyrovnať účet 

shock /SÁk/ šok, zľaknutie sa 

spirit /spIrIt/ duch, špiritus 

symbol /sImbl/ symbol  

trade /treId/ obchod, remeslo 

unity /ju:n@ti/ jednota, súdržnosť 
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