Gateway B2

strana 1 z 14

Gateway B2
chore

Unit 1 – Study Plans
Studying at university
Studying at
university
assignment
cheat
continuous
assessment
course
degree
fail
grade
graduate
lecture
mark
notes
pass
research
resit
revise
term
tutor
tutorial
undergraduate

=

Štúdium na univerzite

L]Dë~fåãÉåíL=
LípáWíL=
Lâ]åDífåàr]ëL=
L]DëÉëã]åíL=
LâlWëL=
LÇfDÖêáWL=

úloha
podvádzať
nepretržitý; súvislý
hodnotenie
kurz
stupeň; akademická
hodnosť
LÑÉfäL=
neurobiť skúšku;
prepadnúť
LÖêÉfÇL=
trieda; ročník; známka
(US)
LÖêôÇwìÉfíL=
absolvovať vysokú školu
LäÉâíp]L=
prednáška
Lã^WâL=
známka (v škole)
Lå]ríëL=
poznámky
Lé^WëL=
zložiť; urobiť (skúšku)
LêfDë‰WípL=
výskum
LêáWëfíL=
(~ an exam) opäť robiť
skúšku
LêfDî~fòL=
opakovať
Lí‰WãL=
semester; polrok
LíàìWí]êL=
univerzitný lektor
LíàìWDílWêf]äL=
seminár; konzultácie
L¾åÇ]DÖêôÇwr]í študent; vysokoškolák
L=

Unit 1 - Life at university
become
independent
extra-curricular
activities
hall of residence
make friends
student facilities
student loan
study abroad

LfåÇ]DéÉåÇ]åíL= stáť sa nezávislým
Lâ]Dêfâàrä]L=

mimoškolská činnosť

LêÉòfÇ]åëLL=
internát
LãÉfâ==DÑêÉåÇòL= spriateliť sa
LÑ]Dëfä]ífòL=
priestory a vybavenie pre
študentov
Lä]råL=
študentská pôžička
=
študovať v zahraničí

Unit 1 - Other words and phrases
accuracy
ages
already
annoy
anyway
arrange
attempt
avoid
balance
base
be like somebody
brave
break
bus fare
by the way
can’t stand
career
choice

Lôâà]ê]ëáL=
LÉfÇwfòL=
LlWäDêÉÇáL==
L]DålfL=
LÉåáïÉfL=
L]DêÉfåÇwL=
L]DíÉãéíL=
L]DîlfÇL=
LÄôä]åëL=
LÄÉfëL=
=
LÄêÉfîL=
LÄêÉfâL=
LÑÉ]L=
LÄ~f=a]=DïÉfL=
Lâ^Wåí=ëíôåÇL=
Lâ]Dêf]L=
LíplfëL=
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presnosť
celá večnosť
už
otravovať; rušiť
skrátka a dobre
usporiadať; upraviť
pokúsiť sa
vyhnúť; vyhýbať sa
rovnováha; harmónia
založiť (na)
byť niekomu podobný
statočný; odvážny
prestávka
cestovné
mimochodom
nemôcť vystáť; neznášať
povolanie; kariéra
výber; voľba

LíʃɔːL=

malá domáca práca;
nepríjemná povinnosť
come up
Lâ¾ã=D¾éL=
objaviť sa
concentration
Lâflåë]åDíêÉfpåL= koncentrácia
details
LÇáWíÉfäòL=
podrobnosti
discuss
LÇfëDâ¾ëL=
diskutovať; rozprávať sa
dive
LÇ~fîL=
potápať sa; skákať do vody
don’t mind
=
nevadiť
duration
LÇàìDêÉfpåL=
trvanie; doba
earth
L‰WqL=
zem; zemeguľa
encourage
LfåDâ¾êfÇwL=
povzbudiť
environmental
Lfå?î~fê]åDãÉåí ekologický; týkajúci sa
äL=
životného prostredia
ever
LÉî]L=
niekedy; nikdy; kedy
exclamation mark LÉâëâä]DãÉfpåL= výkričník
expect
LfâDëéÉâíL=
očakávať; predpokladať
experience
LfâDëéf]êá]åëL= zažiť
find out about
=
zistiť; objaviť
flight
LÑä~fíL=
let
fluency
LÑäìW]åëáL=
plynulosť
for
LÑlWL=
pre; počas; za
force
LÑlWëL=
prinútiť
forum
LÑlWê]ãL=
fórum
gap year
LÖôé=àf]L=
rok po strednej škole, keď
študent cestuje alebo robí
dobrovoľnícke práce
grateful
LÖêÉfíÑ]äL=
vďačný
hand something in =
odovzdať
helpline
LÜÉäéä~fåL=
zákaznícka linka; linka
dôvery
highlight
LÜ~fä~fíL=
zlatý klinec; vrcholná
udalosť
humanitarian
LÜàìW?ãôåfDíÉ]ê humanitárny; dobročinný
á]åL=
improve
LfãDéêìWîL=
zlepšiť; vylepšiť
in theory
Lqf]êáL=
teoreticky
instead of
LfåDëíÉÇ=]îL=
namiesto toho
interrupt
Lfåí]ê¾éíL=
prerušiť; rušiť
irritate
LfêfíÉfíL=
dráždiť; provokovať
issue
LfpìWL=
záležitosť; vec; sporná
otázka
just
LÇw¾ëíL=
práve; iba
look forward to
Lärâ=DÑlWï]Ç=í]L= tešiť sa na
look up
Lärâ=¾éL=
vyhľadať; nájsť (v slovníku)
manage
LãôåfÇwL=
zvládať; dokázať
motivate
Lã]rífîÉfíL=
motivovať; podnietiť
nerves
Lå‰WîòL=
nervy
never
LåÉî]L=
nikdy
noise
LålfòL=
hluk
occasion
L]DâÉfw]åL=
príležitosť
option
LflépåL=
možnosť voľby
orphaned (boy)
LlWÑ]åÇL=
osirelý; (chlapec), ktorý sa
stal sirotou
practical
LéêôâífâäL=
praktický
quiet
Lâï~f]íL=
tichý; pokojný; rozvážny;
zdržanlivý
realize
Lêf]ä~fòL=
uvedomiť si
relationship
LêfDäÉfpåpféL=
vzťah; pomer
risk
LêfëâL=
riskovať
route
LêìWíL=
cesta; smer cesty; trať;
dráha; trasa
save up
LëÉfî=D¾éL=
šetriť na niečo (for)
sensible
LëÉåë]Ä]äL=
rozumný; múdry
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since
LëfåëL=
specific
Lëé]DëfÑfâL=
stand on one’s own =
two feet
straight away
LëíêÉfí=]DïÉfL=
take one’s mind off =
something
topic
LífléfâL=
uni
LàìWåáL=
unspecified
L¾åDëéÉëfÑ~fÇL=
valid
LîôäfÇL=
volunteer
Lîflä]åDíf]L=
wallet
LïfläfíL=
wet
I would rather
yet

LïÉíL=
=
LàÉíL=

od; odvtedy
presný; určitý
stáť na vlastných nohách
(v živote)
hneď; okamžite
prísť na iné myšlienky;
odreagovať sa
téma; námet
univerzita
bližšie neurčený
platný; presvedčivý
dobrovoľník
pánska peňaženka;
náprsná taška
mokrý; daždivý
radšej by som
ešte; už (v ot. a záp.)

Unit 2 – Work experience
Work conditions and responsibilities
be on flexi-time
=
be responsible for LÄá=êfDëéflåëfÄä=
Ñ]L=
deal with
LÇáWä=ïfaL=
do shift work
=
earn
L‰WåL=
employee
LÉãéälfDáWL=
experience
LfâDëéf]êá]åëL=
work from nine to =
five
work full-time
LÑrä=í~fãL=
good/bad/dangero =
us conditions
indoors
LfåDÇlWòL=
work long hours
manual
outdoors
overtime
paperwork
part-time
qualification
salary
self-employed
skilled
stressful
training
well-paid

mať pružnú pracovnú dobu
byť zodpovedný za

zaoberať sa (čím)
pracovať na smeny
zarábať
zamestnanec
zážitok; skúsenosť
práca (v kancelárii) na plný
úväzok
pracovať na plný úväzok
dobré/zlé/nebezpečné
(pracovné) podmienky
vnútri; dovnútra; pod
strechou
=
pracovať nadčas
Lãôåàr]äL=
manuálna (fyzická) práca
L~ríDÇlWòL=
vonku; v prírode
L]rîÉêí~fãL=
nadčas
LéÉfé]ï‰WâL=
papierovanie (kancelárska
práca)
Lé^Wí=í~fãL=
na čiastočný úväzok
LâïfläfÑfâÉfp]åL= vzdelanie; kvalifikácia
Lëôä]êáL=
(stály) plat
LëÉäÑ=fãDéälfÇL= živnostník; podnikateľ
LëâfäÇL=
šikovný
LëíêÉëÑäL=
stresový
LíêÉfåfÏL=
školenie
LïÉä=DéÉfÇL=
dobre platený

Unit 2 - Stages of a job
apply for a job
L]Déä~fL=
žiadať o miesto
be
LÑ~f]ÇLëôâíLÇfëD prísť o prácu; byť
fired/sacked/dismis ãfëíL=
vyhodený z práce
sed
be made
LÄá=ãÉfÇ=
byť prepustený (z
redundant
ê]DÇ¾åÇ]åíL=
nadbytočnosti)
be offered a job =
dostať ponuku na prácu
become
L¾åfãDéälfÇL= stáť sa nezamestnaným
unemployed
get promotion
Léê]Dã]rpåL=
byť povýšený
look for a job
=
hľadať prácu
resign
Lêfò~fåL=
odstúpiť; vzdať sa funkcie
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retire

LêfDí~f]L=

ukončiť kariéru; odísť do
dôchodku

Unit 2 - Phrasal verbs: work
fill in
get ahead
keep at

LÑfä=fåL=
L]DÜÉÇL=
=

set up
take over

LëÉíD¾éL=
LíÉfâ=D]rî]L=

turn down
work on

Lí‰Wå=Ç~råL=
=

vyplniť
presadiť sa; preraziť
usilovne pokračovať v
práci
založiť firmu
prevziať (firmu); ujať sa
(funkcie)
odmietnuť
pracovať na

Unit 2 - Other words and phrases
a la carte
accommodation
afford
all things
considered
apply to
as well as
bar graph
behave
bite
border
boss
candidate
caretaker
channel
complain about
criticism
crowd
decent

L~Wä~W=â^WíL=
L]?â^ã]DÇÉfpåL=
L]DÑlWÇL=
Lâ]åDëfÇ]ÇL=

podľa jedálneho lístka
ubytovanie
dovoliť si; dopriať si
celkovo vzaté; s ohľadom
na
L]Déä~fL=
platiť pre; vzťahovať sa na
L]ò=ïÉä=]òL=
rovnako ako
LÄ^W=Öê^WÑL=
stĺpcový diagram
LÄfDÜÉfîL=
správať sa
LÄ~fíL=
hrýzť; štípať
LÄlWÇ]L=
hranica; okraj
LÄflëL=
šéf
LâôåÇfÇÉfíL=
kandidát; uchádzač
LâÉ]íÉfâ]L=
domovník; školník
LípôåäL=
program; kanál (televízny)
Lâ]ãDéäÉfåL=
sťažovať sa na
LâêfífëfëãL=
kritika
Lâê~rÇL=
dav; zástup
LÇáWëåíL=
slušný; kvalitný; dobre
vyzerajúci
demonstrate
LÇÉã]åëíêÉfíL= predviesť; ukázať
distraction
LÇfëDíêôâpåL=
vyrušenie; rozptýlenie
diversify
Ç~fDî‰WëfÑ~fL=
rozvetviť (výrobu apod.)
driving licence
LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= vodičský preukaz
economic
L?áWâ]?åflãfâ=
hospodárska recesia
recession
êfDëÉpåL=
educated
LÉÇàìâÉfífÇL=
vzdelaný
equal
LáWâï]äL=
rovnocenný
firefighter
LÑ~f]Ñ~fí]L=
hasič
flexible
LÑäÉâë]ÄäL=
pružný; ohybný; flexibilný
food processing Léê]rëÉëfÏL=
potravinárstvo
for instance
LÑ]ê=Dfåëí]åëL= napríklad
furthermore
LÑ‰Wa]DãlWL=
okrem toho
get ahead
=
uspieť; presadiť sa
get on somebody’s Lå‰WîòL=
liezť niekomu na nervy
nerves
golf buggy
LÖfläÑ=Ä¾ÖáL=
vozík pre golfistov
ground
LÖê~råÇL=
zem; základ
grow
LÖê]rL=
pestovať rastliny; rásť
headline
LÜÉÇä~fåL=
titulok; nadpis
however
LÜ~rDÉî]L=
avšak
hurry
LÜ¾êáL=
náhlivosť; chvat
idealistic
L~fÇf]DäfëífâL= idealistický
immigration
LfãfDÖêÉfpåL=
prisťahovalectvo
in addition
Lfå=]DÇfpåL=
okrem; navyše
incident
LfåëfÇ]åíL=
udalosť; incident
jargon
LÇw^WÖ]åL=
žargón; odborný slang
jellyfish
LˈÇʒÉäáˌÑɪʃL=
medúza
job seeker
LÇwflÄ=DëáWâ]L= človek hľadajúci prácu
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last
line graph
location

Lä^WëíL=
Lä~få=Öê^WÑL=
Lä]rDâÉfpåL=

luxury
majority
migrant

Lä¾âp]êáL=
Lã]DÇwflê]ífL=
Lã~fÖê]åíL=

trvať; vydržať
graf; diagram
miesto; poloha;
umiestnenie
luxus; prepych
väčšina
človek sťahujúci sa za
prácou
baník
príkladný; vzorný
napriek tomu; avšak
na základe

Lã~få]L=
LãflÇäL=
LåÉî]a]DäÉëL=
Lflå=a]=DÄÉfëfë=
?]îL=
ostrich
LflëíêfípL=
pštros
passenger
LéôëfåÇw]L=
cestujúci; pasažier
personal assistant Lé‰Wëå]ä=
asistent; asistentka
]Dëfëí]åíL=
pie chart
Lé~f=íp^WíL=
koláčový graf
press conference LéêÉë=âflåÑê]åëL= tlačová konferencia
promote
Léê]Dã]ríL=
robiť reklamu; propagovať
promotional
Léê]Dã]rpå]äL= propagačný; reklamný
properly
Léêflé]äáL=
poriadne; vhodne
quote
Lâï]ríL=
cenová ponuka; citát
raise
LêÉfòL=
zdvihnúť; stúpnuť
rubbish
Lê¾ÄfpL=
odpadky; smeti
scheme
LëâáWãL=
program; projekt
share
LpÉ]L=
podieľať sa (na niečom);
zdieľať (niečo)
single
LëfÏÖäL=
slobodný/á; jednosmerný
(lístok)
soaking wet
Lë]râfÏ=ïÉíL= premočený do nitky
sociologist
Lë]rpáDflä]ÇwfëíL= sociológ
software designer LëflÑíïÉ]=
programátor
ÇfDò~få]L=
solve
LëfläîL=
(vy)riešiť; (roz)lúštiť
spare
LëéÉ]L=
voľný; prebytočný;
náhradný
sting
LëífÏL=
pichnúť; uštipnúť; žihadlo
sum up
Lë¾ã=D¾éL=
zhrnúť; zrekapitulovať
surgeon
Lë‰WÇwåL=
chirurg
tie
Lí~fL=
kravata
tour
Lír]L=
(pre)cestovať; byť na turné
trek
LíêÉâL=
putovať; trmácať sa
turn down
Lí‰Wå=Ç~råL=
stlmiť; stíšiť
unlock
L¾åDäflâL=
odomknúť
upload
L¾éä]rÇL=
nahrávať (údaje do iného
počítača)
villa
Lîfä]L=
vila
wealthy
LïÉäqáL=
bohatý; zámožný
weapon
LïÉé]åL=
zbraň
well-off
LïÉä=D]ÑL=
zámožný; bohatý
what is more
=
(a) navyše
miner
model
nevertheless
on the basis of

Units 1-2 Gateway to exams
academic
Lôâ]DÇÉãfâL= akademický
campus
Lâôãé]ëL=
areál univerzity
constructively
Lâ]åDëíê¾âífîäáL= konštruktívne
cultural perspective Lâ¾äíp]ê]ä=
kultúrny pohľad na vec
é]DëéÉâífîL=
Erasmus project LfDêôòã]ë=
Projekt Erasmus
?éêflÇwÉâíL=
exchange
LfâëDípÉfåÇwL= výmena
frustrating
LˈÑêʌˌëíêÉɪíɪåÖL= frustrujúci
fulfil
LÑräDÑfäL=
splniť; vykonať
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gradual
lucky charm
memorable
open one’s eyes
painful
passionate
politics
stimulating
linguistic

LÖêôÇwr]äL=
Lä¾âá=íp^WãL=
LãÉã]ê]ÄäL=
=
LéÉfåÑäL=
Léôp]å]íL=
Léflä]ífâëL=
LëífãàräÉfífÏL=
LäfÏDÖïfëífâL=

postupný
talizman pre šťastie
pamätný
otvoriť oči
bolestivý
nadšený; zaujatý; vášnivý
politika
podnetný; povzbudzujúci
lingvistický; jazykovedný

Unit 3 – Space and time
Space and space travel
asteroid
Lôëí]êlfÇL=
astronaut
Lôëíê]ålWí=L=
astronomer
Lôëíêflå]ã]L=
atmosphere
Lôíã]ëÑf]L=
cosmos
LâflòãflëL=
crew
LâêìWL=
gravity
LÖêôî]íáL=
land
LäôåÇL=
landing
LäôåÇfÏL=
launch
LälWåípL=
man-made satellite Lëôí]ä~fíL=
meteorite
LãáWíá]ê~fíL=
mission
LãfpåL=
natural satellite
Låôípê]ä=
ëôí]ä~fíL=
orbit
LlWÄfíL=
re-enter
re-entry
space shuttle
space station
spacecraft
telescope
universe

LêáWDÉåí]L=
LêáWDÉåíêáL=
LëéÉfë=p¾íäL=
LëéÉfë=ëíÉfpåL=
LëéÉfëâê^WÑíL=
LíÉäfëâ]réL=
LàìWåfî‰WëL=

asteroid
kozmonaut
astronóm
atmosféra; ovzdušie
vesmír; kozmos
posádka
gravitácia
pristáť
pristátie
(vy/s)pustiť; (vy/s)pustenie
satelit; umelá družica
meteorit
misia; poslanie; úloha
obežnica; prirodzený
satelit
obežná dráha; obiehať po
~
znovu vstúpiť
opätovný vstup; návrat
raketoplán
orbitálna stanica
kozmická loď
ďalekohľad; teleskop
vesmír

Unit 3 - Prefixes
cooperate
co-pilot
disable
disadvantage
disagree
disappear
disobey
ex-cosmonaut
ex-president
illogical
impatient
impossible
improbable
incapable of
incomplete
international
invisible
irregular
irresponsible
miscalculate
misunderstand

Lâ]rDflé]êÉfíL=
Lâ]ré~fä]íL=
LÇfëDÉfÄäL=

spolupracovať
druhý pilot
zmrzačiť; zneškodniť;
zablokovať
LÇfë]ÇDî^WåífÇwL=nevýhoda
LÇfë]DÖêáWL=
nesúhlasiť
LÇfë]Déf]L=
zmiznúť; stratiť sa
LÇfë]DÄÉfL=
neposlúchať
LÉâë=
bývalý kozmonaut ruského
Dâflòã]ålWíL=
vesmírneho programu
LÉâë=DéêÉòfÇ]åíL=bývalý prezident
LfDäflÇwfâäL=
nelogický
LfãDéÉfpåíL=
netrpezlivý
LfãDéflë]ÄäL=
nemožný
LfãDéêflÄ]ÄäL= nepravdepodobný
LfåDâÉfé]ÄäL=
neschopný (niečoho)
Lfåâ]ãDéäáWíL=
nedokončený
Lfåí]Dåôp]åäL= medzinárodný
LfåDîfò]ÄäL=
neviditeľný
ɪˈêÉÖàʊäəEêF=
nepravidelný
LfêfDëéflåëfÄäL= nezodpovedný
LãfëDâôäâàräÉfíL=nesprávne spočítať
Lãfë¾åÇ]DëíôåÇ nepochopiť; nechápať
L=
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overbooked (plane)L]rî]DÄrâíL=
overpopulated
postgraduate
post-1990
prehistoric
reconsider
rewrite
unbelievable
underestimate
underpaid
unexpected
unlikely
unnecessary
unstoppable
unsuccessful
unusual

(V lietadle) je
zarezervovaných viac
lístkov ako je miest.
L]rî]DéfléàräÉfí preľudnený
fÇL=
Lé]rëíDÖêôÇwr] postgraduálny študent
íL=
=
z obdobia po roku 1990
LéêáWÜfDëíflêfâL= praveký; prehistorický
LêáWâ]åDëfÇ]L=
znovu zvážiť
LêáWDê~fíL=
prepísať
L¾åÄfDäáWî]ÄäL= neuveriteľný
L¾åÇ]êDÉëífãÉfí podceniť
L=
L¾åÇ]DéÉfÇL=
zle platený
L¾åfâDëéÉâífÇL= neočakávaný
L¾åDä~fâäáL=
nepravdepodobný
L¾åDåÉë]ë]êáL= nadbytočný; zbytočný
L¾åDëíflé]ÄäL=
nezastaviteľný
L¾åë]âDëÉëÑäL= neúspešný
L¾åDàìWwì]äL=
neobvyklý

Unit 3 - Other words and phrases
adaptation
adversary
appointment
assumption
at close range
be in a hurry
breakup
cable
chain reaction
clogged with
collide
colonize
confront
consecrate
cope with
crater
crush
damage
debris
defeat
destroy
discontinue
flee
flight
fooled
fragment
frantic
fuel tank
fugitive
gadget
general
grave
gravity
impact
inescapable
junk
manned

LôÇôéDíÉfpåL=
LôÇî]ëêáL=
L]Délfåíã]åíL=
L]Dë¾ãép]åL=
L]í=âä]rë=
DêÉfåÇwL=
LÄáW=få=]=DÜ¾êfL=
LÄêÉfâ¾éL=
LâÉfÄäL=
LípÉfå=êáDôâpåL=
LâäflÖÇ=ïfqL=
Lâ]Dä~fÇL=
Lâflä]å~fòL=
Lâ]åDÑê¾åíL=
LâflåëÉâêÉfíL=
Lâ]ré=ïfaL=

adaptácia; úprava
protivník; súper
(dohodnutá) schôdzka
predpoklad; domnienka
zblízka

ponáhľať sa
rozpad; rozdelenie
kábel
reťazová reakcia
upchatý; zapchatý s
naraziť do
kolonizovať
čeliť; postaviť sa niečomu
zasvätiť (napr. život dielu)
zvládnuť; dať si rady s
niečím
LâêÉfí]L=
kráter
Lâê¾pL=
rozdrviť
LÇôãfÇwL=
poškodiť
LÇÉÄêáWL=
trosky; odpad
LÇfDÑáWíL=
poraziť
LÇfDëíêlfL=
zničiť
LÇfëâ]åDífåàìWL= prerušiť; zastaviť
LÑäáWL=
uniknúť; ujsť
LÑä~fíL=
let
LÑìWäÇL=
(be~) nechať sa oklamať
LÑêôÖã]åíL=
kúsok; úlomok
LÑêôåífâL=
šialený (napr. od strachu);
zúfalý; horúčkovitý
LÑàìW]ä=íôÏâL= palivová nádrž
LÑàìWÇw]ífîL=
utečenec
LÖôÇwfíL=
(malý) prístroj
LÇwÉå]êäL=
všeobecný
LÖêÉfîL=
vážny; znepokojujúci
LÖêôî]íáL=
gravitácia
LfãéôâíL=
dopad; vplyv; účinok
LfåfDëâÉfé]ÄäL= nevyhnutný; nezvratný
LÇw¾ÏâL=
odpad
LãôåÇL=
obsadený ľudskou
posádkou
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one fifth
one sixth
outburst
pile up
positive
pregnant
purpose
put on weight
railroad track
reinforce
relatively
reputation
rise
route
ruin
scout
sensation
simulated
split up with
startling
supremacy
surface
swell
tear
theoretical
to my mind
track
trample
trivial
uproot
vanguard
vivid
weather forecast

=
=
L~ríÄ‰WëíL=
Lé~fä=D¾éL=
Léflò]ífîL=
LéêÉÖå]åíL=
Lé‰Wé]ëL=
Lérí=flå=DïÉfíL=
LêÉfäê]rÇ=íêôâL=
LêáWfåDÑlWëL=
LêÉä]ífîäáL=
LêÉéàìDíÉfpåL=
Lê~fòL=
LêìWíL=

pätina
šestina
výbuch; vypuknutie
nahromadiť sa
pozitívny
tehotná
účel
pribrať (na váhe)
železničná trať
upevniť; posilniť; spevniť
relatívne
povesť; reputácia
zvýšenie
cesta; smer cesty; trať;
dráha; trasa
LêìWfåL=
zničiť; zbúrať
Lëâ~ríL=
pátrať; hľadať talenty
LëÉåDëÉɪpåL=
pocit
LëfãàräÉfífÇL= predstieraný; simulovaný
LëéäfíL=
rozísť sa s
Lëí^WíäfÏL=
prekvapivý; znepokojujúci
LërDéêÉã]ëáL=
nadvláda; prevaha
Lë‰WÑfëL=
povrch
LëïÉäL=
zväčšiť sa; opuchnúť
LíÉ]L=
trhať
Lqf]DêÉífâäL=
teoretický
=
podľa môjho názoru
LíêôâL=
sledovať; stopovať
LíêôãéäL=
(u)dupať; (po)šliapať
Líêfîá]äL=
nepodstatný
L¾éDêìWíL=
vykoreniť
LîôåÖ^WÇL=
predvoj; prvá línia
LîfîfÇL=
živý; svieži
LïÉa]=ÑlWâ^WëíL= predpoveď počasia

Unit 4 – Extraordinary behaviour
Personality adjectives
ambitious
arrogant
assertive
big-headed
bossy
broad-minded
brusque
determined
easy-going
frank
generous
gifted
immature
insecure
mature
modest
narrow-minded
nervous
outgoing
pushy
reserved
self-confident
slow

LôãDÄfp]ëL=
ambiciózny
Lôê]Ö]åíL=
arogantný
L]Dë‰WífîL=
priebojný; asertívny
LÄfÖ=ÜÉÇfÇL=
domýšľavý
LÄflëfL=
panovačný
LÄêlWÇDã~fåÇfÇL=tolerantný
LÄêìWëâL=
úsečný; strohý
LÇfDí‰WãfåÇL=
odhodlaný; rozhodný
LáWòf=DÖ]rfÏL=
tolerantný; mierny
LÑêôÏâL=
úprimný
LÇwÉå]ê]ëL=
veľkorysý; štedrý
LÖfÑífÇL=
nadaný; talentovaný
Lfã]Dípr]L=
nedospelý; nevyvinutý
LfåëfDâàr]L=
neistý; nestály
Lã]Dípr]L=
dospelý; zrelý
LãflÇfëíL=
skromný; rozumný
Låôê]rDã~fåÇfÇ úzkoprsý; malicherný
L=
Lå‰Wî]ëL=
nervózny; úzkostlivý
L~ríDÖ]rfÏL=
spoločenský; otvorený
LérpáL=
bezohľadne ambiciózny
LêfDò‰WîÇL=
zdržanlivý; opatrný
LëÉäÑ=âflåÑfÇ]åíL=sebavedomý; sebaistý
Lëä]rL=
pomalý
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Lëí¾Ä]åL=
LíôâíÑäL=
Líôâíä]ëL=
Lí~fí=DÑfëífÇL=

tvrdohlavý
taktný; diskrétny
netaktný
lakomý

Unit 4 - Noun suffixes
ability
action
activity
actor
appearance
confidence
creation
creativity
creator
darkness
difference
education
educator
electrician
electricity
employer
employment
happiness
importance
improvement
invention
inventor
investigation
madness
musician
performer
professor
relevance
scientist
violinist

L]DÄfä]íáL=
LôâpåL=
LôâDífîfíáL=
Lôâí]L=
L]Déf]ê]åëL=
LâflåÑfÇ]åëL=
LâêfDÉfpåL=
LâêáWÉfDífî]íáL=
LâêáDÉfí]L=
LÇ^Wâå]ëL=
LÇfÑê]åëL=
LÉÇwrDâÉfpåL=
LÉÇàrâÉfí]L=
LfäÉâDíêfpåL=
LfäÉâDíêfëfíáL=
LfãDéälf]L=
LfãDéälfã]åíL=

schopnosť
dej; čin; jednanie
činnosť; aktivita
herec
vzhľad
sebadôvera; odvaha
výtvor
kreativita
tvorca; zakladateľ
temnota; tma
rozdiel
vzdelanie
pedagóg; učiteľ
elektrikár
elektrina
zamestnávateľ
zamestnanie;
zamestnanosť
LÜôéfå]ëL=
šťastie; spokojnosť
LfãDélWí]åëL=
dôležitosť
LfãDéêìWîã]åíL= zlepšenie; zdokonalenie
LfåDîÉåpåL=
vynález
LfåîÉåí]L=
vynálezca
Lfå?îÉëífDÖÉfpåL= vyšetrovanie
LãôÇå]ëL=
šialenstvo
LãàìWDòfpåL=
hudobník
Lé]DÑlWã]L=
účinkujúci; interpret
Léê]DÑÉë]L=
profesor; učiteľ
LêÉä]î]åëL=
dôležitosť
Lë~f]åífëíL=
vedec; prírodovedec
Lî~f]DäfåfëíL=
huslista

Unit 4 - Other words and phrases
acquire
authority
bottom
bushy
collaboration
courage
distinguish
drop out of
effortlessly
elite
encouraging
equation
expertise
flow

L]Dâï~f]L=
LlWDqflê]ífL=
LÄflí]ãL=
LÄrpfL=
Lâ]?äôÄ]DêÉfpåL=
Lâ¾êfÇwL=
LÇfDëífÏÖïfpL=
LÇêflé=~rí=]îL=
LÉÑ]íä]ëäáL=
LfDäáWíL=
LfåDâ¾êfÇwfÏL=
LfDâïÉfwåL=
LÉâëé]DíáWòL=
LÑä]rL=

získať; nadobudnúť
autorita; vedenie
spodný; dolný
huňatý; hustý
spolupráca
odvaha
rozlíšiť; vyniknúť
odstúpiť
ľahko; bez námahy
elitný; špičkový
povzbudivý
rovnica
odbornosť
tok; prúd (slov; peňazí
apod.)
fortune
LÑlWíp]åL=
veľký majetok; veľa peňazí
hardly
LÜ^WÇäáL=
sotva; ťažko
theory of multiple LfåDíÉäfÇw]åëfòL= teória mnohonásobnej
intelligences
inteligencie
kinaesthetic
LâfåáWëDqÉífâL= kinestetický; pohybový
light bulb
Lä~fí=Ä¾äÄL=
žiarovka
make a point of =
lipnúť na; zakladať si na
mathematician
Lãôq]ã]Dífp]åL=matematik
measure
LãÉw]L=
merať
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merry
myth
navigate
neurologist
opportunity
outstanding
paw
physicist
potential
prejudice
prestigious
prodigy
prove
rebellious
roughly
run up

LãÉêáL=
LãfqL=
LåôîfÖÉfíL=
LåàrDêflä]ÇwfëíL=
Lflé]DíàìWå]íáL=
L~ríDëíôåÇfÏL=
LélWL=
LÑfòfëfëíL=
Lé]DíÉåpäL=
LéêÉÇw]ÇfëL=
LéêÉDëífÇw]ëL=
LéêflÇ]ÇwáL=
LéêìWîL=
LêfDÄÉäà]ëL==
Lê¾ÑäáL=
Lê¾å=D¾éL=

veselý
výmysel; mýtus
plávať; plaviť sa
neurológ
príležitosť; možnosť
nápadný; významný
labka
fyzik
potenciál
predsudok
prestížny; významný
zázračné dieťa
ukázať sa; prejaviť sa
odbojný; spurný
zhruba; drsne
narobiť (dlhy); spichnúť
(rýchlo ušiť); dobehnúť;
vybehnúť hore
sensitive
LëÉåë]ífîL=
citlivý
shock
LpflâL=
vydesiť; pobúriť
soloist
Lë]rä]fëíL=
sólista
spatial
LëéÉfpäL=
priestorový
spectacular
LëéÉâDíôâàrä]L= veľkolepý; honosný
stick one’s tongue =
vyplaziť jazyk
out
stream
LëíêáWãL=
prúd; potok
supportive
Lë]DélWífîL=
chápajúci; dávajúci
podporu
talented
Líôä]åífÇL=
talentovaný
touch
Lí¾ípL=
kontakt; dotyk

Unit 4 - Gateway to exams
abundance
achievement
adaptability
alumni
ancient
ascendancy
aspire to
beneficiary
conventional
diminish
disdain
duel
elevate
excel
genetic mutation
house
luxurious
marvel
meritocracy

nurture
odyssey
on closer
inspection
outgrow
sensation

L]DÄ¾åÇ]åëL=
hojnosť; nadbytok
L]DípáWîã]åíL= úspech; čin
L]?Çôéí]DÄfä]íáL= prispôsobivosť
L]Dä¾ãå~fL=
bývalý žiak; absolvent
LÉfåp]åíL=
starobylý; staroveký
L]DëÉåÇ]åëáL=
prevaha; nadvláda
L]Dëé~f]L=
túžiť po; usilovať
LÄÉåfDÑfp]êáL=
príjemca; oprávnená
osoba
Lâ]åDîÉåp]åäL= tradičný; obvyklý
LÇfDãfåfpL=
zmenšiť sa; ponížiť
LÇfëDÇÉfåL=
pohŕdanie; opovrhnutie
LÇàìW]äL=
bojovať proti sebe
LÉä]îÉfíL=
povýšiť; zvýšiť; zdvihnúť
LfâDëÉäL=
vynikať; prekonať
(niekoho)
LÇw]?åÉífâ=
genetická mutácia
ãàìWDíÉfpåL=
LÜ~rëL=
dom
Lä¾ÖDwr]êá]ëL= luxusný
Lã^WîäL=
žasnúť; obdivovať
LãÉêfDíflâê]ëáL= meritokracia (Spoločnosť,
v ktorej schopnosti a úsilie
hrajú väčšiu úlohu než
zdedené privilégia.)
Lå‰Wíp]L=
starať sa; rozvíjať
LflÇ]ëáL=
odysea
=
pri bližšom pohľade
L~ríDÖê]rL=
LëÉåDëÉfpåL=

vyrásť (z niečoho)
pocit
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Lí~fã=âôéëàìWäL= skrinka s vecami z určitej
doby určená budúcim
pokoleniam
LíêôåëDÑlWãL= (z/pre)meniť sa (na niečo)
Là¾Ïëí]L=
chlapec; mladý človek

Unit 5 – Money talks
Buying and selling
afford
bargain
cash
change
discount
receipt

L]DÑlWÇL=
LÄ^WÖfåL=
LâôpL=
LípÉfåÇwL=
LÇfëâ~råíL=
LêfDëáWíL=

refund
sale
value for money
waste

LêfDÑ¾åÇL=
LëÉfäL=
LîôäàìWL=
LïÉfëíL=

dovoliť si; dopriať si
výhodná kúpa; ponuka
hotové peniaze; hotovosť
výmena; zmena
zľava
potvrdenka; príjmový
doklad
vrátenie peňazí
predaj; výpredaj
oplatí sa za danú cenu
plytvať; mrhať

Unit 5 - Money and banking
bank charges/fees LÄôÏâ=
íp^WÇwfòLÑáWòL=
bill
LÄfäL=
cashpoint
LâôpélfåíL=
credit
LâêÉÇfíL=
current account LDâ¾ê]åí=
]?â~råíL==
debit
LÇÉÄfíL=
get into debt
LÖÉí=fåí]=DÇÉíL=
interest
Lfåíê]ëíL=
lend money
=
give somebody a Lä]råL=
loan
overdraft
L]rî]Çê^WÑíL=
savings account LëÉfîfÏò=
]Dâ~råíL=
withdraw money LïfaDÇêlWL=

bankové poplatky
účet; bankovka (AmE)
bankomat
(kladný) zostatok; úver
bežný účet

Lâ¾ã=Dí]L=
Lâ¾í=DÄôâL=
LÖfî=]DïÉfL=
LéÉf=DÄôâL=
Léfâ=D¾éL=
LëÉfî=D¾éL=
LëÉä=D~ríL=
Lëéäôp=D~ríL=

vybrať peniaze

ration
reach
reduce
resume
retain
reveal
rupee
scan

dosahovať; činiť (čiastku)
znížiť; obmedziť (výdavky)
rozdávať
vrátiť; splatiť
naložiť; vziať; vyzdvihnúť si
šetriť na niečo (for)
vypredať
roztočiť to

L]=ÖêÉfí=DÇáWä=]îL=veľa; mnoho
L]ÄêáWîáDÉfpåL= skratka
L]DÖ^WëíL=
zdesený; ohromený
L]DãàìWòfÏL=
zábavný
L]Déflä]ÇwáL=
ospravedlnenie
L]DéälWòL=
potlesk
L^WÖàìWL=
hádať sa; diskutovať o
L]DplWê]åëL=
dôvera; istota
L]Dëí~råÇfÇL=
ohromený; užasnutý
LÄáW=Dï‰WqL=
mať hodnotu; stáť za to
LÄfÇL=
dať zbohom
LÄäáWéL=
(za)pípať
LÄê^WåípL=
vetva; pobočka

www.macmillan.sk/slovnicky

handwriting
headquarters
ID
incentive
insert
issue
jackpot
MA
massive
monetarism
note
numismatics
optional
owe
philatelia
posterity

Unit 5 - Other words and phrases
a great deal of
abbreviation
aghast
amusing
apology
applause
argue
assurance
astounded
be worth
bid goodbye
bleep
branch

clap
coin
confer with
contestant
demand
designer
doubt
driving licence
empty-handed
finances
grin

debet; záporný zostatok
zadlžiť sa
úrok
požičať (niekomu) peniaze
poskytnúť niekomu
pôžičku
prečerpanie (účtu v banke)
sporiaci účet

Unit 5 - Phrasal verbs: money and shopping
come to
cut back
give away
pay back
pick up
save up
sell out
splash out

brink
civil servant

preserve
proof
provided that

sign
signature tune
sinister
skim
speleology
stunned
sum
swallow
terminal illness
terms and
conditions
trace
transaction
unattended

LÄêfÏâL=
Lëfîä=ë‰Wî]åíL=

kraj, breh
zamestnanec v štátnej
správe
LâäôéL=
(za)tlieskať; aplaudovať
LâlfåL=
minca
Lâ]åDÑ‰WL=
radiť sa; hovoriť s
Lâ]åDíÉëí]åíL= súťažiaci
LÇfDã^WåÇL=
požiadavka; požadovať
LÇfDò~få]L=
návrhár; grafik; výtvarník
LÇ~ríL=
pochybnosť
LÇê~fîfÏ=ä~fëåëL= vodičský preukaz
LÉãéíá=DÜôåÇfÇL=s prázdnymi rukami
LÑ~fåôåëfòL=
financie
LÖêfåL=
vyškierať sa; smiať sa (tak,
že vidieť zuby)
LÜôåÇê~fífÏL= rukopis; písmo
LÜÉÇDâïlWí]òL= veliteľstvo; centrála
L~fDÇáWL=
preukaz totožnosti
LfåDëÉåífîL=
popud; stimul; podnet
LfåDë‰WíL=
vložiť
LfpìWL=
vydať
LÇwôâéflíL=
jackpot
LÉã=DÉfL=
Mgr. (titul)
LãôëfîL=
značný; masívny
Lã¾åfí]êfòãL= monetarizmus
Lå]ríL=
bankovka
LåàìWãfòDãôífâ numizmatika
ëL=
Lflépå]åäL=
nepovinný; voliteľný
L]rL=
dlhovať; byť dlžný
LÑfä]DíÉäá]L=
filatelia
LéflDëíÉê]íáL=
budúca generácia;
potomkovia
LéêfDò‰WîL=
udržiavať; zachovať
LéêìWÑL=
dôkaz
Léê]Dî~fÇfÇ=aôíL=za predpokladu, že; pod
podmienkou, že
LêôpåL=
prídel; dávka
LêáWípL=
doraziť; dospieť k
LêfDÇàìWëL=
znížiť; obmedziť
LêfDòàìWãL=
pokračovať; znovu začať
LêfDíÉfåL=
zadržať; udržať
LêfDîáWäL=
odhaliť
LêìWDéáWL=
rupia (mena)
LëâôåL=
(zbežné) prehliadnutie;
elektronický obraz
skutočného dokumentu
Lë~fåL=
podpísať (sa); značka
LëfÖå]íp]=íàìWåL=melódia
Lëfåfëí]L=
zlovestný; hrozivý
LëâfãL=
zbierať (z povrchu);
odstreďovať; kĺzať;
LëéáWäáDflä]ÇwáL= speleológia
Lëí¾åÇL=
ohromený; šokovaný
Lë¾ãL=
čiastka; obnos; suma
Lëïflä]rL=
prehltnúť; hltať
Lí‰Wãfåä=Dfäå]ëL= smrteľná choroba
Lí‰Wãò=ôå=
zmluvné podmienky
â]åDÇfp]åòL=
LíêÉfëL=
stopa; náznak; trocha
LíêôåDòôâpåL= transakcia
L¾å]DíÉåÇfÇL=
ponechaný bez dozoru;
neobsluhovaný;
bezobslužný
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L¾åDéäÉòåíL=
nepríjemný; neprívetivý
LîÉåÇfÏ=ã]DpáWåLpredajný automat
LïÉ]êDôòL=
zatiaľ čo
Lïfëé]L=
(za)šepkať
Lïfa?~rí=?Ñ‰Wa]ê=bez ďalších okolkov
]DÇìWL=

Unit 6 – Healthy habits
LôÏâäL=
L^Wí]êfL=
LÄ]råL=
LípÉëíL=
LípfåL=
LÜ^WíL=
LÜáWäL=
LÜféL=
LâfÇåáL=
Läfî]L=
Lä¾ÏL=
LëâfåL=
Lq~fL=
Lqê]ríL=
Lí¾ÏL=
LîÉfåL=
LêfëíL=

členok
tepna
kosť
hruď
brada
srdce; srdcový
päta
bok
ľadvina
pečeň
pľúca
koža
stehno
krk
jazyk
žila
zápästie

Unit 6 - Words connected with health
be allergic to
LÄáW=]Dä‰WÇwfâ=í]L=byť alergický na
He's in danger of LÇÉfåÇw]L=
Hrozí mu, že ...
...
be painful
LéÉfåÑäL=
mať bolesti
be/become
L]DÇfâífÇL=
byť/stať sa závislým na
addicted to
be/become obese L]rDÄáWëL=
byť/stať sa obéznym
break
LÄêÉfâL=
zlomiť si
dislocate
LÇfëä]âÉfíL=
vykĺbiť si; vytknúť si
fatty food
LÑôíáL=
mastné jedlo
feel dizzy
LÇfòáL=
mať závrat
fracture
LÑêôâíp]L=
zlomiť sa (kosť)
get over an illness Lfäå]ëL=
uzdraviť sa z choroby
get/catch an
LfåDÑÉâpåL=
dostať infekciu
infection
get/give a
LéêfDëâêfépåL= dostať/dať predpis (na liek)
prescription
go for check-up LípÉâ¾éL=
ísť na lekárske vyšetrenie
have a balanced LÄôä]åëí=Ç~f]íL= jesť vyváženú stravu
diet
have a
LíÉãéêfíp]L=
mať teplotu
temperature
have an operation Lflé]DêÉfpåL=
ísť na operáciu
have/give an
LfåDÇwÉâpåL=
dostať/dať injekciu
injection
increase the risk of LfåDâêáWëLfåÇw]L= zvýšiť riziko zranenia
injure yourself
samého seba
processed food Léê]rëÉëíL=
priemyselne spracované
potraviny; polotovary
put on/lose weight LïÉfíL=
pribrať (na váhe)/schudnúť
relieve symptoms Lêf?äáWî=
zmierniť príznaky
Dëfãéí]ãòL=
shiver
Lpáî]L=
(za)triasť (sa); (za)chvieť
sa
sprain
LëéêÉfåL=
vyvrtnúť si; vytknúť si
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Lë¾Ñ]LÇfDòáWòL=

trpieť na srdcovú chorobu

LÄä¾Ç=éêÉp]L=

zmerať kvný tlak

LíêáWíL=
LíïfëíL=
Lï‰Wâ~ríL=

liečiť niekoho
vyvrtnúť si
(dobre) dopadnúť

Unit 6 - Idioms: health and illness

Parts of the body
ankle
artery
bone
chest
chin
heart
heel
hip
kidney
liver
lung
skin
thigh
throat
tongue
vein
wrist

suffer from heart
disease
take your blood
pressure
treat somebody
twist
work out

be as right as rain =
be back on your =
feet
be as fit as a fiddle =
be on your last
=
legs
be/feel under the =
weather
drop like flies
=
keep in shape
=

byť zdravý ako repa
byť opäť zdravý
byť zdravý ako rybička
byť na konci so silami
necítiť sa dobre
padať ako muchy
držať sa v dobrej kondícii

Unit 6 - Other words and phrases
as long as
aspect
availability
available
avoidance
ban
beat
black out
body
boil
brain cell
calcium
chronic
computer file
convulsion
deadly
deficiency
deprivation
despite
dessert
dietary
disabled
encourage
ensure
equipment
exceed
exclude
eye chart
fibre
flexibility
frying pan
gluten
go blank
governmental
hay fever
heavy industry
in case
in spite of

=
pokiaľ
LôëéÉâíL=
poloha; uhol pohľadu
L]?îÉfä]DÄfä]ífL= dostupnosť;
dosiahnuteľnosť
L]DîÉfä]ÄäL=
dostupný; k dispozícii
L]DîlfÇ]åëL=
vyhýbanie sa
LÄôåL=
zakázať
LÄáWíL=
biť; tĺcť
LÄäôâ=D~ríL=
stratiť vedomie
LÄflÇáL=
telo; trup
LÄlfäL=
variť (sa); vrieť
LÄêÉfå=ëÉäL=
mozgová bunka
Lâôäëá]ãL=
vápnik
LâêflåfâL=
chronický
Lâ]ãDéàìWí]=
počítačový súbor
Ñ~fäL=
Lâ]åDî¾äpåL=
kŕč
LÇÉÇäáL=
smrteľný; smrtiaci;
smrteľne
LÇfDÑfp]åëáL=
nedostatok; deficit
LÇÉéêfDîÉfpåL= strata; nedostatok
LÇfDëé~fíL=
navzdory; napriek
LÇfDò‰WíL=
zákusok
LÇ~f]íêáL=
stravovacie (návyky apod.)
LÇfëDÉfÄäÇL=
invalidný
LfåDâ¾êfÇwL=
povzbudiť
LfåDpr]L=
zaistiť, zaručiť
LfDâïféã]åíL= vybavenie; výbava
LfâDëáWÇL=
prevýšiť; prekročiť
LfâDëâäìWÇL=
vylúčiť
L~f=íp^WíL=
tabuľa so znakmi na očné
vyšetrenie
LÑ~fÄ]L=
vlákno
LÑäÉâë]DÄfäfíáL= flexibilita; pružnosť
LÑê~ffÏ=éôåL=
panvica
LÖäìWí]åL=
lepok
LÖ]r=DÄäôÏâL= vynechať; vypovedať
LÖ¾î]åDãÉåíä= vládny
LÜÉf=ÑáWî]L=
senná nádcha
fåÇ]ëíêáL=
ťažký priemysel
Lfå=DâÉfëL=
keby náhodou; v prípade
že
Lfå=ëé~fí=]îL=
napriek

pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.macmillan.sk/gateway
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injure oneself
inner-city
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LfåÇw]L=
Lfå]=ëfíáL=

zraniť sa
časti veľkomesta blízko
centra, ktoré majú mnoho
sociálnych problémov
intake
LfåíÉfâL=
príjem
iron
L~f]åL=
žehliť; žehlička; železo
keep in shape
LpÉféL=
byť v kondícii
lack
LäôâL=
nedostatok
long-grain
LäflÏÖêÉfåL=
dlhozrnný
main course
LãÉfå=âlWëL=
hlavné jedlo
multiply
Lã¾äífDéä~fL=
znásobiť; násobiť
neighbourhood
LåÉfÄ]ÜrÇL=
štvrť; okolie
nutrient
LåàìWíêá]åíL=
výživná látka; živina
oily
LlfäáL=
olejnatý; mastný
operation
Lflé]DêÉfpåL=
operácia
organic food
LlWDÖôåfâL=
biopotraviny
overall
L]rî]êlWäL=
celkový; celkove
packed lunch
Léôâí=ä¾åípL=
balíček (namiesto obeda)
persistently
Lé]Dëfëí]åíäáL= vytrvalo; neodbytne
pollen
Léflä]åL=
peľ
portion
LélWpåL=
porcia; časť
poverty
Léflî]íáL=
chudoba; bieda; núdza
prawn
LéêlWåL=
garnát, kreveta
proud
Léê~rÇL=
hrdý; pyšný
provided/providing Léê]Dî~fÇfÇLéê]D za predpokladu, že; pod
that
î~fÇfÏ=aôíL=
podmienkou, že
push to the limits LérpLäfãfíëL=
dohnať do krajnosti
reduce
LêfDÇàìWëL=
znížiť; obmedziť
regret
LêfDÖêÉíL=
ľutovať
remove
LêfDãìWîL=
odstrániť; vybrať
requirement
LêfDâï~f]ã]åíL= požiadavka
researcher
LêfDë‰Wíp]L=
bádateľ; výskumník
restrict
LêfDëíêfâíL=
obmedziť
saturated
LDëôíp]?êÉfífÇL= nasýtený; nasiaknutý
screen
LëâêáWåL=
obrazovka; premietacie
plátno
semi-skimmed
LëÉãf=ëâfãÇL= polotučné (mlieko)
skimmed
LëâfãÇL=
odtučnené (mlieko)
source
LëlWëL=
zdroj; prameň
spot
LëéflíL=
všimnúť si; zahliadnuť
standard
LëíôåÇ]ÇL=
norma; štandard
stir
Lëí‰WL=
(za)miešať
strength
LëíêÉÏqL=
sila
takeaway
LDíÉfâ]?ïÉfL=
hotové jedlo so sebou
teaspoon
LíáWëéìWå=L=
čajová lyžička
therefore
LaÉ]ÑlWL=
preto
tolerance
Líflä]ê]åëL=
tolerancia; odchýlka
trust
Líê¾ëíL=
dôvera
unless
L¾åDäÉëL=
pokiaľ ne-, ak nevaried
LîÉ]êfÇL=
rozmanitý; rôzny
vomit
LîflãfíL=
vracať
wok
LïflâL=
wok (panvica)
woodland
LïrÇä]åÇL=
lesnatý kraj

Units 5-6 Gateway to exams
caffeine
amino acid
energy drink

LâôÑáWåL=
kofeín
L]?ãáWå]r=DôëfÇL=aminokyselina
LÉå]ÇwáL=
energetický nápoj

Unit 7 – What’s hot, what’s not
Music and film
Music and film

=
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Hudba a film

acting
crowd
gig
lighting
live
lyric
performance

LôâífÏL=
Lâê~rÇL=
LÖfÖL=
Lä~fífÏL=
Lä~fîL=
LäfêfâL=
Lé]DÑlWã]åëL=

plot
record
role
scene
soundtrack
stage
star
track

LéäflíL=
LêfDâlWÇL=
Lê]räL=
LëáWåL=
Lë~råÇíêôâL=
LëíÉfÇwL=
Lëí^WL=
LíêôâL=

herectvo; hranie
dav; ľudia
koncert; živé vystúpenie
osvetlenie
naživo; v priamom prenose
text piesne
predstavenie; výkon
(herecký apod.)
zápletka
zaznamenať; nahrať
divadelná/filmová rola
scéna
soundtrack (hudba k filmu)
javisko
hrať hlavnú úlohu
nahrávka; skladba

Unit 7 - Media habits
buy ringtones
download
music/films
file-sharing sites

LêfÏÖí]råòL=
LÇ~råä]rÇL=

kúpiť si zvonenie
sťahovať hudbu/filmy

LÑ~fäpÉ]êfÏ=
ë~fíëL=
Lé‰Wíp]ëfòL=

internetové stránky pre
zdieľanie dokumentov
nakupovať na internete

make purchases
on the net
Lé~fê]íL=
pirátsky reprodukovať
pirate
games/films/music
hry/filmy/hudbu
send video
LîfÇá]r=
posielať video správy
messages
ãÉëfÇwfòL=
switch TV channelsLëïfípLípôåäòL= prepínať TV programy
transfer music to LíêôåëÑ]LélWí]Ää nahrávať hudbu do
portable music
L=
prenosných prehrávačov
players
tune in to the radio LíàìWåL=
naladiť si rozhlasovú
stanicu
visit social
Lë]rpäLåÉíï‰Wâf navštevovať stránky
networking sites ÏL=
sociálnych sietí

Unit 7 - Compound nouns
blockbuster
box office
download

LÄäflâÄ¾ëí]L=
LÄflâë=flÑfëL=
LÇ~råDä]rÇL=

drawback
feedback
generation gap

LÇêlWÄôâL=
LÑáWÇÄôâL=
L?ÇwÉå]DêÉfpå=
ÖôéL=
LÉã=éáW=qêáW=
éäÉf]L=
L~ríâ¾ãL=
Lë]ré=flé]ê]L=
Lë~råÇíêôâL=
LDíÉfâ?]rî]L=
Lí‰Wå~ríL=

MP3 player
outcome
soap opera
soundtrack
takeover
turnout

trhák (filmový, knižný)
pokladňa (divadelná apod.)
stiahnuť a uložiť
(počítačové údaje)
nevýhoda; nedostatok
spätná väzba
medzigeneračné rozdiely
MP3 prehrávač
výsledok; záver
televízny/rozhlasový seriál
soundtrack (hudba k filmu)
prevzatie; ovládnutie
účasť; návštevnosť

Unit 7 - Compound adjectives
brand-new
old-fashioned
online

L?ÄêôåÇDåàìWL=
L]räÇ=DÑôpåÇL=
LflåDä~fåL=

thought-provoking LDqlWí=
éê]?î]râfÏL=

úplne nový
staromódny; starobylý
pripojený (k počítačovej
sieti)
podnetný; k zamysleniu

Unit 7 - Other words and phrases
accuse
admit

L]DâàìWòL=
L]ÇDãfíL=

obviniť
pripustiť; prijať

pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.macmillan.sk/gateway
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advise
agree
amazing
amusing
announce
apologize
appealing
awful
beside
bomber
bother
brilliant
bury
catchy
claim
clever
clichéd
cog
colleague
confess to
congratulate
convincing
credible
criticize
deafening
deep
deny
disturb
earplug
emotional
fascinating
fast-moving
festival-goer
forbid
fundamental
gripping
headliner
hilarious
incredible
indie
inspiring
instruct
intricate
intriguing
invest
line-up
lively
loyalty
malicious
moving
mud bath
muddy
mysterious
object to
on a wide scale
on the go
order
pack
perceptive
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L]ÇDî~fòL=
(po)radiť; dať radu
L]DÖêáWL=
súhlasiť
L]DãÉfòfÏL=
úžasný; ohromujúci
L]DãàìWòfÏL=
zábavný
L]Då~råëL==
oznámiť; ohlásiť
L]Déflä]Çw~fòL= ospravedlniť sa
L]DéáWäfÏL=
príťažlivý; príjemný
LlWÑäL=
strašný; otrasný
LÄfDë~fÇL=
vedľa
LÄflã]L=
bombardér; atentátnik
LÄfla]L=
obťažovať (sa)
LÄêfäf]åíL=
vynikajúci; veľmi nadaný
LÄÉêáL=
pochovať
LâôípáL=
príťažlivý; chytľavý
LâäÉfãL=
tvrdiť; robiť si nárok
LâäÉî]L=
chytrý; bystrý
LâäáWpÉfÇL=
neoriginálny; otrepaný
LâflÖL=
zub (ozubeného kolesa)
LâfläáWÖL=
spolupracovník; kolega
Lâ]åDÑÉëL=
priznať sa k
Lâ]åDÖêôípìäÉfí= gratulovať (sb on st)
Lâ]åDîfåëfÏL=
presvedčivý
LâêÉÇ]ÄäL=
vierohodný; dôveryhodný
Lâêfífë~fòL=
kritizovať
LÇÉÑåfÏL=
ohlušujúci
LÇáWéL=
hlboký
LÇfDå~fL=
poprieť
LÇáDëí‰WÄL==
(vy)rušiť
LDf]?éä¾ÖL=
upchávka do ucha
LfDã]rp]åäL=
citový; dojemný
LÑôëfåÉfífÏL=
okúzľujúci; strhujúci
LÑ^Wëí=ãìWîfÏL= rýchlo sa pohybujúci
LDÑÉëífîä?Ö]r]L= pravidelný návštevník
festivalov
LÑ]DÄfÇL=
nedovoliť; zakázať
L?Ñ¾åÇ]DãÉåíäL= základný; zásadný
LÖêféfÏL=
napínavý; pútavý
LDÜÉÇ?ä~få]L=
hlavná hviezda programu
LÜfDäÉ]êf]ëL=
veselý
LfåDâêÉÇ]ÄäL=
neuveriteľný
LfåÇáL=
nezávislý (hudba, filmová
spoločnosť apod.)
LfåDëé~f]êfÏL= podnetný; fascinujúci
LfåDëíê¾âíL=
nariadiť; (vy)školiť
Lfåíêfâ]íL=
zložitý
LfåDíêáWÖfÏL=
zvláštny; veľmi zaujímavý
LfåDîÉëíL=
vložiť; investovať
Lä~få=¾éL=
zostava; nástup (do radu)
Lä~fîäáL=
rušný; živý
Lälf]äíáL=
vernosť; oddanosť
Lã]Däfp]ëL=
zlomyseľný; zákerný
LãìWîfÏL=
dojemný; dojímavý
Lã¾Ç=Ä^WqL=
bahenný kúpeľ
Lã¾ÇáL=
zablatený; bahnitý
LãfDëíf]êf]ëL=
tajomný; tajuplný; záhadný
L]ÄDÇwÉâíL=
namietať proti
Lï~fÇ=ëâÉfäL=
vo veľkom
=
rozlietaný (človek)
LlWÇ]L=
rozkázať; objednať
LéôâL=
balíček; batoh; banda;
svorka
Lé]DëÉéífîL=
vnímavý; bystrý
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perform
portable
pose a threat to
predictable
primarily
profit
promise
proportion
realistic
receiver
regardless of
regret
relaxing
release
reluctant
remind
revenge
ride shotgun
rousing
scary
season
sensitive
shrink
smog
soothing
spectacular
stardust
store
stream
stunning
stupid
terrible
thrilling
unconvincing
uninspiring
vivid
warn
well-produced
wild

Lé]DÑlWãL=
LélWí]ÄäL=
Lé]ròLqêÉíL=
LéêfDÇfâí]ÄäL=
Léê~fDãÉê]äáL=
LéêflÑfíL=
LéêflãfëL=
Léê]DélWpåL=
Lêf]DäfëífâL=
LêfDëáWî]L=
LêfDÖ^WÇä]ë=?]îL=
LêfDÖêÉíL=
LêfDäôâëfÏL=
LêfDäáWëL=
LêfDä¾âí]åíL=
LêfDã~fåÇL=
LêfDîÉåÇwL=
L?ê~fÇ=DpflíÖ¾åL=

účinkovať; hrať
prenosný; kufríkový
predstavovať hrozbu pre
predvídateľný
predovšetkým
zisk
sľúbiť
časť; pomer; rozmery
realistický; triezvy
slúchadlo; prijímač
bez ohľadu na čo
ľutovať
uvoľňujúci; relaxační
prepustiť; uvoľniť
neochotný; zdráhajúci sa
pripomenúť
pomsta; odplata
sedieť na sedadle
spolujazdca
Lê~ròfÏL=
burcujúci
LëâÉ]êáL=
naháňajúci strach
LëáWòåL=
ročné obdobie; sezóna
LëÉåë]ífîL=
citlivý
LpêfÏâL=
zraziť (sa)
LëãflÖL=
smog
LëìWafÏL=
upokojujúci
LëéÉâDíôâàrä]L= veľkolepý; honosný
Lëí~WÇ¾ëíL=
hviezdny prach (s
kúzelnými vlastnosťami)
LëílWL=
skladovať
LëíêáWãL=
prúd; potok
Lëí¾åfÏL=
senzačný; ohromujúci
LëíàìWéfÇL=
hlúpy
LíÉêfÄäL=
hrozný; strašný
LqêfäfÏL=
vzrušujúci; napínavý
L¾åâ]åDîfåëfÏL= nepresvedčivý
L¾åfåDëé~f]êfÏL= nudný
LîfîfÇL=
živý; svieži
LïlWåL=
varovať; upozorniť koho
Léê]DÇàìWëíL=
dobre urobený
Lï~fäÇL=
divoký; neviazaný

Unit 8 – Disaster areas
Natural disasters
Natural disasters
avalanche
drought
earthquake
epidemic
flood
forest fire
hurricane
landslide
tsunami
volcanic eruption

=
Lôî]ä^WåpL=
LÇê~ríL=
L‰WqâïÉfâL=
LÉéfDÇÉãfâL=
LÑä¾ÇL=
LÑflêfëí=Ñ~f]L=
LÜ¾êfâ]åL=
LDäôå?ëä~fÇL=
LíëìWDå~WãáL=
Lîflä?âôåfâ=
fDê¾épåL=

Živelné pohromy
lavína
sucho; obdobie sucha
zemetrasenie
epidémia
povodeň; potopa
lesný požiar
hurikán
zosun pôdy
tsunami
sopečná erupcia

Unit 8 - Words connected with natural
disasters
Nouns
ash

=
LôpL=

podstatné mená
popol

pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.macmillan.sk/gateway
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casualty
damage
destruction
injury
molten lava
mud
panic
refugee
survivor
torrential rain
tremor
victim
Verbs
burst
collapse
damage
evacuate
head towards
panic
put out
spread
sweep across
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Lâôwr]äíáL=

obeť (nehody); zranený;
mŕtvy
LÇôãfÇwL=
škoda
LÇfëDíê¾âp]åL= zničenie; skaza
LfåÇw]êfL=
zranenie
L?ã]räíå=ä^Wî]L= vriaca láva
Lã¾ÇL=
blato
LéôåfâL=
zdesenie; panika
LêÉÑàrDÇòáWL=
utečenec
Lë]Dî~fî]L=
kto prežil, kto ostal nažive
Lí]DêÉåpäL=
prívalový dážď
LíêÉã]L=
(za)chvenie; slabé
zemetrasenie
LîfâífãL=
obeť
=
slovesá
LÄ‰WëíL=
prasknúť; puknúť
Lâ]DäôéëL=
zrútiť sa; prepadnúť sa
LÇôãfÇwL=
poškodiť
LfDîôâàìÉfíL=
evakuovať
LÜÉÇ=í]DïlWÇòL= (za)mieriť; namieriť si to
LéôåfâL=
zmätkovať
Lérí=~ríL=
uhasiť (oheň)
LëéêÉÇL=
rozšíriť sa
LëïáWé=]DâêflëL= prehnať sa; rýchlo sa
rozšíriť

Unit 8 - Prepositional phrases with verbs
agree with
apologize for
believe in
belong to
complain about
depend on
die from
dream of
listen to
rely on
spend on
wait for

L]DÖêáW=ïfaL=
súhlasiť s
L]Déflä]Çw~fò=Ñ]L=ospravedlniť sa za
LÄfDäáWî=?fåL=
veriť v
LÄfDäflÏ=íìWL=
patriť (k)
Lâ]ãDéäÉfå=
sťažovať si na
]DÄ~ríL=
LÇfDéÉåÇ=flåL=
závisieť; záležať na
LÇ~f=Ñê]ãL=
umrieť na
LÇêáWã=]îL=
snívať o
Läfëå=í]L=
počúvať niečo
LêfDä~f=flåL=
spoliehať sa na; rátať s
niečím
LëéÉåÇ=flåL=
minúť/vynaložiť (čas,
peniaze apod.) na
LïÉfí=ÑlWL=
čakať; počkať na

Unit 8 - Other words and phrases
alleyway
asteroid
atmosphere
bee
black hole
blast
burn
burst
catastrophic
collapsed
collide with
collision
core
critic
crop
decrease
decrease

Lôäáï~óL=
Lôëí]êlfÇL=
Lôíã]ëÑf]L=

ulička; priechod
asteroid
atmosféra; nálada;
ovzdušie
LÄáWL=
včela
LÄäôâ=DÜ]räL=
čierna diera
LÄä^WëíL=
výbuch; výstrel; rámus
LÄ‰WåL=
horieť; popáliť sa
LÄ‰WëíL=
výbuch (smiechu); poryv
(vetra); záchvat (emócie);
dávka (paľby)
Lâôí]DëíêflÑfâL= katastrofálny
Lâ]DäôéëíL=
zrútený; stroskotaný
Lâ]Dä~fÇL=
naraziť do
Lâ]DäfwåL=
zrážka; stretnutie
LâlWL=
podstata; jadro
LâêfífâL=
kritik
LâêfléL=
plodina; úroda
LÇáWâêáWëL=
zníženie; pokles
LÇáWDâêáWëL=
zmenšiť (sa); znížiť (sa)
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double

LÇ¾ÄäL=

dvojlôžková izba; dvojník;
zdvojnásobiť; zdvojiť
dramatic
LÇê]DãôífâL=
dramatický
elderly
LÉäÇ]äáL=
(po)starší; v rokoch
evaporate
LfDîôé]êÉfíL== vypariť sa; vyprchať
fall
LÑlWäL=
pád; spadnúť
famine
LÑôãfåL=
hladomor
first aid
LÑ‰Wëí=DÉfÇL=
prvá pomoc
freeze
LÑêáWòL=
mrznúť
fumes
LÑàìWãòL=
výpary; výfukové plyny
gamma-ray vision LÖôã]êÉf=DîfwåL=gama videnie
genre
Lwflåê]L=
žáner
glacier
LÖäôëá]L=
ľadovec
go missing
LãfëfÏL=
stratiť sa
goo
LÖìWL=
lepkavá mokrá hmota;
"maglajz"
gradual
LÖêôÇwr]äL=
postupný
half
LÜ^WÑL=
polovica; rozpoliť
ice age
L~fë=ÉfÇwL=
doba ľadová
icecap
L~fëâôéL=
časti zeme permanentne
pokryté ľadom okolo pólov
impact
LfãéôâíL=
dopad; vplyv; účinok
increase
LfåDâêáWë=L=
zvýšenie; zväčšenina
increase
LfåDâêáWë=L=
zväčšovať sa; rásť;
pribúdať
inland
Lfåä]åÇL=
vnútrozemský
light year
Lä~fí=àf]L=
svetelný rok
low
Lä]rL=
nízky
magma
LãôÖã]L=
magma
magnetic field
LãôÖ?åÉífâ=
magnetické pole
DÑáWäÇL=
meteorite
LãáWíá]ê~fíL=
meteorit
microscopic
L?ã~fâê]Dëâfléfâ mikroskopický
L=
migrate
Lã~fDÖêÉfíL=
sťahovať sa; putovať
mutually assured L?ãàìWípì]äá=
vzájomne zaručené
destruction
]?plWÇ=
zničenie
ÇfDëíê¾âpåL=
nanotechnology Låôå]ríÉâåflä]Ç nanotechnológia
wáL=
nuclear weapon LåàìWâäf]=
jadrová zbraň
DïÉé]åL=
oxygen
LflâëfÇw]åL=
kyslík
ozone layer
L]rò]rå=äÉf]L= ozónová vrstva
parcel
Lé~WëäL=
balík; parcela; veľké
množstvo
particle
Lé~WífâäL=
čiastočka; (elementárna)
častica
plot
LéäflíL=
zápletka; spiknutie; malý
pozemok
powder
Lé~rÇ]L=
prach; prášok
proximity
LéêflâDëfã]íáL= blízkosť; blízky vzťah
punishment
Lé¾åfpã]åíL=
trest
reversal
LêfDî‰WëäL=
obrat; zvrat; zmena k
horšiemu
reverse
LêfDî‰WëL=
zvrátiť; obrátiť; prehodiť
rise
Lê~fòL=
zdvihnúť; stúpnuť;
zvýšenie
rocket
LêflâfíL=
prudko vyletieť; prudko
stúpať
scenario
Lë]Då^Wêá]rL=
scenár; možný vývoj
seismic
Lë~fòãfâL=
seizmický
self-replicate
L?ëÉäÑ=DêÉéäfâÉfíL=odpovedať sám sebe
settle
LëÉíäL=
usadiť sa; upokojiť;
dohodnúť sa
sharp
Lp^WéL=
ostrý
pre učiteľov: doplnkové aktivity zdarma na www.macmillan.sk/gateway
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LpáWíL=

list (papiera); plachta; plát
(oceľový)
LpflâïÉfîL=
tlaková vlna; rozruch (v
spoločnosti)
LëfÖDåfÑfâ]åíL== významný; závažný;
značný
Lëä~fíL=
mierny, drobný
Lëä~fíäáL=
mierne; slabo
L?ë]rä]=DïfåÇL= slnečný vietor
LëãflÖL=
smog
LëéÉâDíÉfí]L=
divák (zvl. športový)
LëíÉÇfL=
stály; verný
LëíÉÇfäfL=
stále; stabilne; plynulo
LëíáWãL=
para
LëílWãL=
búrka
LëíêáWãL=
prúd; potok
Lë¾åëÉíL=
západ slnka
LDëìWé]?é~r]L= superveľmoc
Lëïflä]rL=
prehltnúť; hltať
LíÉâ?íflåfâ=
tektonická doska
DéäÉfíL=
LíêféäL=
trojnásobok; strojnásobiť
L¾åÇfDíÉâífÇL= neodhalený; nezistený
L¾åDëfÏâ]ÄäL=
nepotopiteľný
Lî~fDÄêÉfpåL=
chvenie
LïÉfîL=
vlna; zvlnenie

coverage
device
digital camera
dishwasher
flash drive
hairdryer
keyboard
laptop

LÄÉfëL=
LÄÉäíp=D~ríL=
LÄfíåLÄ¾ÖL=

základ; základňa
chrliť; vyfukovať
nadchnúť sa pre niečo

LÄêáWÑL=
LípfäáL=
Lëfî]ä~fDòÉfpåL=
Lâ¾ãé]ëL=
Lâ]réL=
Lâàr]êáDflë]ífL=
LÇfëDê¾éíL=
LfDëíôÄäfpL=
Lf?îôâàìDÉfpåL=
LfâDëíÉåíL=
L?ÑÉ]=DpÉ]L=
LÑfp]L=
LfãDéêÉëfîL=
L]Dâ‰WL=

pass
privilege
ranch-style

Lé^WëL=
Léêfî]äfÇwL=
Lê^Wåípëí~fäL=

site
skilled
to be in awe of
traction
traverse
vent

Lë~fíL=
LëâfäÇL=
LlWL=
LíêôâpåL=
Líê]Dî‰WëL=
LîÉåíL=

informovať; dať inštrukcie
chladný; studený
civilizácia
kompas
poradiť si s (with)
zaujímavosť; zvedavosť
prerušiť; narušiť
založiť; zriadiť
evakuácia
rozsah
spravodlivý diel
puklina
pôsobivý; úchvatný
vyskytovať sa; stať sa;
prihodiť sa
priepustka; prihrávka
výsada; pocta
farmársky (štýl, jedlo
apod.)
miesto; plocha
šikovný
byť v úžase z
ťah; pohon
prejsť naprieč; pochodiť
otvor; prieduch; priechod

Unit 9 – High-tech heaven
Everyday technology
broadband
camcorder
charger

LÄêlWÇÄôåÇL=
LâôãâlWÇ]L=
Líp^WÇw]L=
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širokopásmový
videokamera
nabíjačka

pokrytie signálom
zariadenie (prístroj)
digitálny fotoaparát

umývačka riadu
flash disk
sušič vlasov; fén
klávesnica
notebook; prenosný
počítač
laser printer
LäÉfò]=éêfåí]L= laserová tlačiareň
microwave
Lã~fâê]ïÉfîL= mikrovlnná rúra
mobile phone
Lã]rÄ~fä=Ñ]råL= mobilný telefón; mobil
network
LåÉíï‰WâL=
(počítačová) sieť
plug
Léä¾ÖL=
zástrčka
remote control
Lêf?ã]rí=
diaľkové ovládanie
â]åDíê]räL=
satnav
Lëôí=åôîL=
satelitná navigácia
touch screen
Lí¾íp=ëâêáWåL=
dotyková obrazovka
vacuum cleaner LîôâàìWã=
vysávač
âäáWå]L=
washing machine LïflpfÏ=ã]DpáWåL= práčka
wireless
Lï~f]ä]ëL=
bezdrôtový; mobilný

Unit 9 - Verbs connected with technology
adjust
crash

L]DÇw¾ëíL=
LâêôpL=

delete
download

LÇfDäáWíL=
LÇ~råDä]rÇL=

freeze
go dead
insert
install

LÑêáWòL=
LÇÉÇL=
LfåDë‰WíL=
LfåDëílWäL=

plug in
press
push
recharge
select
set

Léä¾Ö=fåL=
LéêÉëL=
LérpL=
LêfDíp^WÇwL=
LëfDäÉâíL=
LëÉíL=

stream
upgrade

LëíêáWãL=
L¾éÖêÉfÇL=

Units 7-8 Gateway to exams
base
belch out
be bitten by the
bug
brief
chilly
civilization
compass
cope
curiosity
disrupt
establish
evacuation
extent
fair share of
fissure
impressive
occur

Lâ¾î]êfÇwL=
LÇfDî~fëL=
LÇfÇwfíä=
âôã]ê]L=
LÇfpïflp]L=
LÑäôp=Çê~fîL=
LÜÉ]Çê~f]L=
LâáWÄlWÇL=
Läôé=ífléL=

upraviť; prispôsobiť
zrútiť sa; spadnúť
(aplikácia)
(vy)mazať
stiahnuť a uložiť
(počítačové údaje)
zamrznúť (počítač)
vybiť sa (batéria)
vložiť
(na)inštalovať;
(na)montovať
pripojiť/zapojiť do siete
stlačiť; stisnúť
(s)tlačiť
znovu nabiť; dobiť batériu
vybrať (si)
dať; umiestniť; nastaviť;
usporiadať
prúdiť
vylepšiť; zmodernizovať

Unit 9 - Phrasal verbs: technology and
computers
back up
go off
hack into
log in/on/out/off

LÄôâ=D¾éL=
LÖ]r=DflÑL=
LÜôâ=DfåíìWL=
LäflÖ=DfåL=

pick up
print out
run on
run out

Léfâ=D¾éL=
Léêfåí=D~ríL=
Lê¾å=DflåL=
Lê¾å=D~ríL=

scroll
up/down/across
use up

Lëâê]räL=
LàìWò=D¾éL=

zálohovať
spustiť; zhasnúť
napadnúť server
prihlásiť sa/odhlásiť sa (z
aplikácie)
osvojiť si (zručnosti)
vytlačiť (z počítača)
pokračovať bez prerušenia
spotrebovať (zásoby);
uplynúť (čas)
prechádzať text na
monitore počítača
spotrebovať

Unit 9 - Other words and phrases
access

LôâëÉëL=

dostať sa k (informáciám
apod.)
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budding
bully

L]Dë~fåL=
L]DíôípL=
LlWí]ãÉfífÇL=
LÄôâéôâL=
LÄôâ¾éL=
LÄ^WâL=
LÄôíêáL=
LÄáWéL=
LÄÉåÇL=
LÄlWÇfÏ=ëâìWäL=
LÄ]räíL=
L?ÄêflÏâá]ä=
DíàìWÄòL=
LÄ¾ÇfÏL=
LÄräáL=

bypass
character

LÄ~fé^WëL=
Lâôê]âí]L=

cloak

Lâä]râL=

assign
attach
automated
backpack
back-up
bark
battery
beep
bend
boarding school
bolt
bronchial tubes

prideliť; určiť
pripojiť
automatizovaný
ruksak; batoh
podpora; záloha
štekať
batéria
pípať
ohnúť; pokrčiť
internátna škola (GB)
závora; skrutka; blesk
priedušky

pulse
pumping
rasp
receiver
replace

začínajúci; nádejný
týrať; zastrašovať;
šikanovať
obísť; vyhnúť sa
povaha; osobnosť; postava
(filmová)
plášť; prikrývka;
maskovanie
maskovacie zariadenie

scent
screensaver
short-circuit
shutdown
slave
source
stand by

Lâä]râfÏ=
Çf?î~fëL=
collar
Lâflä]L=
golier
companionship
Lâ]ãDéôåà]åpfé spoločenstvo; priateľstvo
L=
compelling
Lâ]ãDéÉäfÏL=
presvedčivý; podmanivý
convulsion
Lâ]åDî¾äpåL=
krč; (politická) búrka
cut down on
Lâ¾í=DÇ~råL=
obmedziť (spotrebu apod.)
database
LÇÉfí]ÄÉfëL=
databáza
devoid of
LÇfDîlfÇ=]îL=
bez (čoho)
drawback
LÇêlWÄôâL=
nedostatok; nevýhoda
faint
LÑÉfåíL=
slabý; malátny
firewall
LÑ~f]?ïlWäL=
"protipožiarna prepážka";
ochrana počítača pred
vírusmi a preniknutím do
systému
foil
LÑlfäL=
alobal; fólia; (ten pravý)
doplnok
folder
LÑ]räÇ]L=
zložka (na papiere/súbory
v počítači)
fruitless
LÑêìWíä]ëL=
zbytočný
goner
LÖflå]L=
syn smrti; odpísaný človek
ground-breaking LÖê~råÇÄêÉfâfÏL=priekopnícky; prelomový
gurgling
LÖ‰WÖäfÏL=
bublajúci; zurkotavý
handset
LÜôåÇëÉíL=
slúchadlo; diaľkové
ovládanie
hijack
LÜ~fÇwôâL=
uniesť (napr. lietadlo)
hire
LÜ~f]L=
najať si
hybrid
LÜ~fÄêfÇL=
kríženec
immune system LfDãàìWå=ëfëí]ãL=imunitný systém
isolate
L~fë]äÉfíL=
izolovať; vyčleniť
key
LâáWL=
kľúč; klávesa
LCD monitor
LÉä=ëáW=DÇáW=
LCD monitor
?ãflåfí]L=
load
Lä]rÇL=
naložiť; nabiť; nahrať údaje
merge
Lã‰WÇwL=
spojiť sa; splývať;
(postupne) prejsť (do)
by/with the naked LåÉfâfÇ=D~fL=
voľným okom
eye
outline
L~ríä~fåL=
načrtnúť; rysovať sa (proti
svetlu)
pick up (a signal) Léfâ=D¾éL=
(za)chytiť (signál)
pioneer
Lé~f]Dåf]L=
priekopník; pionier
pound
Lé~råÇL=
tĺcť; búšiť
cloaking device
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reproduce
restore
at the root-level
router

supply
tag
Trojan
turn into
up to scratch
upside down
welded
wire

Lé¾äëL=
Lé¾ãéfÏL=
Lê^WëéL=
LêfDëáWî]L=
LêfDéäÉfëL=

pulzovať; biť
pumpovanie; čerpanie
škrípať
slúchadlo; prijímač
nahradiť; zameniť; vrátiť na
pôvodné miesto
L?êáWéê]DÇàìWëL= reprodukovať; napodobniť;
rozmnožovať sa
LêfDëílWL=
obnoviť; vrátiť (do funkcie);
zreštaurovať
LêìWí=äÉîäL=
na najnižšej úrovni
LêìWí]L=
router; zariadenie, ktoré
posiela dáta do vhodných
častí počítačovej siete
LëÉåíL=
vôňa; parfum
LDëâêáWå?ëÉfî]L= šetrič obrazovky
LplWí=Dë‰WâfíL=
skrat
Lp¾íÇ~råL=
zastavenie činnosti
LëäÉfîL=
otrok
LëlWëL=
zdroj; prameň
LëíôåÇ=Ä~fL=
stáť pri niekom, byť v
pohotovosti
Lë]Déä~fL=
dodávky; zásoby
LíôÖL=
štítok; visačka
Líê]rÇw]åL=
trojský
Lí‰Wå=Dfåí]L=
zmeniť sa na
L?¾é=í]=DëâêôípL= vyhovujúci určitému
štandardu
L¾éë~fÇ=DÇ~råL= hore nohami
LïÉäÇfÇL=
zváraný (upravený
zváraním)
Lï~f]L=
drôt

Unit 10 – Breaking news
Newspaper sections
business and
finance
classified ads

LÑ~fåôåëL=

ekonomika

L?âäôëfÑ~fÇ=
inzeráty
DôÇòL=
entertainment and LÉåí]DíÉfåã]åíL kultúra
the arts
~WíëL=
features
LÑáWíp]òL=
reportáže
foreign news
LÑflêfå=DåàìWòL= správy zo zahraničia
gossip column
LÖflëfé=âflä]ãL== spoločenská rubrika
home news
=
správy z domova
letters to the editor LÉÇfí]L=
listy redakcii
life and style
=
život a štýl
obituaries
L]DÄfípì]êáòL=
nekrológy
opinion
L]Défåf]åL=
názory
sports news
=
šport
weather forecast LïÉa]=ÑlWâ^WëíL= predpoveď počasia

Unit 10 - Newspaper headlines
aid
axe
back
ban
blast
blaze
boost
boss
clash

LÉfÇL=
LôâëL=
LÄôâL=
LÄôåL=
LÄä^WëíL=
LÄäÉfòL=
LÄìWëíL=
LÄflëL=
LâäôpL=

cut

Lâ¾íL=

pomoc, pomôcka
uťať; ukončiť
ustupovať; cúvať
zakázať
kritizovať
žiariť; planúť
zdvihnúť; zlepšiť
šéfovať
odporovať si; stretnúť sa;
biť sa
obmedziť; prerušiť
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drama
head
hit
key
link
move
plea

LÇê^Wã]L=
LÜÉÇL=
LÜfíL=
LâáWL=
LäfÏâL=
LãìWîL=
LéäáWL=

pledge
PM
probe

LéäÉÇwL=
LéáW=DÉãL=
Léê]rÄL=

quit
riddle
spark
wed

LâïfíL=
LêfÇäL=
Lëé^WâL=
LïÉÇL=

dráma; dramatická udalosť
hlava; vedúci
zasiahnuť; trafiť
kľúčový
spojenie
(po)hnúť (sa); vyvíjať sa
naliehavá žiadosť;
vyjadrenie obžalovaného
prísaha; záväzok
predseda vlády
zisťovať informácie;
skúmať
skončiť; odísť; prestať
hádanka; záhada
podnietiť; iskriť
uzavrieť sobáš

Unit 10 - Collocations: the news
breaking news

=

front-page news

LÑê¾åí=éÉfÇw==
åàìWòL=
L~fí]ãL=
LfåDÑlWãÇL=

item of news
keep somebody
informed
make the
headlines
news updates
newsflash
run a story
turn of events

LÜÉÇä~fåòL=
L¾éÇÉfíëL=
LåàìWòÑäôpL=
=
LfDîÉåíëL=

aktuálne správy (o niečom
novom)
správy na prvé stránky
novín
(jedna) správa
priebežne niekoho
informovať
dostať sa na titulné stránky
novín
aktuálne správy (o niečom
už spomenutom)
mimoriadna správa
priniesť/odvysielať reportáž
vývoj udalostí

Unit 10 - Other words and phrases
achievement
allegation
alley
alter
as
baffled
beg
blame
bold
boycott
broad
broadcast
campaign
challenging
clip
conduct
controversial
costume
deaf
décor
desperate
donation
drop off
experiment

L]DípáWîã]åíL=
Lôä]DÖÉfpåL=
LôäáL=

úspech
nepodložené obvinenie
ulička; priechod medzi
budovami; bowlingová
dráha
LlWäí]L=
zmeniť; upraviť
LôòI=]òL=
keď; kým; pretože; ako; aj
keď
LÄôÑäÇL=
zmätený; bezradný
LÄÉÖL=
prosiť; naliehavo žiadať
LÄäÉfãL=
viniť; obviňovať
LÄ]räÇL=
smelý; trúfalý
LÄlfâflíL=
bojkot; odmietnutie
LÄêlWÇL=
široký
LÄêlWÇâ^WëíL=
šíriť; vysielať
LâôãDéÉfåL=
kampaň; vojenská akcia
Lípôä]åÇwfÏL= náročný; podnecujúci;
vyzývavý
LâäféL=
spona; ukážka (napr. z
filmu)
Lâ]åDÇ¾âíL=
riadiť; dirigovať
Lâflåíê]Dî‰WpäL= kontroverzný, sporný,
polemický
LâflëíàìWãL=
kostým; kroj
LÇÉÑL=
hluchý
LÇÉfâlWL=
zariadenie/dekorácia
(interiéru /javiska)
LÇÉëé]ê]íL=
zúfalý; beznádejný
LÇ]rDåÉfpåL=
dar; príspevok
LÇêflé=flÑL=
usnúť; klesať (kvalita);
vysadiť (pasažiera)
LfâDëéÉêfã]åíL= pokus; experiment
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fancy dress
follow-up
funnel
gatherer
gender
gossip
hysterical
integrity
ironic
job prospects
matriarch
moreover
nevertheless
no sooner
on no account
overall
overwhelmingly
paparazzi
pillow
pointless
policy
prescription
pressure group
principle
print
privacy
protest
publicity stunt
publish
reinforce
resigned
retail staff
ripe
scarcely
seldom
settle in
shift
shoplifter
since
spokesman
spot
stereotype
stock
striker
striking
substantial
suspicious
tabloid
variant
villain

LÑôåëáL=
LÑflä]r=¾éL=
LÑ¾åäL=

zdobené/luxusné šaty
ďalší; následný
prúdiť; viať; posielať (niečo
niekam)
LÖôq]ê]L=
zberač (ovocia apod.);
česáč
LÇwÉåÇ]L=
pohlavie
LÖflëféL=
klebety
LÜfDëíÉêfâäL=
hysterický; smiešny
LfåDíÉÖê]íáL=
morálna zásadovosť;
celistvosť
L~fDêflåfâL=
ironický
LéêflëéÉâíëL=
vyhliadky/šance na
získanie zamestnania
LDãÉfíêá?^WâL=
žena ako hlava
rodu/spoločnosti
LãlWêD]rî]L=
okrem toho
LåÉî]a]DäÉëL=
napriek tomu; avšak
=
ihneď
L]Dâ~råíL=
v žiadnom prípade
L]rî]êlWäL=
celkový
L?]rî]DïÉäãfÏäáL=zdrvujúco; ohromujúco
Léôé]DêôíëáL= paparazzi
Léfä]rL=
vankúš
Lélfåíä]ëL=
zbytočný, bezvýznamný
LéfläfëáL=
politika; taktika; poistná
zmluva
LéêfDëâêfépåL= lekársky predpis; recept
LéêÉp]=ÖêìWéL= nátlaková skupina
Léêfåë]éäL=
podstata; princíp
LéêfåíL=
(vy)tlačiť
Léêfî]ëáL=
súkromie
Léê]ríÉëíL=
protest; odpor
Lé¾ÄDäfë]íá=
pokus o zviditeľnenie sa
ëí¾åíL=
Lé¾ÄäfpL=
publikovať; zverejniť
LêáWfåDÑlWëL=
upevniť; posilniť; spevniť
LêfDò~fåÇL=
zmierený; odovzdaný
LêáWíÉfä=ëí^WÑL=
personál v obchode
Lê~féL=
zrelý
LëâÉ]ëäáL=
sotva; hneď ako
LëÉäÇ]ãL=
zriedkakedy
LëÉíä=fåL=
usadiť sa
LpfÑíL=
presunúť (sa); zmeniť (sa);
(pre)radiť (rýchlosť v aute)
LpfléäfÑí]L=
zlodej v obchode
LëfåëL=
od; od tej doby
Lëé]râëã]åL= hovorca
LëéflíL=
všimnúť si; zahliadnuť
LëíÉêf]í~féL=
tradičná/zjednodušená/ust
álená predstava;
konvencia
LëíflâL=
skladovať
Lëíê~fâ]L=
stávkar
Lëíê~fâfÏL=
nápadný, nápadne krásny
Lë]ÄDëíôåpäL=
značný; masívny; výrazný
Lë]Dëéfp]ëL=
podozrievavý; podozrivý
LíôÄälfÇL=
bulvárne noviny
LîÉ]êá]åíL=
variant; obmena
Lîfä]åL=
zlosyn; zloduch

Units 9-10 Gateway to exams
acquire
activate

L]Dâï~f]L=
LôâífîÉfíL=

získať; nadobudnúť
spustiť; aktivovať
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be on board

LÄlWÇL=

claim
confidential
consensus
cycle

LâäÉfãL=
LâflåÑfDÇÉåpäL=
Lâ]åDëÉåë]ëL=
Lë~fâäL=

devise
eclipse
elaborate
encrypt
espionage
feature
figure out
flagship
fragment
hack
hacking
handheld

LÇfDî~fòL=
LfDâäféëL=
LfDäôÄ]ê]íL=
LfåDâêféíL=
LÉëéá]å^WwL=
LÑáWíp]L=
LÑfÖ]=~ríL=
LÑäôÖpféL=
LÑêôÖã]åíL=
LÜôâL=
LÜôâfÏL=
LÜôåÇÜÉäÇL=

know-how
modify
museum curator
pirate
presume
pull off

Lå]r=Ü~rL=
LãflÇfÑ~fL=
LãàìDòá]ã=
âàr?êÉfí]L=
Lé~fê]íL==
LéêfDòàìWãL=
Lérä=DflÑL=

purely
scramble

Léàr]äáL=
LëâêôãÄäL=

seek
smart phone
tap

LëáWâL=
Lëã^Wí=Ñ]råL=
LíôéL=

tap into
trap
user

Líôé=DfåírL=
LíêôéL=
LàìWò]L=
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byť na palube; byť členom
tímu
tvrdiť; robiť si nárok
tajný; dôverný
zhoda; (všeobecný) súhlas
bicykel; motorka; cyklus;
kolobeh
vymyslieť
zatmenie (slnka apod.)
podrobne rozpracovaný
zašifrovať; zakódovať
špionáž
rys; charakteristický znak
prísť na niečo
vlajková loď
kúsok; úlomok
rozsekať; presekať (si)
suchý (kašeľ)
ručný; do ruky (prístroj
apod.)
(odborná) znalosť
zmeniť; modifikovať
kurátor/správca múzea
pirátsky reprodukovať
predpokladať; opovážiť sa
dokázať; zastaviť (pri
krajnici); vyzliecť si (odev)
čisto; iba; jednoducho
šplhať sa; biť sa (o);
zakódovať (signál)
hľadať; vyhľadávať
smart phone
naraziť (sud); čapovať
(pivo); klopať
využívať
pasca; nástraha
užívateľ
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