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Optimise B2
Unit 1 – Time on your hands
TOPIC VOCABULARY | Words connected with TV and cinema
audience
/O:dI@ns/
diváci, publikum
box office
/bÁks ÁfIs/
pokladňa
broadcast
/brO:dkA:st/
vysielanie
cast
/kA:st/
obsadenie
channel
/tS{nl/
kanál (televízny)
credits
/kredIts/
kredity, uznanie
director
/daI'rekt@/
riaditeľ
flop
/flÁp/
prepadák, prepadnúť
on demand
/Án dI'mA:nd/
na pžiadanie
producent, výrobca,
producer
/pr@'dju:s@/
spracovávateľ
programme
/pr@Ugr{m/
program, relácia
reality show
/rI'{l@ti S@U/
reality šou
release
/rI'li:s/
uvoľniť, prepustiť, publikovať
satellite
/s{t@laIt/
satelitná družica
screenplay
/skri:npleI/
filmový scenár
series
/sI@ri:z/
rad, séria, skupina
sitcom
/sItkÁm/
sitkom, situačná komédia
viewer
/vju:@/
divák, dozorca
PHRASAL VERBS
act out
/{kt 'aUt/
zahrať (divadlo)
chill out
/tSIl 'aUt/
schladiť sa, pribrzdiť, upokojiť sa
come on
/köm Án/
poď, poponáhľaj sa
hang out
/h{Î 'aUt/
zdržiavať sa (miesto)
sit through
/sIt Tru:/
sedieť cez
take up
/teIk 'öp/
zabrať, zaberať, prijať
turn over
/tÆ:n @Uv@/
COLLOCATIONS | Collocations with do, have, make and take
do nothing
/du: nöTIÎ/
nič nerobiť, byť pasívny, nekonať
/du: sömbÁdI @
'feIv@/
urobiť niekomu láskavosť
/du: jO: best/
veľmi sa snažiť
/h{Ęv @ gUd 'naIt/ mať sa dobre, dobre sa baviť
/h{v @ hÁl@deI/ dovolenkovať
/h{v t@ du:/
mať niečo urobiť
/meIk @ dIfr@ns/ líšiť sa, zmeniť
/meIk @n ef@t/
vynaložiť úsilie
/teIk @ 'breIk/
dať si pauzu
/teIk pA:t In/
zúčastniť sa niečoho
/teIk taIm Af
take time off work wÆ:k/
vziať si voľno z práce
take your time
/teIk j@ 'taIm/
dať si načas, neponáhľať sa

do sb a favour
do your best
have a good time
have a holiday
have sth to do
make a difference
make an effort
take a break
take part in

WORD FORMATION
appear
/@'pI@/
disappear,
(dis)appearance,
apparent,
apparently
decide
/dI'saId/
(in)decision,
deciding,
(in)decisive,
(in)decisively
end
/end/
ending, unending,
unendingly,
endless, endlessly
exist
/Ig'zIst/
existence, existing
impress
/Im'pres/
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zjaviť sa, vyskytnúť sa, zdať sa
zmiznúť, odísť, zmiznutie,
zjavný, zjavne
rozhodnúť (sa)
(ne)rozhodnosť, rozhodovanie,
(ne)rozhodný, (ne)rozhodne
končiť, koniec
koniec, nekonečný, nekonečne
existovať
existencia, existujúci
očariť, zapôsobiť, urobiť dojem

impression,
impressionist,
impressionism,
(un) impressive,
(un)impressively
late
/leIt/
latest, lateness,
lately, later
(adj/adv)
please
/pli:z/
(dis)pleasure,
(un)pleasurable,
(dis)pleased, (un)
pleasant,
(un)pleasantly
popular
/pÁpjUl@/
popularise,
(un)popularity,
unpopular,
(un)popularly

dojem, impresionista,
impresionizmus,
(ne)očarujúci/(ne)zaujímavý,
(ne)očarujúco/(ne)zaujímavo
neskoro, neskorý
najnovší, oneskorenie,
nedávno,neskôr/neskorší
potešiť, prosím
(ne)spokojnosť, (ne)príjemný,
(ne)spokojný, (ne)príjemný,
(ne)príjemne
obľúbený, populárny
popularizovať, (ne)obľúbenosť,
neobľúbený, (ne)obľúbene

Unit 2 – Learning about learning
TOPIC VOCABULARY | Words connected with
studying and learning
certifikát, vysvedčenie,
certificate
/sÆ:'tIfIk@t/
potvrdenie
coach
/k@UtS/
tréner, trénovať (niekoho)
stupeň, miera, akademická
degree
/dI'gri:/
hodnosť
graduate
/gr{dZu@t/
absolvent vysokej školy
instructor
/In'strökt@/
inštruktor, učiteľ
lecturer
/lektS@r@r/
prednášajúci
licence
/laIsns/
licencia, povolenie, oprávnenie
pass (an exam / a /pA:s / {n
test)
Ig'z{m / @ test/ prejsť skúškou/testom
pupil
/pju:pl/
žiak
qualification
/kwÁlIfIkeIS@n/ kvalifikácia
revise (for an exam / /rI'vaIz / fO: {n
a test)
Ig'z{m / @ test/ opakovať si na skúšku/test
take (an exam / a /teIk {n Ig'z{m
test)
/ @ test/
ísť na skúšku/test
/önd@'gr{dZU@t

undergraduate
/š
PHRASAL VERBS
catch up with
/k{tS öp wID/
creep up behind
dig up

študent vysokej školy
dobehnúť, dostihnúť

/kri:p öp
bI'haInd/
/dIg öp/

zaostávať
vykopať
skončiť (ako), dostať sa/ocitnúť
end up
/end öp/
sa (kde)
hurry up
/höri öp/
popnáhľať sa
look up
/lUk öp/
vyhľadať niečo (v slovníku)
vyraziť (na cestu), nastaviť,
set up
/set'öp/
zorganizovať
speak up
/spi:k öp/
hovoriť nahlas/hlasnejšie
think up
/TIÎk öp/
vymyslieť niečo
use up
/ju:z 'öp/
spotrebovať
WORD PATTERNS | Words + prepositions
bored of/with (-ing) /bO:d @v / wIT/ znudený čím (aktivita)
/kÁns@n'treIt

concentrate on (-ing) Án/

sústrediť sa na čo (aktivita)
kritizovať niekoho kvôli niečomu
criticise (sb) for (-ing) /krItIsaIz fO:/ (aktivita)
rozhodnúť proti niečomu
decide against (-ing) /dI'saId @'genst/ (aktivita)
/Ik'spI@rI@nst

experienced in (-ing) In/

skúsený v (aktivita)
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interested in (-ing) /Intr@stId In/
pay attention to
/peI @'tenSn t@/
qualify as
/kwÁlIfaI {z/
succeed in (-ing)
/s@k'si:d In/
wrong with (-ing)
/rÁÎ wIT/
WORD FORMATION
believe
/bI'li:v/
(un)believable,
(dis)belief, believer,
unbelievably
champion
/tS{mpi@n/
championship
/tS{mpi@nSip/
compete
/k@mpi:t/
competition,
competitor,
competing,
(un)competitive
(adj),
(un)competitively
difficult
/dIfIklt/
difficulty
/dIfIk@lti/
inform
/In'fO:m/
informative,
information, informer,
informant
maths
/m{Ts/
mathematics,
mathematical,
mathematician,
mathematically
relate
/rI'leIt/
relative (adj/n),
(un)related,
relatively, relation,
relationship
success
/s@k'ses/
succeed,
(un)successful,
unsuccessfully

zaujímajúci sa o (aktivita)
dávať pozor na
kvalifikovať sa ako
uspieť v čom (aktivita)
zle/nesprávne s čím(aktivita)
veriť
(ne)uveriteľný, (ne)dôvera,
veriaci, neuveriteľne
šampión
majstrovstvá, šampionát
súťažiť, súperiť

súťaž, súťažiaci, súťaženie,
(ne)súťaživý, (ne)súťaživo
neľahký, náročný
ťažkosť, náročnosť, prekážka
oznámiť, informovať
informatívny,informácia,
informátor/udavač, informátor
matematika
matematika, matematický,
matematik, matematicky
týkať sa, vzťahovať sa na
relatívny/príbuzný, (ne)súvisiaci,
relatívne, spojitosť/príbuzenstvo,
vzťah
úspech
uspieť, (ne)úspešný, neúspešne

Unit 3 – Invent and innovate
TOPIC VOCABULARY | Words connected with manufacturing and tools
appliance
/@'plaI@ns/
zariadenie, spotrebič
create
/kri:'eIt/
vytvoriť, tvoriť
develop
/dI'vel@p/
vyvinúť, vypracovať, prejaviť sa
discover
/dIs'köv@/
objaviť
engine
/endZIn/
motor, rušeň, stroj
generate
/dZen@reIt/
vytvárať, zapríčiniť
invent
/In'vent/
vynájsť, vymyslieť
machine
/m@'Si:n/
stroj, zariadenie
manufacture
/m{njU'f{ktS@/ vyrobiť, vyrábať
motor
/m@Ut@/
motor, pohybový sval
/rI"m@Ut

remote control
k@n'tr@Ul/
diaľkové ovládanie
tool
/tu:l/
nástroj, náradie, náčinie
PHRASAL VERBS
carry out
/kerI aUt/
realizovať, vykonávať
come on
/köm Án/
poďme, ponáhľaj sa, poď
come up with
/köm öp wIT/ prísť s (riešením)
figure out
/fIg@ aUt/
vyriešiť, prísť na niečo
look into
/lUk 'Int@/
preskúmať, zaoberať sa
plug in
/plög In/
zapojiť do siete
COLLOCATIONS | Collocations with top and high
high priority
/haI praI'ÁrIti/ veľmi dôležitý
vysoká rýchlosť/vysoko
high speed
/haI spi:d/
rýchlostný
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high time
high-definition
high-performance

/haI taIm/
najvyšší čas
/haI defI'nISn/ vysoké rozlíšenie
/haI
p@'fO:m@ns/
vysoký výkon

high-powered
/haI'paU@d/
high-tech
/haI 'tek/
top award
/tÁp @'wO:d/
top priority
/tÁp praI'ÁrIti/
top secret
/tÁp 'si:kr@t/
top speed
/tÁp spi:d/
WORD FORMATION
achieve
/@'tSi:v/
achievement,
achiever
create
/kri:'eIt/
creation, creator,
creativity,
(un)creative, (un)
creatively
discover
/dIs'köv@/
discovery, discoverer
explore
/Ik'splO:/
explorer, exploration,
exploratory
fortunate
/fO:tS@n@t/
unfortunate,
(un)fortunately,
fortune
science
/saI@ns/
scientist,
(un)scientific,
(un)scientifically
simple
/sImpl/
simply, simplicity,
simplify
solve
/sÁlv/
solution, solver,
solving

vysoko výkonný (zariadenie,
prístroj)
supermoderný
najvyššie ocenenie
najvyšša priorita
prísne tajný
najvyššia rýchlosť
dosiahnuť (úspech)
úspech, víťaz
vytvoriť
stvorenie/tvorba, tvorca,
tvorivosť, (ne)tvorivý, (ne)tvorivo
objaviť
objav, objaviteľ
preskúmať, prebádať
prieskumník, prieskum,
prieskumný
majúci/prinášajúci šťastie
nešťastný, (na)nešťastie, šťastie
veda, vedný odbor
vedec, (ne)vedecký, (ne)vedecky
jednoduchý, obyčajný, prostý
jednoducho, jednoduchosť,
zjednodušiť
riešiť, vyriešiť
riešenie/roztok, riešiteľ, riešenie

Unit 4 – Crime doesn’t pay
TOPIC VOCABULARY | Words connected with law and order
accused
/@'kju:zd/
obvinený
evidence
/evId@ns/
dôkaz
fine
/faIn/
v poriadku, skvelý, pokuta
guilty
/gIlti/
vinný
imprisonment
/Im'prIznm@nt/ uväznenie
judge
/dZödZ/
súdiť, sudca
jury
/dZU@ri/
porota
justice
/dZöstIs/
spravodlivosť
trial
/traI@l/
súdny proces
verdict
/vÆ:dIkt/
verdikt, rozsudok
victim
/vIktIm/
obeť
PHRASAL VERBS
beat up
/bi:t öp/
surovo zbiť, ubiť
break in
/breIk In/
vniknúť
come forward
/köm fO:w@d/ vystúpiť, prísť dopredu, núkať sa
get away with
/get @'weI wID/ ujsť /vyhnúť sa trestu
hold up
/h@uld 'öp/
zadržať, pribrzdiť
let off
/let Áf/
nechať niekoho odísť
umožniť niečo, smerovať na
make for
/meIk fO:/
nejaké miesto
turn in
/tÆ:n In/
ísť spať, vrátiť
COLLOCATIONS | Collocations with crime
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/kraIm l{b/
/kraIm
prI'venS@n/
/kraIm reIt/
/kraIm si:n/
/kraIm weIv/
/heIt kraIm/
/O:g@'naIzd
kraIm/
/peti kraIm/
/ju:T kraIm/

organised crime
petty crime
youth crime
WORD FORMATION
burgle
/bÆ:gl/
burglary, burglar
grow
/gr@U/
growing, grown,
growth
prevent
/prI'vent/
preventable,
preventive,
prevention
satisfy
/s{tIsfaI/
dissatisfy,
(un)satisfying,
(un)satisfactory,
(dis)satisfaction
shock
/SÁk/
shocking, shockingly
understand
/önd@'st{nd/
misunderstand,
understandable,
(mis)understanding
vandal
/v{ndl/
vandalise, vandalism
young
/jöÎ/
youngster, youth,
youthfulness

laboratórium pre vyšetrovanie
zločinov
prevencia zločinu
miera zločinnosti
miesto zločinu
vlna zločinu
zločin z nenávisti
organizovaný zločin
drobný zločin
mládežnícky zločin
vlámať sa
vlámanie sa, nočný vlámač
pestovať (niečo), rásť
rastúci, vyrastený/dospelý, rast
zabrániť, predísť čomu
zbytočný, preventívny, prevencia
uspokojiť
neuspokojiť, (ne)vyhovujúci,
(ne)uspokojivý, (ne)spokojnosť
šok, preľaknutie
šokujúci, šokujúco
chápať, rozumieť
neporozumieť, pochopiteľný,
(ne)dorozumenie
vandal
ničiť, vandalizmus
mladý
mladík, mládež, mladistvosť

Unit 5 – You win some, you lose some
TOPIC VOCABULARY | Words connected with sports
ball
/bO:l/
lopta, guľôčka
bat
/b{t/
netopier, pálka
beat
/bi:t/
biť, tĺcť
competitor
/k@m'petIt@/
súper, konkurent
course
/kO:s/
chod(jedla), smer, priebeh, kurz
court
/kO:t/
kurt, ihrisko, súd, dvor
cue
/kju:/
tágo, podnet, stopa
draw
/drO:/
kresliť, remízovať, ťahať, ťah,
field
/fi:ld/
pole, roľa, ihrisko, plocha
opponent
/@'p@Un@nt/
oponent, súper
pitch
/pItS/
ihrisko, výška, rozsah
racket
/r{kIt/
raketa
referee
/ref@'ri:/
rozhodca, sudca
ring
/rIÎ/
prsteň, boxerský ring
rink
/rIÎk/
klzisko
rod
/rÁd/
tyč, drôt, udica
score
/skO:/
skórovať, získať bod
spectator
/spek'teIt@/
divák, dozorca
stick
/stIk/
palica, tyčka
track
/tr{k/
závodná dráha/okruh
umpire
/ömpaI@/
rozhodca (v niektorých športoch)
viewer
/vju:@/
divák, čítací prístroj
win
/wIn/
vyhrať, zvíťaziť
PHRASAL VERBS
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check out
/tSek aUt/
odhlásiť sa z ubytovania
knock out
/nÁk aUt/
knokautovať, poraziť
listen out for
/lIsn aUt fO:/
počúvať niečo
make out
/meIk 'aUt/
pochopiť, porozumieť
mind out
/maInd aUt/
venovať pozornosť čomu
pull out
/pUl aUt/
vytrhnúť, vytiahnuť
stand out
/st{nd aUt/
vynikať, byť extrémne dobrý
stick out
/stIk aUt/
vyčnievať
WORD PATTERNS | Words + prepositions
adjust to (-ing)
/@'dZöst t@/
prispôsobiť čomu (aktivta)
znepokojený čím, úzkostlivý kvôli
anxious about (-ing) /{ÎkS@s @'baUt/ (aktivita)
zabrániť niekomu v niečom
ban (sb) from (-ing) /b{n frÁm/
(aktvita)
benefit from (-ing) /ben@fIt frÁm/ mať prospech z čoho (aktivita)
cheat at
/tSi:t {t/
podvádzať
consist of
/k@n'sIst @v/
skladať sa z, pozostávať z
difference between (- /dIfr@ns
ing)
bI'twi:n/
rozdiel v (aktivita)
insist on (-ing)
/In'sIst Án/
trvať na (aktivita)
participate in (-ing) /pA:'tIs@peIt In/ zúčastniť sa (aktivita)
prevent (sb) from (zabrániť niekomu v niečom
ing)
/prI'vent frÁm/ (aktvita)
WORD FORMATION
anxious
/{ÎkS@s/
úzkostlivý, znepokojený
anxiety,
anxiousness,
anxiously
úzkosť, úzkostlivo
hádať sa, diskutovať,
argue
/A:gju:/
polemizovať
argument,
argument/hádka,
argumentative,
hádavý/argumentačný,
arguable, arguably
diskutabilný, pravdepodobne
compete
/k@mpi:t/
súťažiť, súperiť
competitive,
competition,
competitor,
súťaživý, súťaž,
competitively
súťažiaci/konkurencia, súťaživo
develop
/dI'vel@p/
vyvinúť, vypracovať, prejaviť sa
development,
developer,
developing,
vývoj, developer, rozvojový,
(un)developed
(ne)rozvinutý
fail
/feIl/
prepadnúť, neuspieť
failure
/feIlj@/
zlyhanie, neúspech, nezdar
long
/lÁÎ/
dlhý, dlho
length, lengthen,
elongate
dĺžka, predĺžovať sa, predĺžiť
swim
/swIm/
plávať
swimming, swimmer,
plavecký, plavec,
swimmingly
hladko/úspešne
win
/wIn/
vyhrať, zvíťaziť
winner, winnings,
winning
víťaz, výhry, víťazný

Unit 6 – Next steps
TOPIC VOCABULARY | Words connected with the world of work
bonus
/b@Un@s/
bonus
off sick
/Áf sIk/
chorý na PN
m@'tÆ:nIti
on maternity/paternity /Án
/ p@'tÆ:rn@ti
leave
li:v/
na rodičovskej dovolenke

on strike
resign
retire
salary
tip

/Án 'straIk/
/rIzaIn/
/rI'taI@/
/s{l@ri/
/tIp/

v štrajku, štrajkujúci
odstúpiť, rezignovať
odísť do dôchodku
plat
sprepitné
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/önImplOId/
/wIdZ/

nezamestnaný
mzda (hodinová)

/bÆ:n aUt/
/kÁpI In/
/fIl In fO:/
/get @'hed/

vyhorieť (mentálne, fyzicky)
dať do kópie
vyplniť pre
predbehnúť
napísať pomocou klávesnice,
vpísaťvložiť
prepustiť
zamestnať, prijať

key in
/ki: 'In/
lay off
/leI Áf/
take on
/teIk 'Án/
work (your way) up
/wÆ:k jO: weI
(Idiomatic)
öp/
prepracovať sa k čomu
COLLOCATIONS | Collocations with go and get
get a placement
get fired
get lost
get ready
get the impression
get the sack
get upset
go abroad
go bankrupt
go crazy
go missing
go quiet
WORD FORMATION
employ
(un)employed,
employer, employee,
(un)employment
finance
financial, financially
friend
(un)friendly, friendship
neighbour
neighbourly,
neighbourhood
poor
poorly, poverty,
poorness
satisfy
dissatisfy,
(un)satisfying,
(un)satisfactory, (dis)
satisfaction
vary
various, (in)variable,
varying, varied,
variation, variety,
invariably
volunteer
(in)voluntary,
(in)voluntarily

/get @
pleIsm@nt/
/get faI@d/
/get lÁst/
/get redi/
/get D@
Im'preSn/
/get D@ s{k/
/get öp'set/
/g@U @'brO:d/
/g@U
'b{Îkröpt/
/g@U kreIzi/
/g@U mIsIÎ/
/g@U 'kwaI@t/
/Im'plOI/

/faIn{ns/
/frend/
/neIb@/

/pU@/

/s{tIsfaI/

/ve@ri/

/vÁl@n'tI@/

získať umiestnenie
byť prepustený/vyhodený
stratiť sa
nachystať sa, pripraviť sa
mať dojem
dostať padáka, vyletieť z práce
znepokojiť sa
ísť do zahraničia
zbankrotovať
zblázniť sa
chýbať
stíchnuť, zmĺknuť
zamestnávať
(ne)zamestnaný, zamestnávateľ,
zamestnanec, (ne)zamestnanosť
financie, peniaze, financovať
finančný, finančne
priateľ
(ne)priateľský, priateľstvo
sused
susedský, susedstvo
chudobný, úbohý
úboho/zle, chudoba,
slabosť/chudoba
uspokoiť
neuspokojiť, (ne)vyhovujúci,
(ne)uspokojivý, (ne)spokojnosť
kolísať/varírovať/líšiť sa
rozličný, (ne)stály, meniaci sa,
pestrý/rozmanitý,
variácia/odchýlka, rôznorodosť,
stále
doborvoľník
(ne)dobrovoľný, (ne)dobrovoľne

Unit 7 – Exploring art
TOPIC VOCABULARY | Words connected with
the arts
abstract
/{bstr{kt/
abstraktný, abstrakt
auction
/O:kSn/
aukcia
choreographer
/kÁri'Ágr@f@r/ choreograf
conductor
/k@n'dökt@/ dirigent, sprievodca
exhibition
/eksI'bISn/
výstava
www.macmillan.sk/slovnicky

illustration
/Il@'streISn/ ilustrácia
installation
/In'stO:leIS@n/ inštalácia
masterpiece
/mA:st@pi:s/ majstrovské dielo
producer
/pr@'dju:s@/ producent
set
/set/
situovaný, umiestnený
stage
/steIdZ/
javisko, pódium
studio
/stju:dI@U/
štúdio
PHRASAL VERBS
draw up
/drO: öp/
navrhnúť, vypracovať
edit out
/edIt aUt/
editovať/upraviť
grow on
/gr@U Án/
získať si obdiv
sketch out
/sketS aUt/
vykresliť
tear up
/tI@ öp/
roztrhnúť
turn out
/tÆ:n 'aUt/
skončiť sa, dopadnúť ako
COLLOCATIONS | Collocations from the art world
/b{l@nsIÎ
{kt/
@ dIfIklt /
be a difficult/hard act to /bi:
hA:d {kt t@
follow
fÁl@U/
/bI'haInd D@
behind the scenes
si:ns/
/bl{Îk
blank canvas
k{nv@s/
play a part/role (in
/pleI @ pA:t /
doing sth)
r@Ul In du:IÎ/
/teIk sent@
take centre stage
steIdZ/

balancing act

WORD FORMATION
access
accessibility,
(in)accessible
attract
(un)attractive,
attraction, attractively
beauty
beautiful, beautifully,
beautify, beautician
doubt
doubtful, doubtfully,
doubtless,
(un)doubted,
undoubtedly
ease
(un)easy, (un)easily
equip
equipment,
(un)equipped
mass
massive, massively
patience
patient, (im)patient

/{kses/

/@'tr{kt/

/bju:ti/

/daUt/

/i:z/
/I'kwIp/

/m{s/
/peIS@ns/

nájdenie rovnováhy
ľahko/ťažko prekonateľný
v zákulisí
čisté/nepomaľované plátno
hrať úlohu/rolu v niečom
byť v centre pozornosti
prístup
prístupnosť/dostupnosť,
(ne)dostupný
priťahovať, lákať
(ne)príťažlivý,
atrakcia/príťažlivosť, príťažlivo
krása
krásny, krásne, skrášľovať,
kozmetička
pochybnosť, pochybovať
nerozhodný/pochybný,
nerozhodne, bezpochyby,
(ne)pochybný/(ne)popierateľný,
bezpochýb
uľahčiť, zmierniť
(ne)ľahký, (ne)ľahko
vybaviť, vystrojiť
vybavenie/výstroj,
(ne)vybavený/(ne)ustrojený
množstvo, hromada, omša
masívny, masívne
trpezlivosť
trpezlivý, (ne)trpezlivý

Unit 8 – The world around us
TOPIC VOCABULARY | Words connected with environmental issues
carbon footprint
climate change
global warming
greenhouse effect
ozone layer
renewable energy

/kA:b@n
fUtprInt/
uhlíková stopa
/klaImIt
tSeIndZ/
klimatická zmena
/gl@Ubl
wO:mIÎ/
globálne otepľovanie
/gri:nhaUs I'fe
kt /
skleníkový efekt
/@Uz@Un leI@/ ozónová vrstva
/rI'nju:@bl
en@dZI/
obnoviteľná energia
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/s@'steIn@b@l
dI'vel@pm@nt/ udržateľný rozvoj
/tÁksIk weIst/ toxický odpad

vyžadovať, domáhať sa, volanie
po
nakrájať
vyčistiť
vyhynúť, vymrieť
odstrániť niekoho, skoncovať
/du: @'weI
do away with
wIT/
s niečím
run out
/rön 'aUt/
minúť niečo, nemať dostatok
throw away
/Tr@U @'weI/ zahodiť, premrhať
wipe out
/waIp aUt/
vytrieť, vyhladiť, vyhladenie
WORD PATTERNS | Words + prepositions
affected by
/@'fektId baI/ ovplybvnený čím
exposed to
/Iks'p@Uzd t@/ vystavený čomu
harmful to
/hA:mfl t@/
škodlivý pre
call for
chop down
clean up
die out

protected from
threatened by
waste of
WORD FORMATION
benefit
beneficial, benefactor
industry
industrial, industrially
live (v/adj/adv)

/kO:l fO:/
/tSÁp döUn/
/kli:n 'öp/
/daI aUt/

/pr@'tektId
frÁm/
chránený pred
/Tret@nd baI/ ohrozený čím
/weIst @v/
plytvanie čím
/ben@fIt/
/Ind@stri/
/lIv/

life, alive, living, lively
ordinary
/O:dnri/
extraordinary,
ordinariness,
(extra)ordinarily
origin
/ÁrIdZIn/
originate, (un)original,
originally
signify
(in)significant,
(in)significantly,
(in)significance
storm
stormy
tradition
(un)traditional,
(un)traditionally

prospech, úžitok, benefit
užitočný, dobrodinec
priemysel
priemyselný, priemyselne
žiť/bývať, živý, naživo
život, živý/žijúci, žitie,
čulý/živý/rezký
bežný, obyčajný
neobyčajný,obyčajnosť,
(ne)obyčajne
pôvod

/'sIgnIfaI/

pochádzať
znamenať, predstavovať, dať
najavo

/stO:m/
/stO:mi/
/tr@'dISn/

(ne)významný, (ne)významne,
bezvýznamnosť
búrka
búrkový, búrlivý
tradícia
(ne)tradičný, (ne)tradične

Unit 9 – A word to the wise
TOPIC VOCABULARY | Words connected with literature
crime fiction
/kraIm fIkSn/ krimi fikcia
critic
/krItIk/
kritik
editor
/edIt@/
redaktor, vydavateľ
fantasy
/f{nt@si/
fantastická literatúra
graphic novel
/gr{fIk nÁvl/ grafický román
historical fiction
legend
novelist
playwright
romantic novel
science fiction
tragedy
PHRASAL VERBS

/hIs'tÁrIkl
fIkSn/
historická fikcia
/ledZ@nd/
legenda
/nÁv@lIst/
spisovateľ
/pleIraIt/
autor divadelnej hry
/r@U'm{ntIk
nÁvl/
romantický román
/saI@ns 'fIkSn/ sci-fi, vedecko fatntastický
/tr{dZ@dI/
tragédia
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get across
go on
put forward

vychovať, začať hovoriť
o/nadniesť tému
prelistovať
vysvetliť/objasniť, dostať sa
/get @'krÁs/ cez (miestne)
/g@U Áon/
pokračovať, konať sa, diať sa
/pUt fO:w@d/ predostrieť, predložiť

read up about

/rI:d öp
@'baUt/

bring up
flick through

/brIÎ 'öp/
/flIk Tru:/

prečítať si o
vyhláskovať, pochopiť,
spell out
/spel aUt/
rozlúštiť
talk through
/tO:k Tru:/
prebrať slovne/prerozprávať
COLLOCATIONS | Collocations with say, speak and tell
say
/seI h@'l@U /
hello/goodbye/goodnig gUd'baI /
pozdraviť sa, rozlúčiť sa,
ht
gUd'naIt/
popriať dobrú noc
say sorry
/seI sÁri/
vyjadriť ľútosť, ospravedlniť sa
speak against / in
/spi:k @'genst namietať slovne voči niečomu,
favour of sth
/ In feIv@ @v/ slovne niečo podporiť
/spi:k fO:
jO:'self/
hovoriť za seba
/spi:k wel /
v dobrom, s obdivom o niekom
speak well/highly of sb haIlI @v/
rozprávať
/spi:k jO:
speak your mind
maInd/
povedať, čo máte na jazyku
tell a joke
/tel @ dZ@Uk/ povedať vtip
/tel @ laI / D@
tell a lie/the truth
tru:T/
klamať, hovoriť pravdu
tell a story
/tel @ stO:rI/ porozprávať príbeh
tell sb a secret
/tel @ si:kr@t/ povedať niekomu tajomstvo
/tel D@ dIfr@ns
tell the difference
bI'twi:n
between things
TIÎgz/
rozlíšiť medzi vecami
tell the time
/tel D@ taIm/ povedať koľko je hodín

speak for yourself

WORD FORMATION
able
/eIbl/
unable, (in)capable,
disabled, (dis/in)ability,
capability
appear
/@'pI@/
disappear,
(dis)appearance,
apparent, apparently
know
/n@U/
knowledge,
(un)knowledgeable,
(un)known, (un)
knowing,
(un)knowingly
lonely
/l@Unli/
loneliness
/l@UnlIn@s/
speak
/spi:k/
speaker, speech,
speechless,
(un)spoken,
unspeakable
surround
/s@'raUnd/
surroundings,
surrounding
think
/TIÎk/
thinker, thought,
thinking, (un)thinking,
thoughtful, thoughtless,
(un)thinkingly,thoughtf
ully, thoughtlessly
vary
/ve@ri/

schopný
neschopný/nespôsobilý,
(ne)schopný,
invalidný/blokovaný,
(ne)schopnosť, schopnosť
zjaviť sa, prísť
zmiznúť/odísť,
zmiznutie/objavenie sa, zjavný,
zjavne
vedieť, poznať
vedomosti, (ne)poznateľný,
(ne)známy, (ne)znalý,
(ne)znalo
osamelý, opustený
samota, osamelosť
rozprávať, hovoriť
rečník, reč/prejav, bez slov,
(ne)vyslovený,
neopísateľný/nevysloviteľný
obklopiť, obklopovať
okolie, okolitý
myslieť, premýšľať
mysliteľ, myšleinka, myslenie,
(ne)rozvážny,
rozvážny/premýšľavý,
bezmyšlienkovitý/neuvážený,
(bez)myšlienkovite,
dôkladne/premyslene,
bezmyšlienkovito
líšiť sa, byť rôznorodý
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rôzny, kolísav/premenlivý,
(ne)kolísavý/(ne)premenlivý,
meniaci sa, pestrý/rozmanitý,
premena/zmena/odchýlka,
rôznorodosť, stále

various, variable,
(in)variable, varying,
varied, variation,
variety, invariably

Unit 10 – Spending power
TOPIC VOCABULARY | Words connected with spending money
bill
/bIl/
účet, bankovka(AmE)
cash
/k{S/
hotovosť
cashpoint
/k{SpOInt/
bankomat
change
/tSeIndZ/
drobné, výdavok, zmena, zmeniť
credit card
/kredIt kA:d/ kreditná karta
discount
/dIskaUnt/
zľava
PIN
/pIn/
PIN, osobné identifikačné číslo
receipt
/rI'si:t/
doklad, potvrdenie, účet
refund
/rI'fönd/
refundovať, refundácia, náhrada
uložiť peniaze do pokladne,
till
/tIl/
pokladnica
PHRASAL VERBS
carry on
/k{ri Án/
pokračovať, vydržať
decide on
/dI'saId Án/ rozhodnúť o
pick on
/pIk Án/
kritizovať, byť nepríjemný
press on
/pres Án/
zatlačiť na
put on
/pUt Án/
obliecť si, dať si na seba
sleep on
/sli:p Án/
vyspať sa
start on
/stA:t Án/
začať, spustiť
switch on
/swItS 'Án/
zapnúť
COLLOCATIONS | Collocations with do, get, go and make
do business with
get a bargain
go bankrupt
make a fortune
make a living
make a loss
make a profit

/du: bIzn@s
wIT/
obchodovať s kým
/get @ bA:gIn/ niečo výhodne kúpiť
/g@U
'b{Îkröpt/ zbankrotovať
/meIk @
fO:tS@n/
zbohatnúť
/meIk @ 'lIvIÎ/ zarábať na živobytie
/meIk @ lÁs/ byť stratový
/meIk @
prÁfIt/
byť ziskový
/meIk @
pÆ:tS@s/
nakúpiť, kúpiť

make a purchase
WORD FORMATION
desire
/dI'zaI@/
(un)desirable

túžba, želanie
(ne)želaný
hospodárstvo, hospodárnosť,
economy
/I'kÁn@mi/
ekonómia
šetrne hospodáriť/šetriť,
economise, economic,
ekonomický//hospodársky,
(un)economical,
(ne)ekonomický/(ne)šetrný,
economically
ekonomicky/úsporne
grow
/gr@U/
pestovať, rásť
growing, grown, growth
rastúci, vyrastený/dospelý, rast
nation
/neISn/
národ
national, nationality
národný, národnosť
revolution
/rev@'lu:S@n/ revolúcia
revolutionary , revolt,
revolučný, revoltovať, revoltujúci,
revolting, revolve
obiehať/točiť sa
podnetný, stimulujúci,
stimulating
/stImjUleItIÎ/ povzbudzujúci
povzbudený/stimulovaný,
povzbudzovať/stimulovať,
stimulated, stimulate,
povzbudenie/stimul/podnet,
stimulus, stimulation
stimulácia
strong
/strÁÎ/
silný
strength, strongly
sila, silno
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supply
supplier

/s@'plaI/
/s@'plaI@/

ponuka, dodávka
dodávateľ, zásobovateľ

Unit 11 – A long way from home
TOPIC VOCABULARY | Words connected with travelling
arrive (at swh)
/@'raIv/
prísť/pricestovať kde
commuters
/k@'ju:t@z/
dochádzajúci
entrance
/In'trA:ns/
vchod, vstup
excursion
/Iks'kÆ:Sn/
exkurzia, výlet
fare
/fe@/
cestovné
fee
/fi:/
poplatok, taxa, odmena
flight
/flaIt/
let
gate
/geIt/
brána, vráta, závora, vchod
get (to swh)
/get/
dostať sa niekam
journey
/dZÆ:ni/
cesta
passengers
/p{sIndZ@rz/ cestujúci
platform
/pl{tfO:m/
nástupište, perón, platforma
reach (swh)
/ri:tS/
dosahovať, dosah
hostina, formálna oslava,
reception
/rI'sepS@n/
príjem/prijímanie
ride
/raId/
jazdiť na niečom
route
/ru:t/
smer trasy, cesta, trať
cestovný lístok, vstupenka,
ticket
/tIkIt/
pokutový lístok
travel
/tr{vl/
cestovanie, cestovný
trip
/trIp/
výlet
voyage
/vOIIdZ/
plavba, cesta
PHRASAL VERBS
check out
/tSek aUt/
ohlásenie sa
drop off
/drÁp Áf/
odcestovať, zaspať, úpadok
get away
/get @'weI/
odísť, ufujazdiť, uniknúť
head for
/hed f@/
smerovať/mieriť kam
pick up
/pIk öp/
vyzdvihnúť, zdvihnúť
see off
/si: 'Áf/
začať, spustiť
vyraziť, vydať sa (na cestu),
set out
/set 'aUt/
vyplávať
turn round
/tÆ:n 'raUnd/ otočiť sa
WORD PATTERNS | Words + prepositions
crowded with
/kraUdId wIT/ preplnený čím/kým
do about (-ing)
/du: @'baUt/ urobiť s tým niečo (aktivita)
interfere with
/Int@'fI@ wIT/ prekážať čomu/komu
keen on (-ing)
/ki:n Án/
nadšený pre čo (aktivita)
/lUk 'fO:w@d

look forward to (-ing) t@/
point in (-ing)
/pOInt In/
separated from

/sep@r@ti:d
frÁm/
/öp'set
@'baUt/
/ju:sfl fO:/
/v{lId fO:/

upset about (-ing)
useful for (-ing)
valid for
warn sb about
(-ing)
/wO:n @'baUt/
WORD FORMATION
active
/{ktIv/
inactive, act, (in)action,
(in)activity,
(de)activate, activated,
activation
apply
application applied
arrange
arrangement,
(pre)arranged

/@'plaI/
/@'reIndZ/

tešiť sa na (aktivita)
mať zmysel (aktvita)
oddelený od
rozrušený/rozčúlený čím
(aktivita)
užitočný na (aktivita)
platný na
varovať niekoho pred (aktivita)
aktívny
neaktívny, konať, (ne)činnosť,
záhaľka/nečinnosť,
(de)aktivovať, aktivovaný,
aktivácia
podať si prihlášku, uchádzať
sa o niečo
podaná prihláška
upraviť, usporiadať, dohodnúť
usporiadanie/dohoda,
(pred)pripravený
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help
/help/
(un)helpful, helpless,
helplessness
huge
/hju:dZ/
hugeness, hugely
meaning
/mi:nIÎ/
mean, means,
meaningful,
meaningless,
meaningfully
participate
/pA:'tIs@peIt/
participant,
participation,
(un)participative
value
/v{lju:/
undervalue, overvalue,
evaluate, (in)valuable,
evaluation, valuables,
valuation

pomôcť, pomoc
(ne)nápomocný, bezmocný,
bezmocnosť
obrovský
veľkosť, veľmi/vo veľkom
význam, zmysel
znamenať, prostriedok/spôsob,
zmysluplný,
bezvýznamný/nezmyselný,
zmysluplne
zúčastniť sa niečoho
účastník, účasť,
(ne)spoluúčastný
cena, hodnota, ceniť si
podceniť, preceniť, hodnotiť,
(ne)oceniteľný,
hodnotenie,cennosti,
cena/ocenenie

Unit 12 – Achieve the impossible

incapable,
(in)capability,
(in)capacity
celebrate
celebration,
celebrated, celebrity
child
children, childish,
childlike, childless,
childhood

/sel@breIt/

/tSaIld/

neschopný, (ne)schopnosť,
(ne)spôsobilosť
osláviť, oslavovať
oslava, preslávený/slávny,
celebrita
dieťa
deti, detinský/naivný,
detský,bezdetný, detstvo

/m{T@'m{tIk

mathematics
s/
maths, mathematical,
mathematician,
mathematically
program
/pr@Ugr{m/
programmer,
programming,
programmable
wide
/waId/
width, widen, widely

matematika
matematika, matematický,
matematik, matematicky
programovať
programátor, programovanie,
programovateľný
široký
šírka, rozšíriť, široko

TOPIC VOCABULARY | Easily-confused words
achieve
/@'tSi:v/
uspieť
earn
/Æ:n/
zarábať
effort
/ef@t/
úsilie, snaha
fail
/feIl/
neuspieť, prepadnúť
famed
/feImd/
preslávený
neslávne známy, vykričaný,
infamous
/Inf@m@s/
hanebný
job
/dZÁb/
práca, zamestnanie
lose
/lu:z/
stratiť, prehrať
miss
/mIs/
minúť, zmeškať, chýbať
succeed
/s@k'si:d/
uspieť
unknown
/ön'n@Un/
neznámy
work
/wÆ:k/
práca, pracovať, dielo
PHRASAL VERBS
cut off
/köt 'Áf/
useknúť, odstrihnúť
finish off
/fInIS 'Áf/
dokončiť
log off
/lÁg 'Áf/
odhlásiť sa
rope off
/r@Up 'Áf/
oddeliť, rozdeliť
set off
/set Áf/
vydať sa na cestu
shave off
/SeIv 'Áf/
oholiť
spark off
/spA:k Áf/
spôsobiť, aktivovať
wipe off
/waIp Áf/
zotrieť, zmazať
IDIOMS | Idioms with keep and lose
nezabudnúť na niečo, nespustiť
keep sight of
/ki:p saIt @v/ niečo z očí
keep your head
/ki:p jO: hed/ zachovať si chladnú hlavu
keep your word
/ki:p jO: wÆ:d/ dodržať slovo
lose track of
/lu:z tr{k @v/ stratiť prehľad o
lose your nerve
/lu:z jO: nÆ:rv/stratiť nervy
/lu:z j@

lose your temper
'temp@/
WORD FORMATION
able
/eIbl/
unable, (in)capable,
disabled, (dis/in)ability,
capability
accomplish
/@'kÁmplIS/
accomplishment,
(un)accomplished,
accomplishable
capable
/keIp@bl/
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ľahko sa rozčúliť
schopný
nemožný, (ne)schopný,
invalidný/blokovaný,
(ne)schopnosť,
schopnosť/spôsobilosť
dosiahnuť, splniť, dokončiť
úspech, (ne)dokončený,
uskutočniteľný
schopný
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