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Optimise B1+
Unit 1 - Can’t live without it

Unit 2 - Live and learn

WORD FORMATION | Adjectives with -able / -ible
access
/{kses/
prístup
(in)accessible,
(in)accessibility
(ne)prístupné, (ne)prístupnosť
admire
/@d'maI@/
obdivovať
admirable, admirer
obdivuhodný, obdivovateľ
advise
/@d'vaIz/
radiť
(in)advisable, advice,
adviser, advisor (US,
(ne)odporúčaný, rada,
n)
poradca, poradca (US)
believe
/bI'li:v/
veriť
(un)believable, belief,
believer,
(ne)uveriteľný, viera, veriaci,
unbelievably
neuveriteľne
fashion
/f{Sn/
móda
(un)fashionable,
(un)fashionably
(ne)moderný, (ne)moderne
horror
/hÁr@/
hrôza
horrible, horrific,
horribly, horrifically
strašný, strašne, hrozne
identify
/aI'dentIfaI/
identifikovať
(un)identifiable,
(ne)identifikovateľné,
identification
identifikácia
permit
/p@'mIt/
povoliť, umožniť
permissible,
permission
prípustné, povolenie
reason
/ri:zn/
dôvod
(un)reasonable, reasoning,
(ne)rozmné, uvažovanie,
(un)reasonably
(ne)rozumne
reverse
/rI'vÆ:s/
zvrátiť
(ir)reversible
(ne)zvratný
sense
/sens/
zmysel
sensible, sensibility,
sensibly
rozumný, citlivosť, rozumne
terror
/ter@r/
teror
terrible, terrific,
strašný, úžasný, strašne,
terribly, terrifically
hrozne
COLLOCATIONS | Collocations with come, do, make or take
come to an
/köm t@ @n
agreement
@'gri:m@nt/
dohodnúť sa
come to a/the
/köm t@ @ / D@
decision
dI'sIZn/
dospieť k rozhodnutiu
do best
/du: best/
robiť najlepšie
do a favour
/du: @ feIv@/
robiť niekomu láskavosť
make progress
/meIk pr@Ugres/ urobiť pokrok
take advice
/teIk @d'vaIs/ dať / nechať si poradiť
vziať / získať bod; uznať
take point
/teIk pOInt/
argumenty
TOPIC VOCABULARY | Words connected with technology
fix
/fIks/
gadget
/g{dZIt/
limit
/lImIt/
hranica, limit
mend
/mend/
opraviť, spraviť
on the internet
/Án D@ Int@net/ na internete
online
/Án'laIn/
pripojený (k počítačovej sieti)
post on
/p@Ust Án/
uverejniť
repair
/rI'pe@/
opraviť
switch off
/swItS 'Áf/
vypnúť, odpojiť
turn off
/tÆ:n Áf/
vypnúť, zhasnúť
upload to
/öpl@Ud t@/
nahrať

TOPIC VOCABULARY | Words connected with education/learning
accomplish
/@'kÁmplIS/
splniť; dosiahnuť
achieve
/@'tSi:v/
dosiahnuť (úspech)
beat
/bi:t/
biť; tĺsť
come first
/köm fÆ:st/
prísť prvý
come last
/köm lA:st/
prísť posledný
fail
/feIl/
neurobiť; prepadnúť (při skúške)
lose
/lu:z/
prehrať; stratiť
manage to
/m{nIdZ t@/
zvládnuť
overcome
/@Uv@köm/
premôcť; zmocniť sa
progress
/pr@Ugres/
pokrok
succeed in
/s@k'si:d/
uspieť (v niečom)
suffer
/söf@/
trpieť
WORD FORMATION | Adjectives with -ful / -ive
act
/{kt/
čin; skutok; jednanie, jednať
activate, (in)active,
acting, (in)action,
(in)activity, actor,
actress, actively
attract
/@'tr{kt/
prilákať
(un)attractive,
attraction,
(ne)atraktívny, príťažlivosť,
(un)attractively
(ne)atraktívne
create
/kri:'eIt/
vytvoriť
creative, creativity,
creation, creator,
tvorivý, tvorivosť, stvorenie,
creatively
tvorca, kreatívne
effect
/I'fekt/
účinok,ovplyvniť
(in)effective,
(in)effectual, effect
(ne)účinný, (ne)účinne, účinok
harm
/hA:m/
poškodiť
harmful, harmless,
harmfully,
škodlivý, neškodný, škodlivo,
harmlessly
neškodne
pain
/peIn/
bolesť
painful, painless,
painfully,
bolestivý, bezbolestný, bolestivo,
painlessly
bezbolestne
play
/pleI/
hrať sa
playful, player
hravý, hráč
product
/prÁdökt/
produkt
produce, producer,
(un)productive,
produkovať, producent,
production,
(ne)produktívny, produkcia,
(un)productively
(ne)produktívne
secret
/si:kr@t/
tajomstvo, tajný
secrete, secretive
skryť, tajnostkársky
stress
/stres/
napätie, stres
stressful
/stresfl/
stresový
thank
/T{Îk/
ďakovať
thankful, thankless,
thankfully
vďačný, nevďačný, našťastie
use
/ju:z/
(po)užívať
useful, useless, user,
užitočný, zbytočný, užívateľ,
usefully, uselessly
užitočne, zbytočne
PHRASAL VERBS
build up
/bIld 'öp/
vytvoriť (si); upevniť
carry out
/kerI aUt/
vykonávať
do without
/du: wID'aUt/ obísť sa bez
end up
/end öp/
skončiť (čím / ako)
Vychádzať / rozumieť si s
get on with
/get Án wIT/
niekým
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/get 'öp t@/
/g@U @'baUt/
/pUt öp wID/

vyvádzať; konať; vystrájať
postupovať
musieť zniesť; vydržať (niečo)

Unit 3 - Viral video
WORD FORMATION | Nouns with -ity / -ness
active
/{ktIv/
aktívny, energický
activate, inactive,
acting, (in)action,
aktivovať, neaktívny, jednanie,
(in)activity, actor,
(ne)akcia, (ne)aktivita, herec,
actress, actively
herečka, aktívne
aware
/steI @'we@/ vedome
unaware, awareness
nevedomý, vedomie
clever
/klev@/
chytrý, bystrý
cleverness, cleverly
chytrosť, chytro; bystrý, bystrosť
complex
/kÁmpleks/ komplex
complexity
zložitosť
creative
/krI'eItIv/
tvorivý
create, creativity,
creation, creator,
vytvoriť, kreativita, tvorenie,
creatively
tvorca, tvorivo
happy
/h{pi/
šťastný
unhappy,
(un)happiness,
(un)happily
nešťastný, šťastie, smútok
open
/@Up@n/
otvorený
openness, openly
otvorenosť, otvorene
original
/@'rIdZInl/
originál
originality, origin,
originator
originalita, pôvod, pôvodca
popular
/pÁpjUl@/
obľúbený
unpopular,
(un)popularity,
nepopulárny, (ne)obľúbený,
popularly
populárny
simple
/sImpl/
jednoduchý
simplify, simplicity,
zjednodušiť, jednoduchosť,
simply
jednoducho
weak
/wi:k/
slabý
weaken, weakness,
weakly
oslabiť, slabosť, slabosť
youthful
/ju:Tfl/
mladistvý
young, youngster, youth,
mladý, mladík, mladosť,
youthfulness
mladistvosť
COLLOCATIONS | Collocations with verbs
do good
/du: gUd/
urobiť dobre
find funny
/faInd föni/ pripadať vtipne
go online
/g@U Án'laIn/ pripojiť sa k internetu
have a friend round

/h{v @ frend
raUnd/
/meIk fön @v/
/teIk @ 'breIk/
/teIk pA:t In/
/tel dZ@Uks/

documentary

/dÁkju'mentri
/
dokumentárny (film, program)
/geIm S@U/
televízna súťaž (súťažná hra)
/mju:zIk S@U/ hudobná show
/rI'{l@ti S@U/ reality show
/sItkÁm/
situačná komédia
/s@Up Áp@r@/ televízny / rozhlasový seriál
/t{l@nt S@U/ talentová súťaž

mať pri sebe kamaráta
make fun of
robiť si zábavu / žarty z
take a break
urobiť si prestávku
take part in
zúčastniť sa niečoho
tell jokes
rozprávať vtipy
TOPIC VOCABULARY | TV programmes
televízna / rozhlasová beseda
chat show
/tS{t S@U/
(so známymi osobnosťami)
cookery show
/kUk@ri S@U/ kuchárska show
game show
music show
reality show
sitcom
soap opera
talent show
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the news
weather forecast
wildlife programme

/D@ nju:z/
/weD@
fO:kA:st/
/waIldlaIf
pr@Ugr{m/

správy (televízny program)
predpoveď počasia
program o zvieratách žijúcich v
prírode

Unit 4 - Big city life
TOPIC VOCABULARY | Places in the city
attraction
/@'tr{kSn/
príťažlivosť; pôvob
block of flats
/blÁk @v fl{ts/ obytný dom, panelák
car park
/kA: pA:k/
parkovisko
city centre
/sItI 'sent@/
centrum mesta
department store

/dI'pA:tm@nt
stO:/
/ÁfIs 'blÁk/
/pA:kIÎ 'speIs/
/sÆ:vIsi:s/
/SÁpIÎ sent@/
/söbÆ:bz/
/D@ söbweI/
/D@ tju:b/

find a solution to

/faInd @ s@'lu:Sn
t@/
nájsť riešenie
/rI'gA:dl@s "@v/ bez ohľadu na

obchodný dom
office block
administratívna budova
parking space
parkovacie miesto
services
služby, toalety
shopping centre
nákupné stredisko
suburbs
predmestie
the subway
metro
the Tube
metro
WORD PATTERNS | Words + prepositions
covered with
/köv@d wID/
pokrytý
fed up (of/about/with /fed öp @v /
sth)
@'baUt / wIT/
mať toho dosť
dispose of
/dI'sp@Uz @v/ zbaviť sa, zlikvidovať
have no intention of /h{v n@U
(doing sth)
In'tenSn @v/
nemať v úmysle (robiť)
regardless of
WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs
able
/eIbl/
schopný
unable, capable,
ability, (dis/in)ability,
neschopný, schopný, schopnosť,
capability
(ne)schopnosť
advantage
/@d'vA:ntIdZ/ výhoda
advantageous,
disadvantage
výhodný, nevýhoda
agree
/@'gri:/
súhlasiť
disagree,
(dis)agreeable,
nesúhlasiť, (ne)súhlasný,
(dis)agreement
(ne)súhlas
appear
/@'pI@/
objaviť
disappear, reappear,
apparent,
(dis/re)appearance,
zmiznúť, znovu sa objaviť, zrejme,
apparently
zmiznutie, znovuobjavenie
aware
/steI @'we@/
vedome
unaware, awareness
nevedomý, vedomie
believe
/bI'li:v/
veriť
(un)believable,
belief, believer,
(ne)uveriteľný, viera, veriaci,
unbelievably
neuveriteľne
comfort
/kömf@t/
pohodlie
(un)comfortable,
discomfort,
(ne)pohodlný, nepohodlie,
(un)comfortably
(ne)pohodlne
secure
/sI'kjU@/
zaistiť
insecure, (in)security,
(in)securely
neistý, (ne)istota, (ne)bezpečne

Unit 5 - The weekend starts here!
WORD FORMATION | Verbs/adjectives with -ate
active
/{ktIv/
aktívny, energický
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activate, (in)active,
acting, activation,
(in)action, (in)activity,
aktivovať, (ne)aktívny, pôsobiaci,
actor, actress,
aktivácia, (bez) akcie, bez
actively
aktivity, herec, herečka, aktívne
affection
/@'fekSn/
náklonnosť
affectionate,
affectionately
milujúci, láskyplne
consider
/k@n'sId@/
uvážiť, zvážiť
(in)considerate,
consideration,
(ne)ohľaduplný, úvaha,
(in)considerately
neohľaduplne
décor
výzdoba
decorate, decoration,
decorator
zdobiť, dekorácia, dekoratér
despair
/dI'spe@/
zúfalstvo
desperate,
desperation
zúfalý, zúfalstvo
equal
/i:kw@l/
rovnať sa
equate, (in)equality,
porovnávať, (ne)rovnosť,
equally
rovnako
fortune
/fO:tS@n/
šťastie
(un)fortunate,
misfortune,
(ne)šťastný, nešťastie,
(un)fortunately
na(ne)šťastie
motive
/m@UtIv/
motív
(de)motivate,
(de)motivation,
motivational,
(de)motivovať, (de)motivácia,
motivator
motivačný, motivátor
special
/speSl/
špeciálny
specialise/specialize
(US/v),
specialisation/special
ization (US/n),
specialism,
špecializovať, špecializácia,
speciality, specialist,
špecializácia, špecializácia,
(e)specially
špecialita, zvlášť
stimulus
/stImjUl@s/
podnet
stimulate,
stimulating,
stimulation
stimulovať, stimulujúci stimulácia
value
/v{lju:/
hodnota
undervalue,
overvalue,
evaluate,
(in)valuable,
podhodnotiť, nadhodnotiť,
evaluation,
hodnotiť, (bez)cenné,
valuables
hodnotenie, cennosti
PHRASAL VERBS
drop off
/drÁp Áf/
"odpadnúť" (= zaspať)
feel up to doing
/fi:l öp t@ du:IÎ/ cítiť sa, niečo robiť
get down
/get daUn/
zarmútiť
let off
/let Áf/
nechať niekoho odísť
look back on
/lUk b{k Án/
spomenúť si na niekoho
put down
/pöt 'daUn/
zavesiť (slúchadlo)
sort out
/sO:t 'aUt/
vysporiadať sa; vyriešiť
stand for
/st{nd f@/
symbolizovať; znamenať
TOPIC VOCABULARY | HobbiesT
blogging
/blÁgIÎ/
blogovanie
board game
/bO:d geIm/
stolová hra
DJing
/di:dzIÎ/
robiť dídžeja
martial arts
/mA:Sl A:ts/
bojové umenia
mountain biking
online gaming
painting
photography

/maUntIn
baIkIÎ/
jazdenie na horských bicykloch
/Án'laIn geImIÎ/ hranie hier on-line
/peIntIÎ/
maľovanie
/f@Ut@grA:fi/
fotografovanie
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programming
scuba diving
social networking
yoga

/pr@Ugr{mIÎ/ programovanie
/skju:b@ daIvIÎ/ potápanie sa
/s@US@l
netwÆ:kIÎ/
užívanie sociálnych sietí
/j@Ug@/
joga

Unit 6 - Good food, good mood
WORD PATTERNS | Words + prepositions
addicted to
/@'dIktId t@/
závislý od
advise against
allergic to
approve of
based on
cure for

/@d'vaIz
@'genst/
/@'lÆ:dZIk t@/
/@'pru:v @v/
/beIzd An/
/kjU@ fO:/

poradiť proti
alergický na
súhlasiť s
založený na
liek, liečba (čoho)
siahať (do minulosti); pochádzať
date back to
/deIt 'b{k t@/ (z doby)
get rid of
/get rId @v/
zbaviť sa
WORD FORMATION | Adverbs formed from adjectives
accident
/{ksId@nt/
dopravná nehoda
accidental,
accidentally
náhodný, náhodne
anxious
/{ÎkS@s/
úzkostlivý
anxiety, anxiously
úzkosť, úzkostlivo
automatic
/O:t@'m{tIk/
automatický
automatically
/O:t@'m{tIkli/ automaticky
basic
/beIsIk/
základný
basically
/beIsIklI/
v podstate
believe
/bI'li:v/
veriť
(un)believable,
belief, believer,
(ne)uveriteľný, viera, veriaci,
unbelievably
neuveriteľne
cheer
/tSI@/
jasanie, potešiť
cheerful, cheerfully
veselý, veselo
comfort
/kömf@t/
pohodlie
(un)comfortable,
discomfort,
(ne)pohodlný, nepohodlie,
(un)comfortably
(ne)pohodlne
current
/kör@nt/
aktuálny
currently
/kör@ntli/
v súčasnosti
day
/deI/
deň
everyday, midday,
každodenný, poludňajší, dnes,
today, daily
denne
easy
/i:zi/
ľahký
(un)ease, easily
(ne)uľahčiť, ľahko
fast
/fA:st/
rýchly, rýchlo
fasten
/fA:s@n/
pripevniť
frequent
/fri:kw@nt/
častý
infrequent, frequency,
(in)frequently
občasný, frekvencia, nie často
good
/gUd/
dobrý
better (adj/adv), best
(adj/adv), goodness
(n/ex), well (adj/adv)
lepší, najlepší, dobrota, dobre
gradual
/gr{dZU@l/
postupný
gradually
/gr{dZu@li/
postupne
happy
/h{pi/
šťastný
unhappy,
(un)happiness,
nešťastný, (ne)šťastie,
(un)happily
(ne)šťastne
hope
/h@Up/
nádej, dúfať
hopeful, hopeless,
nádejný, beznádejný, nádejne,
hopefully, hopelessly
beznádejne
ordinary
/O:dnri/
obyčajný
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extraordinary,
mimoriadny, mimoriadne;
(extra)ordinarily
(ne)obvykle
regular
/regjUl@/
pravidelný
irregular, regularity,
nepravidelný, pravidelnosť,
(ir)regularly
(ne)pravidelne
relate
/rI'leIt/
vzťahovať sa
relative, relation,
relationship,
relatívny, spojenie, vzťah,
relatively
relatívne
remark
/rI'mA:k/
povšimnúť si; zaznamenať
(un)remarkable,
(un)remarkably
bezvýznamný, bezvýznamne
short
/SO:t/
krátky, malý
shortness, shortage,
shortly
krátkosť, nedostatok, v skratke
surprise
/s@'praIz/
prekvapenie
(un)surprising,
(un)surprisingly
(ne)prekvapivý, (ne)prekvapivo
tradition
/tr@'dISn/
tradície
traditional, traditionally
tradičný, tradične
untrue, truth, truly
nepravda, pravda, naozaj
TOPIC VOCABULARY | Words connected with healthT
allergy
/{l@dZi/
alergia
bruise
/bru:z/
modrina, pomliaždenina
burn
/bÆ:n/
popálenina
cold
/k@Uld/
nádcha; prechladnutie
cramp
/kr{mp/
kŕč
cut
/köt/
rezná rana
fever
/fi:v@r/
horúčka
flu
/flu:/
chrípka
temperature
/tempr@tS@/
teplota
throat
/Tr@Ut/
hrdlo
sprain
/spreIn/
vyvrtnutie (niečoho)
virus
/vaIr@s/
vírus

Unit 7 - Best friends forever
TOPIC VOCABULARY | Words connected with friendship
admire
/@d'maI@/
obdivovať
appreciate
/@'pri:SIeIt/
oceniť / oceňovať; vážiť si
confide in
/k@n'faId In / zveriť sa; zverovať sa
count on
/kaUnt Án/
spoľahnúť sa
forgive
/f@'gIv/
odpustiť
get on
/get 'Án/
vychádzať (dobre) s (niekým)
ohováranie; šíriť klebety;
gossip
/gÁsIp/
ohovárať
lose touch
/lu:z tötS/
prestať sa stýkať / volať si a pod.
make friends
/meIk 'frendz/ spriateliť sa (s niekým)
rely on
/rI'laI Án/
spoliehať sa; rátať s
podieľať sa (na niečom); zdieľať
share
/Se@/
(niečo)
support
/s@'pO:t/
fandiť; podporovať
WORD FORMATION | Nouns with -ance / -ence /-ment / -ship
assist
/@'sIst/
pomáhať; podporovať
assistance, assistant
pomoc, asistent
develop
/dI'vel@p/
rozvíjať
developing,
(un)developed,
development,
rozvojový, (ne)vyvinutý, vývoj,
developer
vývojár
encourage
/In'körIdZ/
podporovať
encouraging,
encouragement
povzbudzovanie, povzbudenie
exist
/Ig'zIst/
existovať
existing, existence
existujúci, existencia
friend
/frend/
priateľ
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(un)friendliness,
(un)friendly,
friendship
member
/memb@/
membership
/memb@SIp/
partner
/pA:tn@/
partnership
/pA:tn@SIp/
perform
/p@'fO:m/
performance,
performer
prefer
/prI'fÆ:/
preferable,
preference,
preferably
relation
/rI'leISn/
relate, relative,
relation, relationship,
relatively
PHRASAL VERBS
drop in (on)
/drÁp In / Án/
get along with
/get @'lÁÎ wIT/
go round (to)
/g@U raUnd t@/
keep on
/ki:p 'Án/
look up to
/lUk öp t@/
rip up
/rIp öp/
run after
/rön 'A:ft@/
take after

/teIk 'A:ft@/

(ne)priateľstvo, (ne)priateľské,
priateľstvo
člen
členstvo
partner
partnerstvo
vykonať
výkon, umelec
preferovať
vhodnejší/výhodnejší, prednosť,
prednostne
vzťah
vzťahovať sa, príbuzný,
spojitosť, vzťah, relatívne
zastaviť sa (niekde)
vychádzať s (niekým)
ísť okolo (do)
pokračovať
obdivovať niekoho
roztrhať, rozšklbať
naháňať sa (za niečim)
vyzerať ako; byť podobný,
podobať sa (o príbuzných)

Unit 8 - The only way is up
TOPIC VOCABULARY | Words connected with geographical features
cliff
/klIf/
útes
coast
/k@Ust/
pobrežie
/maUntIn

mountain range
reIndZ/
horský hrebeň
path
/pA:T/
cestička; chodník; cesta
slope
/sl@Up/
svah
stream
/stri:m/
riečka; potok
summit
/sömIt/
vrchol
valley
/v{li/
údolie
volcano
/vÁl'keIn@U/
sopka
waterfall
/wO:t@fO:l/
vodopád
WORD FORMATION | Nouns formed from verbs
pricestovať; prísť; priletieť;
arrive
/@'raIv/
pristáť
arrival
/@'raIvl/
pricestovanie
behave
/bI'heIv/
chovať sa
misbehave,
správať sa neslušne, (ne)slušné
(mis)behaviour
správanie
choose
/tSu:z/
vybrať (si)
choosy, choice
vyberavý, voľba
conclude
/k@n'klu:d/
uzatvoriť / uzavrieť (zmluvu)
(in)conclusive,
conclusion,
(ne)presvedčivý, záver,
(in)conclusively
(ne)presvedčivo
decide
/dI'saId/
rozhodnúť (sa)
(in)decisive,
undecided, decision,
(ne)rozhodný, nerozhodnuté,
(in)decisively
rozhodnutie, (ne)rozhodne
depart
/dI'pA:t/
odcestovať, odchádzať
departure
/dI'pA:tS@/
odjazd; odlet
describe
/dI'skraIb/
popísať; opísať
description
/dI'skrIpSn/
popis
solve
/sÁlv/
(vy)riešiť; (roz)lúštiť
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dissolve, solvable,
solution
rozpustiť; riešiteľný, riešenie
vary
/ve@ri/
líšiť sa; odlišovať sa
various, (in)variable,
rozličný, (ne)variabilný, kolísavý,
varying, variation,
variácie, rozmanitosť,
variety, invariably
nemenne/stále
WORD PATTERNS | Words + prepositions
crash into
/kr{S Int@/
naraziť
lack in
/l{k In/
chýbať
optimistic about
purpose of
shelter from
specialise in
warn against
wrong with

/Ápt@'mIstIk
@'baUt/
/pÆ:p@s @v/
/Selt@ frÁm/
/speS@laIz In/
/wO:n @'genst/
/rÁÎ wIT/

optimistický v (niečom)
účel
chrániť pred
špecializovať sa v (niečom)
varovať pred
chybný, nesprávny

Unit 9 - Music to my ears
TOPIC VOCABULARY | Idioms connected with music
as fit as a fiddle
blow (your, his, etc.)
own trumpet
change (you’re her,
etc.) tune
drum up support
face the music
make a song and
dance about
play it by ear
ring a bell
PHRASAL VERBS
come up
drop out (of)
give away
go in for
go on to
knock out (of)
put on

/{z fIt {z @
fIdl/
/bl@U jO: / hIs
@Un trömpIt/
/tSeIndZ tju:n/
/dröm öp
s@'pO:t/
/feIs D@
mju:zIk/
/meIk @ sÁÎ
{nd dA:ns
@'baUt/
/pleI It baI 'I@/
/rIÎ @ bel/

zdravý ako repa
chvastať sa (samochvála)
zmeniť názor, niekoho naladiť
podporovať niekoho
zniesť následky
robiť zbytočný rozruch o
niečom nepodstatnom
improvizovať
pripomínať niečo

vymyslieť; objaviť sa
nedokončiť; nechať niečo
rozdať; odhaliť; prezradiť
venovať sa; zaoberať sa
prejsť k (niečomu)
vyradiť (z)
obliecť si; nasadiť si
chopiť sa (úlohy); prijať;
take on
/teIk 'Án/
nadobudnúť
WORD FORMATION | Nouns with -ant / -ist
account
/@'kaUnt/
účet; stály zákazník
(un)accountable,
accountant
(ne)zodpovedný, účtovník
podať (si) prihlášku/žiadosť;
apply
/@'plaI/
aplikovať
reapply,
applicable,
application,
znovu použiť, použiteľný,
applicant,
žiadosť, žiadateľ
assist
/@'sIst/
pomáhať; podporovať
assistance, assistant
pomoc, asistent
attend
/@'tend/
navštevovať; byť prítomný
(in)attentive,
attendance, attention,
(ne)pozorný, návštevnosť,
attendant
pozornosť, obsluha
consult
/k@n'sölt/
poradiť sa
špecialista (najmä lekár);
consultant
/k@n'sölt@nt/
poradca; konzultant
contest
/k@n'test/
súťaž
contestant
/k@n'test@nt/ súťažiaci; pretekár
cycle
/saIkl/
ísť na bicykli
/köm 'öp/
/drÁp 'aUt @v/
/gIv @'weI/
/g@U In fO:/
/g@U Án t@/
/nÁk aUt @v/
/pUt Án/
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cyclist
guitar
guitarist
journal
journalist
optimise
optimistic,
optimism, optimist,
optimum
participate
participant

/saIklIst/
/gI'tA:/
/gI'tA:rIst/
/dZÆ:nl/
/dZÆ:n@lIst/
/ÁptImaIz/

cyklista
gitara
gitarista
časopis; denník; žurnál
novinár; žurnalista
optimalizovať

/pA:'tIs@peIt/
/pA:'tIsIp@nt/

perfect
imperfect,
(im)perfection,
perfectionist,
(im)perfectly
piano
pianist
serve
service, servant
special
specialise/specializ
e (US/v),
specialisation/spec
ialization (US/n),
specialism,
speciality,
specialist,
(e)specially
violin
violinist

/pÆ:fIkt/

optimistický, optimizmus,
optimista, optimálny
zúčastniť sa
účastník
bezchybný; dokonalý;
perfektný

/speSl/

nedokonalý, (ne)dokonalosť,
perfekcionista, (ne)dokonale
klavír; piano
klavirista
podávať; mať podanie
služba, sluha
špeciálny

/vaI@'lIn/
/vaI@'lInIst/

špecializovať sa, špecializácia,
špecialita, špecialista,
špeciálne
husle
huslista

/pi'{n@U/
/pI@nIst/
/sÆ:v/

Unit 10 - Run till you drop
TOPIC VOCABULARY | People in sport
captain
/k{ptn/
kapitán
coach
/k@UtS/
tréner; trénovať (niekoho)
fundraiser
/föndreIz@r/
ten, kto získa peniaze na charitu
leader
/li:d@/
veliteľ; vodca
medic
/medIk/
zdravotník
participant
/pA:'tIsIp@nt/ účastník
referee
/ref@'ri:/
rozhodca; sudca (v športe)
sponsor
/spÁns@/
sponzor
prívrženec; stúpenec;
supporter
/s@'pO:t@/
podporovateľ
winner
/wIn@/
víťaz
WORD FORMATION | Adjectives/nouns/verbs
deep
/di:p/
hlboký
deepen, depth,
deeply
prehĺbiť, hĺbka, hlboko
high
/haI/
vysoký; vysoko
heighten, height,
highly
zvýšiť, výška, vysoko
large
/lA:dZ/
veľký
enlarge, largeness,
zväčšiť, veľkosť, do značnej
largely
miery/prevažne
long
/lÁÎ/
dlhý, dlho
lengthen, length
predĺžiť, diaľka
low
/l@U/
nízky; nízko
lower (adj/v),
nižší/znížiť; nízka hladina
lowness
(niečoho)
strong
/strÁÎ/
silný
strengthen,
strength, strongly
posilniť, sila, silno
wide
/waId/
široký
widen, width, widely
rozšíriť, šírka, široko
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IDIOMS | Phrases connected with running
get off to a running /get 'Áf @ t@
start
rönIÎ stA:t/
začať s niečím naplno
get (sth) up and
/get öp {nd
running again
rönIÎ @'gen/
obnoviť; nevzdať sa
hit the ground
/hIt D@ graUnd
running
rönIÎ/
byť okamžite úspešný
urobiť čokoľvek (pre seba/pre
run a mile
/rön @ maIl/
niekoho)
run off my feet
/rön Áf maI fi:t/ byť veľmi zaneprázdnený
run the risk of (+ ing)
/rön D@ rIsk @v/ vystavovať sa riziku
running around in /rönIÎ @'raUnd robiť niečo opakovane bez
circles
In sÆ:kls/
výsledku
try to run before
/traI t@ rön
(she, you, etc.) can bI'fO: Si: / ju:
walk
k{n wO:k/
začať s niečim príliš skoro

Unit 11 - All in a day’s work
WORD FORMATION | Nouns with -er / -or
act
/{kt/
čin; skutok; jednanie, jednať
activate, (in)active,
acting, activation,
aktivovať, (ne)aktívny, pôsobiaci,
(in)action,
aktivácia, (ne)činnosť,
(in)activity, actor,
(ne)činnosť, herec, herečka,
actress, actively
aktívne
administer
/@d'mInIst@/
spravovať; vykonávať
administrate,
administration,
viesť/vykonávať správu,
administrator
riadenie, správca
advise
/@d'vaIz/
radiť, podať správu
(in)advisable,
advice, adviser,
(ne)vhodný, rada, poradca,
advisor (US, n)
poradca (US)
build
/bIld/
stavať
rebuild, building,
builder
prestavať, budova, staviteľ
comment
/kÁment/
komentár, komentovať
commentate,
commentary,
komentovať, komentár/živá
commentator
reportáž, komentátor
conduct
/kÁndökt/
viesť, riadiť, dirigovať
conductor
/k@n'dökt@/
dirigent, sprievodca (vo vlaku)
counsel
(po)radiť
counsellor
/kaUns@l@/
poradca
direct
/daI'rekt/
riadiť, režírovať
indirect, direction,
nepriamy, smer, režisér,
director, (in)directly
(ne)priamo
edit
/edIt/
upraviť, vydať
unedited, edition,
nevydaný/neredigovaný,
editorial, editor
vydanie, úvodník, redaktor
inspect
/In'spekt/
(s)kontrolovať
inspection, inspector
kontrola, inšpektor/vyšetrovateľ
invent
/In'vent/
vymyslieť
inventive, invention,
inventor
invenčný, vynález, vynálezca
lecture
/lektS@/
prednáška, prednášať
lecturer
prednášajúci
manage
/m{nIdZ/
spravovať; riadiť
mismanage,
(mis)management,
zle viesť, (zlé) riadenie,
manager,
manažér/riaditeľ,
manageress
manažérka/riaditeľka
operate
/Áp@reIt/
fungovať
schopný prevádzky,
operational,
prevádzka/operácia,
operation, operator
prevádzkovateľ/spojovateľ
present
/preznt/
predviesť, darovať
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presentation,
presenter
produce
product, producer,
(un)productive,
production,
(un)productively
report
reporter
sail
sailing, sailor
supervise
supervision,
supervisor
PHRASAL VERBS

/'prÁdju:s/

/rI'pO:t/
/rI'pO:t@/
/seIl/
/su:p@'vaIz/

prezentácia/predstavenie
(čoho/koho), prednášajúci
vyrobiť
produkt/výrobok, výrobca,
(ne)produktívny,
produkcia/výroba,
(ne)produktívne
správa, oznámiť, hlásiť
spravodajca; reportér; hlásateľ
plachta, plachtiť
plachtenie, námorník
dozorovať
dozor,
dozorca/nadriadený/poradca

/köm @'raUnd

come around to
t@/
premyslieť si (niečo) a súhlasiť
come up
/köm 'öp/
objaviť sa; prísť (s nápadom)
get by
/get 'baI/
vystačiť (si) (s niečím)
get through
/get Tru:/
dovolať sa (telefonicky)
put forward
/pUt fO:w@d/
predniesť; predložiť
put through
/pUt 'Tru:/
spojiť (telefonicky)
stand in for
/st{nd In f@/
zastupovať niekoho
take over
/teIk '@Uv@/
prevziať; ujať sa (funkcie)
TOPIC VOCABULARY | Words connected with workT
/bi meId
byť prepustený (pre
be made redundant r@'dönd@nt/
nadpočetnosť)
full-time
/fUl taIm/
na plný úväzok
give sb the sack
/gIv D@ s{k/
vyhodiť niekoho
overtime
/@UvertaIm/
nadčas
part-time
/pA:t taIm/
na čiastočný úväzok
permanent
/pÆ:m@n@nt/
stály; trvalý
salary
/s{l@ri/
(stály) plat
shift
/SIft/
smena (pracovná)
temporary
/tempor@ri/
dočasný
unemployed
/önImplOId/
nezamestnaný
vacancy
/veIk@nsi/
voľné miesto
wages
/weIdZIz/
mzdy

Unit 12 - My hero!
WORD FORMATION | Nouns with -ismWORD FORMATION | Nouns
with -ism
capital
/k{pItl/
kapitál; hlavné mesto
capitalism, capitalist
kapitalizmus, kapitalista
critic
/krItIk/
kritik
criticise, critical,
kritizovať, kritický, kritika,
criticism, critically
kriticky
favourite
/feIvr@t/
obľúbený, najmilší
láskavosť,
protekcionárstvo/zvýhodňovani
favour, favouritism
e
friend
/frend/
priateľ, priateľka
(un)friendliness,
(un)friendly,
(ne)priateľstvo, (ne)priateľský,
friendship
priateľstvo
hero
/hI@r@U/
hrdina; idol
heroic, heroism,
heroine,
hrdinský, hrdinstvo, hrdinka,
heroically
hrdinsky/heroicky
ideal
/aI'di:@l/
ideálny, dokonalý
idealism, idealist,
ideally
idealizmus, idealista, ideálne
race
/reIs/
rasa; pretek; pretekať/súťažiť
racism, racist
rasizmus, rasista
tour
/tU@/
cesta, zájazd, prehliadka
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touristy, tourism,
tourist
vegetarian

turistický, turizmus, turista
/vedZ@'te@rI@
n/
vegetarián
/vedZ@'te@rI@
nIz@m/
vegetariánstvo

vegetarianism
COLLOCATIONS | Collocations with do and make
do good
/du: gUd/
robiť dobre
do harm
/du: hA:m/
ublížiť
/du: D@ raIt
'TIÎ/
/du: maI / jO:
do (my, your, etc.) duty dju:ti/
/meIk @
make a difference
dIfr@ns/
/meIk @n
make an excuse
Ik'sju:z/
make (sb) proud
/meIk praUd/
make sense
/meIk 'sens/

do the right thing

(u)robiť správnu vec
konať (svoju) povinnosť
robiť rozdiel

vyhovárať sa
robiť niekoho hrdým
dávať zmysel
TOPIC VOCABULARY | Words connected with describing people
careful
/ke@f@l/
opatrný
caring
/ke@rIÎ/
starostlivý; starajúci sa
famous
/feIm@s/
slávny; dobre známy
infamous
/Inf@m@s/
neslávny
kind
/kaInd/
láskavý; prívetivý; vľúdny
ordinary
/O:dnri/
normálny; bežný
polite
/p@'laIt/
zdvorilý
obľúbený; populárny;
popular
/pÁpjUl@/
všeobecne známy/rozšírený
sensible
/sens@b@l/
rozumný; uvážlivý
sensitive
/sens@tIv/
citlivý; vnímavý; ohľaduplný
typical
/tIpIkl/
typický
unknown
/ön'n@Un/
neznámy
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