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[Gateway to the World B1+]  

Unit 1 
according to /@kO:dIÎ t@/ podľa 

accuracy /{kj@r@si/ presnosť 

affectionate /@fekS@n@t/ láskyplný, citlivý, prítulný 

arrogant /{r@g@nt/ arogantný 

artistic /A:tIstIk/ umelecký 

assessor /@ses@r/ hodnotiteľ, posudzovateľ 

attractive /@tr{ktIv/ atraktívny; príťažlivý 

average /{vrIdZ/ priemer; priemerný 

bald /bO:ld/ plešatý 

beautiful /bju:tIfl/ krásny; nádherný 

blonde /blÁnd/ svetlovlasý; blond; blondína 

bossy /bÁsI/ panovačný 

bright /braIt/ jasný; bystrý; žiarivý 

calm /kA:m/ kľudný; pokojný; kľud; pokoj 

cheerful /tSI@f@l/ veselý; radostný 

childish /tSaIldIS/ detský; detinský 

clever /klev@/ chytrý; bystrý; šikovný 

conduct /kÁndökt/ vykonať 

confidence 
/kÁnfId@ns/ 

(seba)dôvera; 
(seba)vedomie 

confident 
/kÁnfId@nt/ 

sebavedomý; sebaistý; 
presvedčený 

contribution /k@ntrIbju:Sn/ prínos; príspevok 

curiously /kjU@rI@slI/ na počudovanie 

curly /kÆ:li/ kučeravý; vlnitý 

cute /kju:t/ roztomilý; rozkošný 

dark 
/dA:k/ 

tmavý (dark brown - 
tmavohnedá) 

determined /dItÆ:mInd/ rozhodnutý; odhodlaný 

difficult /dIfIklt/ náročný; obtiažny; neľahký 

easy-going /i:zI g@UIÎ/ tolerantný; pohodový  

elderly /eld@li/ (po)starší; vo vyššom veku 

energetic /en@dZetIk/ energický, aktívny; čulý 

fair /fe@/ svetlý 

find yourself /faInd j@self/ nájsť/spoznať sám seba 

font /fÁnt/ font; typ písma 

friendly /frendli/ priateľský; kamarátsky 

generous /dZen@r@s/ veľkorysý; štedrý  

glad /gl{d/ rád; potešený  

good-looking /gUd lUkIÎ/ pekný; dobre vyzerajúci 

gorgeous /gO:dZ@s/ nádherný; skvelý; úžasný 

handsome /h{ns@m/ pekný (o mužovi) 

happy /h{pi/ šťastný; spokojný 

hard /hA:d/ tvrdý; náročný 

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

immature 
/Im@tSU@/ 

nedospelý; nevyspelý; 
nevyzretý 

impatient /ImpeISnt/ netrpezlivý 

intelligent /IntelIdZ@nt/ inteligentný; bystrý  

justify /dZöstIfaI/ ospravedlniť, zdôvodniť 

kind /kaInd/ láskavý; prívetivý; vľúdny 

lab /l{b/ laboratórium 

likeable /laIk@bl/ sympatický; príjemný 

lively /laIvli/ rušný; živý 

long /lÁÎ/ dlhý 

loyal /lOI@l/ loajálny 

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

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

old /@Uld/ starý 

optimistic /Ápt@mIstIk/ optimistický 

outgoing /aUtg@UIÎ/ 
spoločenský; otvorený; 
ústretový 

partial /pA:Sl/ čiastočný; čiastkový 

patient /peIS@nt/ trpezlivý 

plain /pleIn/ 
bez vzoru;  nepríťažlivý; 
fádny 

pretty /prIti/ pekný, pôvabný 

profile /pr@UfaIl/ profil; portrét 

rank /r{Îk/ zoradiť 

ranking /r{ÎkIÎ/ 
 hodnotenie; poradie; 
rebríček 

relaxed /rIl{kst/ uvoľnený; odpočinutý 

reliable /rIlaI@bl/ spoľahlivý; hodnoverný 

self-esteem /self Isti:m/ hrdosť; sebaúcta 

sensible /sens@b@l/ rozumný 

sensitive /sens@tIv/ citlivý  

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

short /SO:t/ krátký; nízky/malý (postavou) 

shy /SaI/ hanblivý; plachý; nesmelý 

slim /slIm/ štíhly; útly 

sociable /s@US@bl/ spoločenský; družný  

somewhere 
between 

/sömwe@ 
bItwi:n/ niekde medzi  

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

statement /steItm@nt/ prehlásenie; výrok; tvrdenie 

stocky /stÁki/ zavalitý; podsaditý 

straight /streIt/ rovný; priamy 

strong /strÁÎ/ silný 

submit /s@bmIt/ predložiť, odovzdať 

survey /sÆ:veI/ 
anketa, prieskum (veřejného 
mínění) 

talkative /tO:k@tIv/ zhovorčivý; ukecaný 

tall /tO:l/ vysoký 

thin /TIn/ chudý; tenký 

tidy /taIdi/ uprataný; poriadkumilovný 

wavy /weIvI/ vlnitý; zvlnený 

well-built /wel bIlt/ dobre stavaný; urastený 

well-organised /wel Oːrg@naIzd/ 
dobre připravený; 
zorganizovaný 

Unit 2 
apartment /@pA:tm@nt/ byt 

apply /@plaI/ podať si žiadosť; požiadať 

arrival /@raIvl/ príjazd; príchod 

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

bet /bet/ staviť sa  

break down /breIk daUn/ pokaziť sa 

breakdown /breIkdaUn/ kolaps; havária; zrútenie sa 

break the record /breIk D@ 
rekO:d/ prekonať rekord 

budget /bödZIt/ rozpočet 

bus stop /bös stÁp/ autobusová zastávka 

cable car /keIbl kA:/ lanovka 

campsite /k{mpsaIt/ kemping; táborisko 

cancel /k{nsl/ zrušiť; odvolať 

car park /kA: pA:k/ parkovisko 

caravan /k{r@v{n/ karavan; obytný príves 
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catch /k{tS/ chytiť; chytať 

challenge /tS{lIndZ/ výzva 

check in 
/tSek In/ 

prihlásiť sa (napr. na letisku); 
ubytovať sa (v hoteli a pod.) 

check-in 
/tSek In/ 

odbavenie, prihlásenie (napr. 
batožiny na letisku) 

coach /k@UtS/ autobus; autokar; tréner 

coach station /k@UtS steISn/ autobusová stanica 

coherent /k@UhI@r@nt/ súvislý; koherentný 

claim /kleIm/ tvrdiť; nárokovať si 

clarification 
/kl{r@fIkeIS@n/ 

vyjasnenie; ozrejmenie; 
vysvetlenie 

cruise ship /kru:z SIp/ výletná loď 

delay /dIleI/ meškanie; zdržanie 

departure /dIpA:tS@/ odchod; odjazd; odlet 

fare /fe@/ cestovné; cestovný lístok 

ferry /feri/ trajekt  

first class 
/fÆ:st klA:s/ 

prvá trieda (dopravného 
prostriedku) 

fight /faIt/ bojovať 

get away /get @weI/ odísť; uniknúť 

get back /get b{k/ vrátiť sa; získať späť  

get in /get In/ prísť na miesto; vstúpiť; vojsť 

get into 
/get Int@/ 

dostať sa do niečoho, 
nastúpiť (do auta) 

get off 
/get Áf/ 

vystúpiť (z dopravného 
prostriedku) 

get on 
/get Án/ 

nastúpiť (na dopravný 
prostriedok) 

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

go on /g@U Áon/ pokračovať 

helicopter /helIkÁpt@/ helikoptéra 

holiday home /hÁlIdeI h@Um/ dom na prázdniny 

homestay 
/h@UmsteI/ 

prenajatie si domu na 
dovolenku 

hostel /hÁstl/ ubytovňa; hostel 

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

incredible /Inkred@bl/ neuveriteľný; úžasný 

information screen /Inf@meISn 
skri:n/  informačná tabuľa 

jet-ski /dZet ski:/ vodný skúter 

lorry /lÁri/ dodávka 

lost property office /lÁst prÁp@ti 
ÁfIs/ straty a nálezy 

luggage /lögIdZ/ batožina 

luxury /lökS@ri/ luxus; prepych 

miss /mIs/ minúť; zmeškať 

motel /m@Utel/ motel 

motorbike /m@Ut@baIk/ motorka; motocykel 

nickname /nIkneIm/ prezývka 

pedestrian /p@destri@n/ chodec 

plane /pleIn/ lietadlo 

platform /pl{tfO:m/ nástupisko 

portray /pOːrtreI/ zobraziť; vykresliť 

return /rItÆ:n/ spaitočný (lístok); vrátiť (sa) 

scooter /sku:t@/ skúter; kolobežka 

service station /sÆ:vIs steISn/ autoservis 

set off /set Áf/ vydať sa (na cestu); vyraziť 

single /sIÎgl/ jednosmerný (lístok) 

skateboard /skeItbO:d/ skejtbord 

spacecraft /speIskrA:ft/ kozmická loď 

suburb /söbÆ:b/ predmestie; okrajová časť 

subway 
/söbweI/ 

podchod pre chodcov (UK); 
metro (US) 

take off 
/teIk Áf/ 

vzlietnuť(lietadlo); dať zo 
seba dole; vyzliecť sa; vyzuť 
sa  

take-off /teIkÁf/ odlet 

taxi rank /t{ksi r{Îk/ stanovisko taxíkov 

tent /tent/ stan 

term /tÆ:m/ semester; polrok (školský) 

thanks to /T@Îks t@/ vďaka (čomu/komu) 

ticket office 
/tIkIt ÁfIs/ 

pokladňa, výdaj cestovných 
lístkov 

train station /treIn steISn/ železničná stanica 

tram /tr{m/ električka  

travel agent 
/tr{vl eIdZ@nt/ 

pracovník cestovnej 
kancelárie 

truck /trök/ nákladné auto; kamión 

underground /önd@graUnd/ metro 

van /v{n/ dodávka (vozidlo) 

waiting room /weItIÎ ru:m/ čakáreň 

welcoming /welk@mIÎ/ pohostinný; srdečný 

yacht /jÁt/ jachta 

Unit 3 
ancient /eInS@nt/ starobylý; staroveký; antický 

art gallery /A:t g{l@ri/ galéria; obrazáreň 

award /@wO:d/ udeliť (cenu) 

block of flats /blÁk @v fl{ts/ panelák 

boiling /bOIlIÎ/ vriaci; veľmi horúci 

bridge /brIdZ/ most 

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

busy /bIzi/ zaneprázdnený; rušný 

castle /kA:sl/ hrad; zámok 

central heating /sentr@l hi:tIÎ/ ústredné kúrenie 

charming /tSA:mIÎ/ 
okúzľujúci; pôvabný; 
šarmantný 

city centre /sItI sent@/ centrum mesta 

clean /kli:n/ čistý; čistiť 

close to his heart /kl@Uz t@ hIs 
hA:t/ blízky jeho srdcu 

cosmopolitan /kÁzm@pÁlItn/ kozmopolitný 

cottage /kÁtIdZ/ domček; chalupa; chalúpka 

crowded /kraUdId/ preplnený ľuďmi 

detached house /dIt{tSt haUs/ 
rodinný dom (samostatne 
stojaci) 

dirty /dÆ:ti/ špinavý  

dreadful /dredf@l/ otrasný; hrozný; strašný 

enormous /InO:m@s/ obrovský; nesmierny 

factory /f{kt@ri/ továreň; fabrika 

filthy /fIlTI/ špinavý; zašpinený 

flat /fl{t/ byt 

fountain /faUnt@n/ fontána 

freezing /fri:zIÎ/ mrazivý; ľadový; mrznúci 

herbal remedy /hÆːrb@l rem@di/ bylinkový liek  

hideous /hIdI@s/ škaredý; ohavný 

hilarious /hIle@rI@s/ veselý; zábavný 

historic /hIstÁrIk/ historický 

horrible /hÁrIbl/ hrozný; strašný  

houseboat /haUsb@Ut/ houseboat 

housing estate /haUzIÎ IsteIt/ sídlisko; obytná zástavba 

huge /hju:dZ/  obrovský; veľmi veľký 

impressive /ImpresIv/ pôsobivý; úchvatný  

industrial estate /IndöstrI@l 
IsteIt/ priemyselná zóna 

link /lInk/ spoj; spojenie; súvislosť 

lively /laIvli/ rušný; živý 
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mansion /m{nS@n/ panské sídlo; kaštieľ 

market /mA:kIt/ trh; trhovisko 

modern /mÁdn/ moderný 

museum /mjuzi:@m/ múzeum  

noisy /nOIzi/ hlučný 

outskirts /aUtskÆ:ts/ okraj; periféria 

packed 
/p{kt/ 

naplnený/prepchatý (napr. 
ľuďmi); zabalený 

palace /p{lIs/ palác  

park /pA:k/ park; sad  

peaceful /pi:sf@l/ pokojný; tichý; nerušený 

plaque /pl{k/ tabuľka (na dome) 

popular /pÁpjUl@/ obľúbený; populárny 

port /pO:t/ prístav 

quiet 
/kwaI@t/ 

tichý; klidný; rozvážný; 
zdrženlivý 

remedy /rem@di/ liek; liečivo; náprava 

run-down /röndaUn/ rozpadnutý; schátralý 

semi-detached 
house 

/semi dIt{tSt 
haUs/ dvojdom 

house /haUs/ dom; domček 

silent /saIl@nt/ tichý; málovravný 

skyscraper /skaIskreIp@/ mrakodrap  

spotless /spÁtl@s/ nepoškvrnený 

square 
/skwe@/ 

námestie; štvorec; štvorcový; 
hranatý 

statue /st{tju:/ socha  

stunning 
/stönIÎ/ 

senzačný; ohromujúci; 
úchvatný 

suburbs /söbÆ:bz/ predmestie 

terraced house /ter@st haUs/ dom v radovej zástavbe 

terrifying /terIfaIIÎ/ hrozivý; desivý; strašidelný 

theatre /TI@t@/ divadlo  

tiny /taIny/ malý; maličký; drobný 

town hall /taUn hO:l/ radnice 

Unit 4 
artificially /AːrtIfIS@l/ umelo 

avocado /{v@kA:d@U/ avokádo 

baked /beIkd/ pečený 

ban /b{n/ zákaz 

boiled /bOIld/ varený 

butter /böt@/ maslo 

canteen /k{nti:n/ jedáleň 

carrot /k{r@t/ mrkva; karotka 

cherry /tSeri/ čerešňa 

chips /tSIps/ hranolky 

cod /kÁd/ treska 

consumption /k@nsömpSn/ spotreba  

convinced /k@nvIns/ presvedčený 

cooperate /k@UÁp@reIt/ spolupracovat 

cream /krI:m/ smotana 

crisps /krIsps/ 
smažené zemiakové 
lupienky (GB), čipsy 

decompose /diːk@mp@Uz/ rozložit (se), kompostovať 

dessert /dIzÆ:t/ zákusok 

disadvantage /dIs@dvA:ntIdZ/ nevýhoda 

disagree /dIs@gri:/ nesúhlasiť 

disappear /dIs@pI@/ zmiznúť; stratiť sa 

dish /dIS/ jedlo; pokrm; nádoba 

elaborate /Il{b@r@t/ 
vypracovať; rozpracovať; 
spracovať 

extinct /IkstIÎkt/ vyhynutý 

fast food /fA:st fu:d/ rýchle občerstvenie 

fattening /f{tnIÎ/ spôsobujúci priberanie 

fresh /freS/ čerstvý; svieži 

fried /fraId/ smažený, vyprážaný 

frozen 
/fr@Uzn/ 

zmrznutý; mrazený; 
zamrazený 

generate /dZen@reIt/ vytvárať;  vyrábať; generovať 

greasy /gri:si/ tučný; mastný; zamastený 

international /Int@n{S@nl/ medzinárodný 

juicy /dZu:sI/ šťavnatý 

lab-grown /l{b gr@Un/ vypestovaný v laboratóriu 

lamb /l{m/ jahňacie (mäso) 

land mass /l{nd m{s/ zemská hmota 

lettuce /letIs/ hlávkový šalát  

main course /meIn kO:s/ hlavné jedlo; hlavný chod 

millennial /mIleni@l/ mileniál 

misunderstand 
/mIsönd@st{nd/ 

nepochopiť; nechápať; 
neporozumieť 

muffin /möfIn/ muffin, mafin 

oil /OIl/ olej (rastlinný) 

olive /ÁlIv/ oliva 

overcook 
/@Uv@rkUk/ 

príliš dlho niečo variť, 
prevariť 

overestimate 
/@Uv@restImeIt/ 

preceňovať, nesprávne 
odhadnúť množstvo 

overpriced /@Uv@rpraIst/ predražený 

overweight /@Uv@weIt/ nadváha 

packed lunch 
/p{kt löntS/ 

zabalený obed; obedový 
balíček (místo oběda) 

pancake /p{nkeIk/ omeleta; palacinka; lievanec 

peach /pi:tS/ broskyňa 

peas /pi:z/ hrach; hrášok 

pie /paI/ pečivo alebo koláč s náplňou 

plum /plöm/ slivka 

prawn /prO:n/ kreveta; garnát  

precooked /priːkUkt/ predvarený 

processed /pr@Usesd/ spracovaný, upravený 

raw /rO:/ surový, neupravovaný 

recook /ri:kUk/ znovu prevariť 

redesign 
/ri:dIzaIn/ 

prerobiť; znovu navrhnúť, 
redizajnovať 

redo 
/riːduː/ 

prerobiť; prepracovať 
nanovo 

rethink /riːTIÎk/ znovu premyslieť 

rice /raIs/ ryža 

roast /r@Ust/ piecť; opekať (mäso) 

rotten /rÁt@n/ zhnitý; pokazený 

run away /rön @weI/ utiecť 

salty /sO:lti/ slaný 

school meal /sku:l mi:l/ školský obed 

semi-skimmed milk /semi skImd 
mIlk/ polotučné mlieko 

snack /sn{k/ desiata; malé občerstvenie 

sort /sO:t/  triediť; roztriediť 

speed up /spi:d öp/ zrýchliť (sa) 

spicy /spaIsI/ korenený; pikantný; pálivý 

spinach /spInItS/ špenát 

stale /steIl/ starý; zatuchnutý; oschnutý  

starter /stA:t@/ predkrm 

sustainable /s@steIn@b@l/ trvalo udržateľný 

sweetcorn /swiːtkOːrn/ kukurice 

tasty /teIsti/ chutný 

tax /t{ks/ daň 
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tuna /tu:n@/ tuniak 

turkey /tÆ:ki/ morka, moriak  

turn around /tÆ:n @raUnd/ obrátiť sa, otočiť sa 

undercooked 
/önd@rkUkt/ 

nedovarený, nedostatočne 
tepelne spracovaný 

underestimate /önd@restImeIt/ podceniť 

underweight /önd@rweIt/ podváha 

vegan /vi:g@n/ vegán 

vending machine /vendIÎ m@Si:n/ predajný automat 

Unit 5 
all things 
considered 

/O:l TIÎz 
k@nsId@rd/ 

koniec koncov, berúc do 
úvahy všetky okolnosti 

architecture /A:kItektS@/ architektúra; stavebný sloh 

art /A:t/ výtvarná výchova; umenie 

assessment /@sesm@nt/ hodnotenie, posudok 

assignment /@saInment/ úloha; zadanie 

biology /baIÁl@dZi/ biológia 

business studies /bIzn@s stödIz/ 
obchod a podnikanie 
(predmet v škole) 

catch up /k{tS öp/ dohnať 

cheat /tSi:t/ podvádzať; podvodník 

chemistry /kemIstri/ chémia 

citizenship /sItIz@nSIp/ občianstvo 

computing /k@mpjuːtIÎ/ 
výpočtové technológie, veda 
o počítačoch 

coursework /kOːrswÆːrk/ 
projekt, zadanie, seminárna 
práca 

design  /dIzaIn/ dizajn 

technology /teknÁl@dZi/ technológia 

director /daIrekt@/ režisér; riaditeľ 

drama /drA:m@/ divadelná hra; dráma 

economist /IkÁn@mist/ ekonóm 

electrician /IlektrISn/ elektrikár 

employee /emplOIi:/ zamestnanec 

employer /ImplOI@/ zamestnávateľ 

engineering /endZInI@rIÎ/ 
technika, inžinierstvo, 
strojárenstvo 

English /IÎglIS/ angličtina; anglicky 

essay /eseI/ esej; úvaha 

excursion /IkskÆ:Sn/ exkurzia; zájazd; výlet 

extra-curricular 
activities 

/ekstr@k@rIkjUl
@r {ktIv@tis/ mimoškolské aktivity 

fail an exam /feIl @n Igz{m/ 
prepadnúť; neuspieť na 
skúške  

fall behind /fO:l bIhaInd/ zaostávať v štúdiu 

field trip /fi:ld trIp/ exkurzia 

geography /dZIÁgr@fi/ zemepis; geografia 

grade /greId/ 
ročník (v škole); známka 
(US)  

hand back /h{nd b{k/ vrátiť; rozdať naspäť 

hand in /h{nd In/ podať (formulár); odovzdať 

history /hIst@ri/ dejiny; história; dejepis 

instructor /Inströkt@/ inštruktor 

journalist /dZÆ:n@lIst/ novinár; žurnalista 

law /lO:/ právo  

librarian /laIbre@rI@n/ knihovník 

literature /lItr@tS@/ literatúra 

make an effort /meIk @n ef@t/ usilovať sa, vynaložiť úsilie 

make progress /meIk pr@Ugres/ urobiť pokrok; napredovať 

manager /m{nIdZ@/ manažér; vedúci oddelenia 

mark /mA:k/ 
známka (v škole); značka; 
označit 

marketing /mA:kItIÎ/ marketing 

maths /m{Ts/ matematika 

media studies /mi:dI@ stödIz/ mediálne štúdiá 

medicine /meds@n/ medicína; lekárstvo 

music /mju:zIk/ hudba; noty 

pass an exam /pA:s @n Igz{m/ spraviť skúšku 

pay attention /peI @tenSn/ dávať pozor; všímať si 

philosophy /fIlÁs@fi/ filozofia 

photographer /f@tÁgr@f@/ fotograf 

physical education 
(PE) 

/fIzIk@l 
edjUkeIS@n/ /piː 
iː/ telesná výchova 

physician /fIzIS@n/ lekár 

physicist /fIzIsIst/ fyzik 

physics /fIzIks/ fyzika  

politician /pÁlItISn/ politik 

politics and 
international 
relations 

/pÁl@tIks {nd 
Int@n{S@nl 
rIleISnz/ 

politika a mezinárodné 
vzťahy 

professor /pr@fes@/ profesor 

psychologist /saIkÁlvdZIst/ psychológ 

psychology /saIkÁl@dZi/ psychológia 

put back 
/pUt b{k/ 

odložiť na neskôr; položiť 
späť; vrátiť na miesto 

release /rIli:s/  vypustiť; uvoľniť; prepustiť 

research /rIsÆ:tS/ výskum 

researcher /rIsÆ:tS@/ bádateľ; výskumník 

resit an exam /ri:sIt @n 
Igz{m/ opakovať skúšku 

rise /raIz/ stúpať; zdvihnúť sa; ísť hore 

scientist /saI@ntIst/ vedec 

skip a lesson /skIp @ lesn/ vynechať hodinu 

technician /teknIS@n/ technik 

term /tÆ:m/ semester; polrok (školský) 

time management /taIm 
m{nIdZm@nt/ efektívne využívánie času 

timetable /taImteIbl/ časový rozvrh 

trainee /treini:/ učeň; praktikant 

trainer /treIn@/ trenér; cvičiteľ 

translator /tr{nsleIt@/ tlmočník; prekladateľ 

Unit 6 
afraid of /@freId @v/ obávajúci sa niečoho 

air-conditioner /e@r k@ndIS@n@r/ klimatizácia 

aluminium /{lj@mIni@m/ hliník 

aware of /@we@r @v/ (byť si) vedomý niečoho 

bad at /b{d {t/ zlý v niečom 

battery-operated /b{tri 
Áp@reItid/ poháňaný na baterky 

bored with /bO:d wiD/ znudený niečím 

button /bötn/ gombík; tlačidlo 

ceramic /s@r{mIk/ keramický 

charge /tSA:dZ/ 
nabíjať (batériu); účtovať 
poplatok 

connect /k@nekt/ spojiť; pripojiť 

cooker /kUk@/ varič; sporák 

curved /kÆ:vd/ zakrivený; zaoblený 

designed dIzaInt/ navrhnutý 

different from /dIfr@nt frÁm odlišný od; iný ako 

dishwasher /dISwÁS@/ umývačka riadu 

disturb /distÆ:b/  (vy)rušiť 

electric toothbrush /IlektrIk 
tuːTbröS/ elektrická zubná kefka 

fan /f{n/ fanúšik 

fed up with /fed öp wIT/ mať niečoho plné zuby 
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fold /f@Uld/ zložiť; prehnúť 

fridge-freezer /frIdZ fri:z@/ mraznička 

games console /geIm k@ns@Ul/ herná konzola 

glass /glA:s/ sklenný; sklo; pohár  

gold /g@Uld/ zlato; zlatý (farba) 

good at /gUd @t/ dobrý v niečom 

heater /hiːt@r/ ohrievač 

hole /h@Ul/ diera 

insert /InsÆ:t/ vložiť 

instead of /Insted @v/ namiesto (niečoho) 

insulation /InsjuleISn/ izolácia 

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

leather /leD@/ koža (materiál) 

metal /metl/ kov; kovový  

microwave oven /maIkr@weIv 
öv@n/ mikrovlná rúra 

plastic /pl{stIk/ umelá hmota; plast; plastový 

pleased with 
/pliːzd wIT/ 

spokojný s niečím, potešený 
niečím  

plug in /plög In/ pripojiť/zapojiť do siete 

press /pres/ stlačiť  

ready for /redi fO:/ pripravený na niečo 

recharge /rItSA:dZ/ znovu nabiť; dobiť (batériu) 

rectangular /rekt{ÎgjUl@/ obdĺžnikový; pravouhlý  

remote control /rI"m@Ut 
k@ntr@Ul/ ďiaľkové ovládanie 

responsible for /rIspÁns@b@l 
fO:/ zodpovedný za  

round /raUnd/ okrúhly 

rubber /röb@/ guma; gumený  

run out 
/rön aUt/ 

dôjsť; vyčerpať; minúť; 
vybehnúť 

satnav 
/s{tn{v/ 

navigácia (satelitná 
navigácia) 

select /sIlekt/ vybrať (si), vyselektovať 

setting /setIÎ/ nastavenie 

shocked about /SÁkt @baUt/ šokovaný niečím 

shocked at /SÁkt {t/ šokovaný niečím 

silver /sIlv@/ striebro; strieborný 

similar to /sIm@l@ tu:/ podobný niečomu 

sink or swim /sIÎk O: swIm/ potopiť sa alebo plávať 

slot /slÁt/ slot; štrbina; otvor; medzera 

smart speaker /smA:t spi:k@/ inteligentný reproduktor 

smart TV /smA:t ti: vi:/ inteligentná televízia 

socket /sÁkIt/ (elektrická) zásuvka 

sound system /saUnd sIst@m/ zvuková aparatúra 

square 
/skwe@/ 

štvorec; štvorcový; hranatý; 
námestie; 

steel /sti:l/ oceľ; oceľový 

step /step/ (urobiť) krok 

straight /streIt/ rovný; priamy 

strap /str{p/ popruh; pás; remienok 

swipe /swaIp/ prejsť prstom displej 

switch 
/swItS/ 

prepnúť; prejsť (z niečoho na 
niečo); zmeniť 

tap /t{p/ poklopať; zaťukať 

tired of /taI@d @v/ unavený niečím 

toaster /t@Ust@/ toastovač 

turn down /tÆ:n daUn/ stlmiť; stíšiť; zoslabiť 

turn on /tÆ:n Án/ zapnúť 

turn off /tÆ:n Áf/ vypnúť; zhasnúť 

turn up 
/tÆ:n öp/ 

zosilniť, pridať zvuk; objevit 
se 

unplug /önplög/ vypnúť; odpojiť 

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

washing machine /wÁSIÎ m@Si:n/ práčka 

worried about /wörid @baUt/ obávať sa o niečo 

Unit 7 
athletics /{TletIks/ (ľahká) atletika 

ball /bO:l/ lopta; guľa; gulička 

baseball /beIsbO:l/ baseball; bejzbal 

basketball /bA:skItbO:l/ basketbal 

bat /b{t/ netopier 

beat /bi:t/ poraziť; biť; udierať 

boots /bu:ts/ 
športové topánky; vysoké 
alebo hrubé topánky 

bounce /baUns/ odraziť; odrážať 

catch /k{tS/ chytiť; chytať 

catch up with /k{tS öp wID/ dostihnúť, dohnať 

climbing /klaImIÎ/ lezenie; horolezectvo 

club /klöb/ klub; golfová palica  

combat /kÁmb{t/ bojovať 

course /kO:s/ ihrisko (golf); chod (jídla) 

court /kO:t/ kurt; dvorec  

cricket /krIkIt/ kriket 

cycling /saIklIÎ/ cyklistika; bicyklovanie 

diving /daIvIÎ/ potápanie; skoky do vody  

doubles /döb@lz/ štvorhra 

draw /drO:/ (na)kresliť 

end up /end öp/ skončiť (ako) 

football /fUtbO:l/ futbal;  futbalová lopta 

get into /get Int@/ 
dostať sa k niečomu, začať s 
niečím 

give in /gIv In/ poddať sa, vzdať (sa) 

go for /g@U fO:/ byť na ceste za 

goal /g@Ul/ bránka; gól; cieľ 

goalpost /g@Ulp@Ust/ bránková tyč 

goggles /gÁglz/ (ochranné) okuliare 

golf /gÁlf/ golf 

gym /dZIm/ telocvičňa 

gymnastics /dZImn{stIks/ gymnastika 

handle /h{ndl/ 
vysporiadať sa s 
(problémom) 

head /hed/ hlava; hlavičkovať 

hit /hIt/ zasiahnuť; trafiť 

horse-riding /hO:sraIdIÎ/ jazdenie na koni 

ice hockey /aIs hÁki/ ľadový hokej 

ice skating /aIs skeItIÎ/ korčuľovanie 

individual /IndIvIdZU@l/ 
jednotlivec; jednotlivý; 
individuálny 

indoor /IndO:/ zastrešený; krytý; v budove 

injury /IndZ@rI/ zranenie 

join in /dZOIn In/ zapojiť sa; pridať sa 

judo /dZu:d@U/ džudo; judo 

karate /k@rA:ti/ karate 

kick /kIk/ kopať; kopnúť (nohou) 

knock out /nÁk aUt/ vyradiť, odstaviť 

league /liːg/ liga 

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

lose to (somebody) /lu:z t@ 
sömb@di/ prehrať s kým 

match /m{tS/ zápas; stretnutie 

net /net/ sieť 

nil /nIl/ nula; nič; žiaden 
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non-competitive /nÁnk@mpet@tIv
/ nesúťažný 

opponent /@p@Un@nt/ oponent, protihráč, súper 

pass /pA:s/ prihrať 

pitch /pItS/ ihrisko (futbal, hokej) 

point /pOInt/ ukázat; (na)mieriť 

pool /pu:l/ bazén; biliard 

racket /r{kIt/ raketa; pálka  

rink /rIÎk/ klzisko 

rugby /rögbi/ ragby 

sailing /seIlIÎ/ plachtenie; plachtársky šport 

score 
/skO:/ 

skóre; skórovať; vstreliť/dať 
gól/kôš 

set /set/ set (v športe); nastaviť 

shoot /Su:t/ strieľať; vystreliť 

show off 
/S@U Áf/ 

predviesť (sa); predvádzať 
(sa) 

singles /sIÎg@lz/ nezadaní 

skates /skeItz/ korčule 

skiing /ski:IÎ/ lyžovanie 

skis /ski:z/ lyže 

slope /sl@Up/ svah  

snowboarding /sn@U"bO:dIÎ/ snowboarding 

stadium /steIdI@m/ štadión 

stick /stIk/ palica; tyč 

swimming /swImIÎ/ plávanie 

take turns /teIk tÆ:nz/ striedať sa 

take up /teIk öp/ zabrať; zaberať 

team /ti:m/ tím; družstvo  

tennis /tenIs/ tenis 

throw /Tr@U/ hádzať; hodiť 

track 
/tr{k/ 

trať; cesta; chodníček; 
skladba 

trainers /treIn@z/ športové topánky; tenisky 

volleyball /vÁlIbO:l/ volejbal 

water /wO:t@/ zalít (vodou); voda; vodný 

weightlifting /weItlIftIÎ/ vzpieranie 

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť 

winter /wInt@/ zima; zimný 

work out /wÆ:kaUt/ cvičiť; trénovať; tréning 

Unit 8 

abstract painting /{bstr{kt 
peIntIÎ/ abstraktná maľba 

actor /{kt@/ herec 

amazed /@meIzd/ ohromený; užasnutý 

amazing /@meIzIÎ/ úžasný; ohromujúci 

amused /@mju:zd/ pobavený, rozveselený 

amusing /@mju:zIÎ/ zábavný 

annoyed /@nOId/ otrávený; znechutený 

annoying /@nOIIÎ/ otravný 

art gallery /A:t g{l@ri/ obrazáreň; galéria 

artist /A:tIst/ výtvarník; umelec 

audience /O:dI@ns/ diváci; publikum 

bored /bO:d/ znudený; otrávený 

boring /bO:rIÎ/ nudný; otravný 

bother /bÁD@/ obťažovať (se); otravovať 

brand /br{nd/ (obchodná) značka 

cast /kA:st/ 
obsadenie (filmu, 
predstavenia) 

choreographer /kÁriÁgr@f@r/ choreograf 

collection /k@lekSn/ zbierka; kolekcia 

composer /k@mp@Uz@/ skladateľ 

composition /kÁmp@zIS@n/ skladba 

concert /kÁns@t/ koncert 

conductor 
/k@ndökt@/ 

dirigent; sprievodca (vo 
vlaku) 

confused /k@nfju:zd/ zmätený; popletený 

confusing /k@nfju:zIÎ/ mätúci; zavádzajúci 

dancer /dA:ns@/ tanečník/ tanečnica 

depressed /dIprest/ skľúčený; deprimovaný 

depressing /dIpresIÎ/ skľučujúci; deprimujúci 

disappointed /dIs@pOIntId/ sklamaný 

disappointing /dIs@pOIntIÎ/ neuspokojivý 

disgusted /dIsgöstId/ znechutený; zhnusený 

disgusting /dIsgöstIÎ/ nechutný; odporný 

display /dIspleI/ vystaviť; výstava; ukážka 

drummer /dröm@/ bubeník 

embarrassed /Imb{r@st/ zahanbený; v rozpakoch 

embarrassing /Imb{r@sIÎ/ trápny 

entertained /ent@rteInt/ zabávaný; pobavený 

entertaining /ent@teInIÎ/ zábavný 

erase /IreIz/ vygumovať, vymazať 

excited 
/IksaItId/ 

vzrušený; rozrušený; 
rozčilený; nedočkavý 

exciting /IksaItIÎ/ vzrušujúci 

exhausted /IgzO:stId/ vyčerpaný 

exhausting /IkzO:stIÎ/ vyčerpávajúci 

exhibition /eksIbISn/ výstava 

fascinated /f{sIneItId/ okúzlený; fascinovaný 

fascinating /f{sIneItIÎ/ okúzľujúci; strhujúci 

fashion designer /f{S@n dIzaIn@/ módny návrhár 

film director /fIlm daIrekt@/ filmový režisér 

frame /freIm/ rám; konštrukcia  

frightened /fraItnd/ vydesený; vystrašený 

frightening 
/fraIt@nIÎ/ 

hrozivý; desivý; naháňajúci 
hrôzu   

frustrated /fröstreItId/ frustrovaný 

frustrating /fröstreItIÎ/ frustrující 

gripped /grIpt/ uchvátený, zaujatý 

gripping /grIpIÎ/ napínavý; pútavý  

guitarist /gItA:rIst/ gitarista 

inspired /InspaI@d/ nápaditý, zaujímavý 

inspiring /InspaI@rIÎ/ podnetný; inšpirujúci 

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

interesting /Intr@stIÎ/ zaujímavý 

landscape /l{ndskeIp/ krajina 

lighting /laItIÎ/ osvetlenie 

lyrics /lIrIks/ text/slova piesne 

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

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

moved /muːvt/ dojatý 

moving /mu:vIÎ/ dojemný; dojímavý 

musical /mju:zIkl/ hudobný; muzikál  

musician /mju:zISn/ hudobník 

orchestra /O:kIstr@/ orchester 

painter /peInt@/ maliar 

performance /p@fO:m@ns/ predstavenie 

performer /p@fO:m@/ účinkujúci 

photographer /f@tÁgr@f@/ fotograf 

pianist /pI@nIst/ klavirista 

pinned /pInt/ pripnutý, zavesený (obraz) 

play /pleI/ hrať; (divadelná) hra;   

plot /plÁt/ zápletka 

(self-) portrait /self pO:trIt/ autoportrét 
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relaxed /rIl{kst/ odpočinutý; uvoľnený 

relaxing /rIl{ksIÎ/ uvoľňujúci; relaxačný 

scene /si:n/ scéna 

sculptor /skölpt@/ sochár 

sculpture /skölptS@/ socha; sochárstvo 

shocked /SÁkt/ šokovaný 

shocking /SÁkIÎ/ šokujúci; desivý 

singer /sIÎ@/ spevák 

singer-songwriter /sIÎ@ sÁÎraIt@/ spevák - pesničkár 

sketch 
/sketS/ 

náčrtok; skica; (komický) 
výstup 

stage /steIdZ/ javisko 

still life /stIl laIf/ zátišie 

surprised /s@praIzd/ prekvapený 

surprising /s@praIzIÎ/ prekvapujúci 

texture /tekstS@/ konzistencia; struktura 

theatre director /TI@t@ daIrekt@/ divadelní režisér 

tired /taI@d/ unavený; vyčerpaný 

tiring /taIrIÎ/ únavný; vyčerpávajúci 

tune /tju:n/ tón; melódia; (na)ladiť 

uninspired /önInspaI@rd/ nezaujímavý; nenápaditý 

uninspiring /önInspaI@rIÎ/ neinšpirujúci 

worried /wörId/ ustaraný; znepokojený 

worrying /wörIIÎ/ znepokojujúci 

Unit 9 
artistic /A:tIstIk/ umelecký 

believable /bIliːv@b@l/ uveriteľný 

campaign /k{mpeIn/ kampaň 

capital city /k{pItl sIti/ hlavné mesto 

careful /ke@f@l/ opatrný 

careless /ke@l@s/ neopatrný; nedbalý 

colourful /köl@fl/ pestrý; zaujímavý; farebná 

comfortable /kömft@bl/ pohodlný 

constitutional 
monarchy 

/kÁnstItjuːS@n@l 
mÁn@ki/ konštitučná monarchia 

currency /kör@nsi/ mena 

dangerous /deIndZ@r@s/ nebezpečný  

democracy dImÁkr@si/ demokracia 

doubtful /daUtfl/ neistý; majúci pochybnosti 

doubtless /daUtl@s/ nepochybný 

dramatic /dr@m{tIk/ dramatický 

enjoyable /IndZOI@bl/ príjemný, radostný 

environmental /In"vaIr@nmentl
/ 

ekologický; týkajúci sa 
životného prostredia  

famous /feIm@s/ slávny; známy 

flag /fl{g/ vlajka; zástava 

flagpole /fl{gp@Ul/ žrď vlajky 

general election /dZen@r@l 
IlekSn/ všeobecné voľby 

harmful /hA:mfl/ škodlivý 

harmless /hA:ml@s/ neškodný 

helpful /helpf@l/ nápomocný 

helpless /helpl@s/ bezmocný 

hopeful /h@Upf@l/ nádejný 

hopeless /h@Upl@s/ beznádejný 

hungry /höngri/ hladný 

incorporate /InkOːrp@reIt/ začleniť, zahŕňať 

king /kIÎ/ kráľ 

laws /lOːz/ zákony 

lucky /lökI/ (be ~) šťastlivý, mať šťastie 

majority /m@dZÁr@tI/ väčšina; väčšinový 

member /memb@/ člen; príslušník 

monarchy /mÁn@ki/ monarchia 

mysterious 
/mIstI@rI@s/ 

tajomný; tajuplný; záhadný 
Unit  

national anthem /n{S@nl {nT@m/ národná hymna 

national emblem /n{S@nl 
embl@m/ štátny znak 

national symbol /n{S@nl sImbl/ štátny symbol 

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

official /ÁfISl/ úradný; oficiálny 

official language /ÁfISl l{ÎgwIdZ/ úradný jazyk 

painful /peInfl/ bolestivý 

painless /peInl@s/ bezbolestný 

political party /p@lItIkl pA:ti/ politická strana 

politician /pÁlItISn/ politik 

population /pÁpjUleISn/ obyvateľstvo 

prince /prIns/ knieža; vladár; princ 

princess /prInses/ princezná 

queen /kwi:n/ kráľovná 

referendum 
/ref@rend@m/ 

referendum; ľudové 
hlasovaní; plebiscit 

republic /rIpöblIk/ republika 

royal family /rOI@l f{m@li/ kráľovská rodina 

run the country /rön D@ köntri/ vládnuť 

scientific /saI@ntIÎfIk/ vedecký 

sensible /sens@b@l/ rozumný; súdny 

settle /setl/ usadiť sa 

skull and 
crossbones 

/sköl {nd 
krÁsb@Unz/ lebka a skrížené hnáty 

spot /spÁt/ miesto; všimnúť si; zbadať 

terrible /terIbl/ hrozný; strašný 

unbelievable /önbIliːv@b@l/ neuveriteľný 

unlucky /önlökI/ smolný, bez šťastia 

useful /ju:sfl/ užitočný 

useless /ju:sl@s/ nepoužiteľný; zbytočný 

valuable /v{lju@bl/ cenný; hodnotný 

vote /v@Ut/ voliť; hlasovať 

vote /v@Ut/ hlas (voličský) 

Unit 10 
afford /@fO:d/ dovoliť si; dopriať si 

bakery /beIk@ri/ pekárstvo; pekáreň 

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

bestseller /bestsel@/ 
bestseller; najpredávanejší 
tovar 

borrow (from) /bÁr@U frÁm/ požičať si (od) 

browse /braUz/ prechádzať niečo, prezerať 

butcher’s /bUtS@rz/ mäsiarstvo 

cart /kA:t/ kára, vozík 

cash /k{S/ hotové peniaze; hotovosť 

chain store /tSeIn stO: / 
predajňa/obchod v 
obchodnom řetězci 

charity shop /tS{rIti SÁp/ charitatívny obchod 

checkout /tSekaUt/ pokladňa 

chemist’s /kemɪsts/ lékáreň i drogéria 

clothes shop /kl@UDz SÁp/ obchod s oblečením 

consumer /k@nsju:m@/ spotrebitel; konzument 

cost /kÁst/ stáť (o peniazoch) 

decompose /diːk@mp@Uz/ rozložiť (sa) 

deliver /dIlIv@/ doručiť; odovzdať 

delivery /dIlIv@ri/ donášková služba 

department store /dIpA:tm@nt 
stO:/ obchodný dom 

designer brand /dIzaIn@ br{nd/ návrhárska značka 
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discount /dIskaUnt/ zľava 

donate (to) /d@UneIt t@/ darovať, venovať komu 

earn /Æ:n/ zarobiť, zarábať 

electrical goods 
shop 

/IlektrIk@l gUdz 
SÁp/ elektro (obchod) 

exchange /IkstSeIndZ/ vymeniť; zmeniť čo za čo 

greengrocer’s 
/griːngr@Us@rz/ 

ovocie a zelenina (obchod), 
zelovoc 

independent shop /IndIpend@nt 
SÁp/ nezávislý obchod 

jeweller’s /dZuː@l@rz/ zlatníctvo 

lend (to) /lend t@/ požičať komu 

low cost /l@U kÁst/ nízkorozpočtový 

make 
/meIk/ 

něco udělat (ve spojení s 
podstatným jménem) 

newsagent’s /njuːzeIdZ@ntz/ trafika, novinový stánok 

owe /@U/ dlhovať niekomu 

package /p{kIdZ/ (malý) balík; balíček 

post office /p@Ust ÁfIs/ pošta 

purchase /pÆ:tS@s/ kúpa 

purchase /pÆ:tS@s/ koupit, zakúpiť 

queue /kju:/ rad, zástup (čakanie) 

queue /kju:/ stáť v rade 

raise (for) 
/reIz fO:/ 

vyzbierať peniaze (na nejaký 
účel); povstať (za niečo) 

receipt 
/rIsi:t/ 

potrdenka; príjmový doklad; 
bloček 

recommend /rek@mend/ odporučiť 

recommendation /rek@mendeISn/ odporúčanie 

refund 
/rIfönd/ 

refundovanie; peňažná 
náhrada 

refund 
/rIfönd/ 

refundovať; dať peňažnou 
náhradu 

replace 
/rIpleIs/ 

nahradiť; zameniť; vrátiť na 
pôvodné miesto  

replacement /rIpleIsm@nt/ výmena, nahradenie 

return /rItÆ:n/ vrátenie tovaru 

return /rItÆ:n/ vrátiť tovar 

sale /seIl/ výpredaj, akcia, zľava 

save /seIv/ šetriť; sporiť 

spend 
/spend/ 

utratiť; minúť (peniaze); 
(s)tráviť (čas) 

spend (on) /spend Án/ minúť(peníze) na 

stationery shop /steIS@n@ri SÁp/ papiernictvo 

supermarket /su:p@mA:kIt/ supermarket 

sustainable /s@steIn@b@l/ trvalo udržateľný, ekologický 

track /tr{k/ sledovať, stopovať 

trend /trend/ trend; smer; tendencia 

waste (on) /weIst Án/ plytvať, utrácať za 

win /wIn/ vyhrať; zvíťaziť 

 

 


