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Anglicko-slovenský slovníček
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VÝSLOVNOSŤ
Zvláštne hlásky v anglickej výslovnosti:
[θ]
[ð ]
[æ]
[ə ]
[ɜː]

three
this
dad
sister
bird

[θriː]
[ðɪs]
[dæd]
[ˈsɪstə]
[bɜːd]

Hlavný prízvuk sa označuje horným apostrofom pred prízvučnou slabikou vtedy, ak sa
nejedná o jednoslabičné slovo: cartoon [ka:ˈtu:n], seven [ˈsevən], ale sun [san]. Vedľajší
prízvuk sa označuje dolným apostrofom: kangaroo [ˌkæŋɡəˈruː].

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 1 – PERSONALITY
Personality / Osobnosť
UNIT 1
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

able to
adorable
ambitious
arrogant
bad-tempered
boring
brave
bravery
caring
cheerful
clever
confident
cooperative
cowardly
crazy
dishonest
disloyal
dull
emotional

/ˈeɪbəl tə/
/əˈdɔːrəbəl/
/æmˈbɪʃəs/
/ˈærəɡənt/
/ˌbæd ˈtempəd/
/ˈbɔːrɪŋ/
/breɪv/
/ˈbreɪvəri/
/ˈkeərɪŋ/
/ˈtʃɪəfəl/
/ˈklevə/
/ˈkɒnfədənt/
/kəʊˈɒpərətɪv/
/ˈkaʊədli/
/ˈkreɪzi/
/dɪsˈɒnəst/
/dɪsˈlɔɪəl/
/dʌl/
/ɪˈməʊʃənəl/

energetic
enthusiastic
experienced
fair
fit
friendly
funny
generosity
generous
good at
grumpy
hard-working
helpful
honest
inexperienced
insensitive
interesting
irresponsible

/ˌenəˈdʒetɪk/
/ɪnˌθjuːziˈæstɪk/
/ɪkˈspɪəriənst/
/feə/
/fɪt/
/ˈfrendli/
/ˈfʌni/
/ˌdʒenəˈrɒsəti/
/ˈdʒenərəs/
/ˈɡʊd ət/
/ˈɡrʌmpi/
/ˌhɑːd ˈwɜːkɪŋ/
/ˈhelpfəl/
/ˈɒnəst/
/ˌɪnɪkˈspɪəriənst/
/ɪnˈsensətɪv/
/ˈɪntrəstɪŋ/
/ˌɪrɪˈspɒnsəbəl/
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schopný
rozkošný
ctižiadostivý, ambiciózny
arogantný, domýšľavý
mrzutý, nevrlý
nudný
statočný
statočnosť
starostlivý, láskavý
veselý, dobre naladený
bystrý, umný, chytrý
sebaistý
ochotný spolupracovať
zbabelý
bláznivý, šialený
nepoctivý, nečestný
nelojálny
fádny, nudný, hlúpy
emocionálny, citovo
založený
energický
nadšený, zanietený
skúsený
poctivý, slušný
zdravý, fit
priateľský
zábavný, smiešny
štedrosť, veľ korysosť
štedrý, veľ korysý
dobrý v
nevrlý, mrzutý
pracovitý, ťažko pracujúci
nápomocný, ochotný
čestný
neskúsený
necitlivý
zaujímavý
nezodpovedný

Feelings and emotion / Pocity a emócie
bad mood
crazy about
disappointed with
inspired by

/ˌbæd ˈmuːd/
/ˈkreɪzi əˌbaʊt/
/ˌdɪsəˈpɔɪntəd wɪð/
/ɪnˈspaɪəd baɪ/

zlá nálada
blázon do čoho
sklamaný čím
inšpirovaný čím
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UNIT 1

/ʌnˈhelpfəl/
/ˌʌnˈkaɪnd/
/ʌnˈpɒpjələ/
/ˌʌnsəkˈsesfəl/

GRAMATIKA

unhelpful
unkind
unpopular
unsuccessful

láskavý
lenivosť
lenivý
lojálny k
lojalita, vernosť
lakomý, zlý
nešťastný, skľúčený, protivný
skromný
skromnosť
odmietavý k
optimistický
spoločenský, extrovertný
pesimistický
populárny
pozitívny, kladný
zodpovednosť
zodpovedný za
sebecký
rozumný
citlivý na
vážny, seriózny
hamblivý, nesmelý
spoločenský, družný
hlúpy
úspešný
nekomunikatívny, uzavretý
nespolupracujúci
nespravodlivý, nečestný
nespôsobilý, nemajúci
formu
neochotný, neužitočný
neláskavý
neobľúbený
neúspešný

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/kaɪnd/
/ˈleɪzɪnəs/
/ˈleɪzi/
/ˈlɔɪəl tə/
/ˈlɔɪəlti/
/miːn/
/ˈmɪzərəbəl/
/ˈmɒdəst/
/ˈmɒdəsti/
/ˈneɡətɪv əˌbaʊt/
/ˌɒptəˈmɪstɪk/
/ˌaʊtˈɡəʊɪŋ/
/ˌpesəˈmɪstɪk/
/ˈpɒpjələ/
/ˈpɒzətɪv/
/rɪˌspɒnsəˈbɪləti/
/rɪˈspɒnsəbəl fə/
/ˈselfɪʃ/
/ˈsensəbəl/
/ˈsensətɪv tə/
/ˈsɪəriəs/
/ʃaɪ/
/ˈsəʊʃəbəl/
/ˈstjuːpəd/
/səkˈsesfəl/
/ˌʌnkəˈmjuːnɪkətɪv/
/ˌʌnkəʊˈɒpərətɪv/
/ˌʌnˈfeə/
/ʌnˈfɪt/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

kind
laziness
lazy
loyal to
loyalty
mean
miserable
modest
modesty
negative about
optimistic
outgoing
pessimistic
popular
positive
responsibility
responsible for
selfish
sensible
sensitive to
serious
shy
sociable
stupid
successful
uncommunicative
uncooperative
unfair
unfit

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 1

interested in

/ˈɪntrəstəd ɪn/

involved in

/ɪnˈvɒlvd ɪn/

keen on

/ˈkiːn ɒn/

obsessed with
passionate about
serious about

/əbˈsest wɪð/
/ˈpæʃənət əˌbaʊt/
/ˈsɪəriəs əˌbaʊt/

be interested in sth –
zaujímať sa o čo
be involved in sth – mať
niečo spoločné s čím
be keen on sth – zaujímať
sa o čo, mať rád čo
posadnutý čím
zapálený pre čo
be serious about sth –
vážne sa zaoberať niečím

Clothes / Oblečenie
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

casual clothes

/ˌkæʒuəl ˈkləʊðz/

designer clothes
hoodie
jacket
skinny jeans
suit
sweatpants

/dɪˈzaɪnə kləʊðz/
/ˈhʊdi/
/ˈdʒækət/
/ˌskɪni ˈdʒiːnz/
/suːt/
/ˈswetpænts/

neformálne/ležérne
oblečenie
autorská móda
mikina s kapucňou
sako, bunda
priliehavé džínsy
oblek, kostým
tepláky

tie
uniform
winter coat

/taɪ/
/ˈjuːnəfɔːm/
/ˌwɪntə ˈkəʊt/

kravata
uniforma
zimný kabát

adapt to
admire
argue
avoid
can’t afford
can’t stand doing
care about
charity

/əˈdæpt tə/
/ədˈmaɪə/
/ˈɑːɡjuː/
/əˈvɔɪd/
/kɑːnt əˈfɔːd/
/ˌkɑːnt stænd ˈduːɪŋ/
/ˈkeə əˌbaʊt/
/ˈtʃærəti/

developing country
elderly
experience
get a job
have sth in common
healthy
homeless
housework

/dɪˌveləpɪŋ ˈkʌntri/
/ˈeldəli/
/ɪkˈspɪəriəns/
/ˌɡet ə ˈdʒɒb/
/hæv ˌsʌmθɪŋ ɪn ˈkɒmən/
/ˈhelθi/
/ˈhəʊmləs/
/ˈhaʊswɜːk/

prispôsobiť sa čomu
obdivovať
hádať sa
vyhnúť sa
nemôcť si dovoliť
neznášať (činnosť)
mať záujem, stáť o čo
dobročinnosť, dobročinná
organizácia
rozvojová krajina
starší (ľudia), seniori
skúsenosť
získať zamestnanie
mať niečo spoločné
zdravý
bez domova
domáce práce

Other / Ostatné
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príležitosť
mier
priorita
väzenie
odmietnuť niečo urobiť
vzor, príklad
utrácať peniaze za čo
tráviť čas
stereotyp
prieskum, anketa
riskovať
tímový hráč
nezdravý
dobrovoľná práca
dobrovoľník

UNIT 1

/ˌɒpəˈtjuːnəti/
/piːs/
/praɪˈɒrɪti/
/ˈprɪzən/
/rɪˈfjuːz tə duː ˌsʌmθɪŋ/
/ˈrəʊl ˌmɒdl/
/ˌspend ˈmʌni ɒn/
/spend ˈtaɪm/
/ˈsteriətaɪp/
/ˈsɜːveɪ/
/ˌteɪk ˈrɪsks/
/ˈtiːm ˌpleɪə/
/ʌnˈhelθi/
/ˈvɒləntəri wɜːk/
/ˌvɒlənˈtɪə/

GRAMATIKA

ľudské práva
identita
urobiť dojem, zapôsobiť
inšpirovať
urobiť dobrý dojem

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/ˌhjuːmən ˈraɪts/
/aɪˈdentəti/
/ɪmˈpres/
/ɪnˈspaɪə/
/meɪk ə ɡʊd ɪmˈpreʃən/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

human rights
identity
impress
inspire
make a good
impression
opportunity
peace
priority
prison
refuse to do sth
role model
spend money on
spend time
stereotype
survey
take risks
team-player
unhealthy
voluntary work
volunteer
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 2 – INVENTION
Inventions / Vynálezy
UNIT 2
GRAMATIKA

antibiotics
camera
communications
satellite
credit card
GPS
jet engine
mobile phone
nuclear power
radar
refrigerator
robot
television
washing machine

/ˌæntibaɪˈɒtɪks/
/ˈkæmərə/
/kəˌmjuːnɪˈkeɪʃənz ˌ
sætəlaɪt/
/ˈkredət kɑːd/
/ˌdʒiː piː ˈes/
/ˈdʒet ˌendʒən/
/ˌməʊbaɪl ˈfəʊn/
/ˌnjuːkliə ˈpaʊə/
/ˈreɪdɑː/
/rɪˈfrɪdʒəreɪtə/
/ˈrəʊbɒt/
/ˈteləˌvɪʒən/
/ˈwɒʃɪŋ məˌʃiːn/

antibiotiká
fotoaparát, kamera
telekomunikačná družica
kreditná karta
navigácia GPS
prúdový motor
mobilný telefón
jadrová energia
radar
chladnička
robot
televízia
práčka

Computers and phones / Počítače a telefóny

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

attach a photo
battery
blog
broadband

/əˌtætʃ ə ˈfəʊtəʊ/
/ˈbætəri/
/blɒɡ/
/ˈbrɔːdbænd/

click on (an icon)
crash

/ˌklɪk ɒn (ən ˈaɪkɒn)/
/kræʃ/

desktop computer
digital
document
download music
e-book
e-ink
electronic
email
follow sb on Twitter
go dead
go online
hang up
icon
Internet server

/ˌdesktɒp kəmˈpjuːtə/
/ˈdɪdʒətl/
/ˈdɒkjəmənt/
/ˌdaʊnˌləʊd ˈmjuːzɪk/
/ˈiː bʊk/
/ˈiː ɪŋk/
/ˌelɪkˈtrɒnɪk/
/ˈiː meɪl/
/ˌfɒləʊ ˌsʌmbədi ɒn ˈtwɪtə/
/ˌɡəʊ ˈded/
/ˌɡəʊ ɒnˈlaɪn/
/ˌhæŋ ˈʌp/
/ˈaɪkɒn/
/ˈɪntənet ˌsɜːvə/
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pripojiť fotografiu
batéria
blog
širokopásmové pripojenie
k internetu
kliknúť na (ikonu)
havária, spadnúť (napr.
o sieti), prestať fungovať
stolný počítač
digitálny, číslicový
dokument
sťahovať hudbu
elektronická kniha
elektronický atrament
elektronický
email
sledovať niekoho na Twitteri
vybiť sa (napr. batéria)
pripojiť sa k internetu
zavesiť
ikona
internetový server

search engine
social networking site
switch on
text message
tweet
update your profile
username
virus
visit a website

/ˈsɜːtʃ ˌendʒən/
/ˌsəʊʃəl ˈnetwɜːkɪŋ saɪt/
/ˌswɪtʃ ˈɒn/
/ˈtekst ˌmesɪdʒ/
/twiːt/
/ʌpˌdeɪt jɔː ˈprəʊfaɪl/
/ˈjuːzəneɪm/
/ˈvaɪərəs/
/ˌvɪzət ə ˈwebsaɪt/

klávesnica
laptop, notebook
prihlásiť sa, pripojiť sa
menu, ponuka
myš
otvoriť dokument
heslo
skener
obrazovka
ísť hore /dole (po webovej
stránke), skrolovať
vyhľadávač
sociálna sieť
zapnúť
textová správa, SMS
tweetovať
aktualizovať svoj profil
užívateľské meno
vírus
navštíviť webovú stránku

/ˈænəlaɪz/
/əˈnæləsəs/
/ˌɑːkiˈɒlədʒɪst/
/ˌɑːkiˈɒlədʒi/
/ˈkemɪkəlz/
/ˈkeməst/
/ˈkeməstri/
/kəˌlekt ˈevədəns/
/ˈdeɪtə/
/dɪsˈkʌvə/
/dɪsˈkʌvəri/
/ˌduː ɪkˈsperɪmənts/
/ˌduː rɪˈsɜːtʃ/
/ɪˈkɒlədʒəst/
/ɪˈkɒlədʒi/
/ˌendʒəˈnɪə/
/ɪnˈvaɪrənmənt/
/ˌiːvəˈluːʃən/
/ɪˈvɒlv/

analyzovať
analýza
archeológ
archeológia
chemikálie
chemik
chémia
zhromažďovať dôkazy
údaje, dáta
objaviť
objav
robiť pokusy
robiť výskum
ekológ
ekológia
inžinier, technik
životné prostredie
evolúcia
vyvíjať sa

UNIT 2

/ˈkiːbɔːd/
/ˈlæptɒp/
/ˌlɒɡ ˈɒn/
/ˈmenjuː/
/maʊs/
/ˌəʊpən ə ˈdɒkjəmənt/
/ˈpɑːswɜːd/
/ˈskænə/
/skriːn/
/ˌskrəʊl ˈʌp/ˈdaʊn/

GRAMATIKA

keyboard
laptop
log on
menu
mouse
open a document
password
scanner
screen
scroll up/down

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

analyse
analysis
archaeologist
archaeology
chemicals
chemist
chemistry
collect evidence
data
discover
discovery
do experiments
do research
ecologist
ecology
engineer
environment
evolution
evolve

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Science / Veda
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 2
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

exploration
explore
find a cure
geologist
geology
global warming
imagination
imagine
make a discovery
(marine) biologist
(marine) biology
mathematician
mathematics
nature
observation
observe
oxygen
physicist
physics
preservation
preserve
protect
protection
researcher
science
scientist
solution
solve
technology

/ˌekspləˈreɪʃən/
/ɪkˈsplɔː/
/ˌfaɪnd ə ˈkjʊə/
/dʒiˈɒlədʒɪst/
/dʒiˈɒlədʒi/
/ˌɡləʊbəl ˈwɔːmɪŋ/
/ɪˌmædʒəˈneɪʃən/
/ɪˈmædʒən/
/ˌmeɪk ə dɪsˈkʌvəri/
/(məˌriːn) baɪˈɒlədʒəst/
/(məˌriːn) baɪˈɒlədʒi/
/ˌmæθəməˈtɪʃən/
/ˌmæθəˈmætɪks/
/ˈneɪtʃə/
/ˌɒbzəˈveɪʃən/
/əbˈzɜːv/
/ˈɒksɪdʒən/
/ˈfɪzəsəst/
/ˈfɪzɪks/
/ˌprezəˈveɪʃən/
/prɪˈzɜːv/
/prəˈtekt/
/prəˈtekʃən/
/riˈsɜːtʃə/
/ˈsaɪəns/
/ˈsaɪəntəst/
/səˈluːʃən/
/sɒlv/
/tekˈnɒlədʒi/

prieskum
skúmať, robiť prieskum
nájsť liek
geológ
geológia
globálne otepľovanie
fantázia, predstavivosť
predstaviť si
urobiť objav, objaviť
(morský) biológ
(morská) biológia
matematik
matematika
príroda
pozorovanie
pozorovať
kyslík
fyzik
fyzika
ochrana, uchovanie
uchovať, ochraňovať
chrániť
ochrana
výskumník, bádateľ
veda
vedec
riešenie
riešiť
technika, technológia

Space exploration / Výskum vesmíru
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

astronaut
astronomy
atmosphere
black hole
capsule

/ˈæstrənɔːt/
/əˈstrɒnəmi/
/ˈætməsfɪə/
/ˌblæk ˈhəʊl/
/ˈkæpsjuːl/

commander
explosion
fuel tank
gravity

/kəˈmɑːndə/
/ɪkˈspləʊʒən/
/ˈfjuːəl tæŋk/
/ˈɡrævəti/
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astronaut
astronómia
atmosféra
čierna diera
kabína (napr. astronaut
v rakete), schránka
veliteľ
výbuch
palivová nádrž
gravitácia

moon
on board
orbit
parachute
planet
space
spacecraft
splash down

/muːn/
/ɒn ˈbɔːd/
/ˈɔːbət/
/ˈpærəʃuːt/
/ˈplænət/
/speɪs/
/ˈspeɪs-krɑːft/
/ˌsplæʃ ˈdaʊn/

okienko, poklop
vypustiť
riadiace stredisko
vesmírnych letov
mesiac
na palube
obiehať, krúžiť
padák
planéta
vesmír
kozmická loď
pristáť na vode

/ˌbriːð ə saɪ əv rɪˈliːf/
/ˌkæri ˈaʊt/
/tʃɪə/
/ˌkʌm ˈʌp wɪð/
/ˌfɪɡər ˈaʊt/
/ˌfaɪnd ə səˈluːʃən/
/ˌfɪks ə ˈprɒbləm/
/ˌfɒləʊ ɪˈvents/
/ˌɡet ˈhəʊm/
/ˌɡəʊ ˈkreɪzi/
/ɒn ˈdjuːti/
/ˌreɪz jɔː ˈhænd/
/ˌrʌn ˈaʊt/
/ˌspend ˈaʊ‿əz/

s úľavou si vydýchnuť
vykonávať, prevádzať
jasať, vítať
prísť s čím, navrhnúť
vymyslieť
nájsť riešenie
vyriešiť problém
sledovať udalosti
dostať sa domov
šalieť
v službe
zdvihnúť ruku
spotrebovať, vyčerpať
tráviť dlhé hodiny

UNIT 2

/hætʃ/
/lɔːntʃ/
/ˌmɪʃən kənˈtrəʊl/

GRAMATIKA

hatch
launch
mission control

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

breathe a sigh of relief
carry out
cheer
come up with
figure out
find a solution
fix a problem
follow events
get home
go crazy
on duty
raise your hand
run out
spend hours

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Other / Ostatné
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 3 – THE ARTS
Art / Umenie
UNIT 3
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

abstract
art gallery
artist
black and white
brush
colour
exhibition
landscape
museum
(oil) painting
paint
painter
photo/photograph
photographer
photography

/ˈæbstrækt/
/ˈɑːt ˌɡæləri/
/ˈɑːtɪst/
/ˌblæk ənd ˈwaɪt/
/brʌʃ/
/ˈkʌlə/
/ˌeksəˈbɪʃən/
/ˈlændskeɪp/
/mjuːˈziəm/
/(ˈɔɪl) ˌpeɪntɪŋ/
/peɪnt/
/ˈpeɪntə/
/ˈfəʊtəʊ/ˈfəʊtəgrɑːf/
/fəˈtɒɡrəfə/
/fəˈtɒɡrəﬁ/

portrait
sculptor
sculpture
street art street art
street artist
studio

/ˈpɔːtrət/
/ˈskʌlptə/
/ˈskʌlptʃə/
/ˈstriːt ˌɑːt/
/ˈstriːt ˌɑːtɪst/
/ˈstjuːdiəʊ/

abstraktný
umelecká galéria
umelec
čiernobiely
štetec
farba
výstava
krajina, krajinomaľ ba
múzeum
(olejo)maľ ba
maľovať
maliar
fotografia
fotograf
fotografovanie
(umenie, odbor)
portrét
sochár
socha, plastika
pouličné umenie
pouličný umelec
ateliér

Types of books and films / Typy kníh a filmov

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

action film
adaptation
adventure film
autobiography

/ˈækʃən fɪlm/
/ˌædæpˈteɪʃən/
/ədˈventʃə fɪlm/
/ˌɔːtəbaɪˈɒɡrəﬁ/

biography
classic
comedy
cookbook
crime story/film

/baɪˈɒɡrəﬁ/
/ˈklæsɪk/
/ˈkɒmədi/
/ˈkʊkbʊk/
/ˈkraɪm ˌstɔːri/fɪlm/

documentary
drama
encyclopedia

/ˌdɒkjəˈmentəri/
/ˈdrɑːmə/
/ɪnˌsaɪkləˈpiːdiə/
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akčný film
adaptácia, spracovanie
dobrodružný film
vlastný životopis,
autobiografia
životopis
klasika
komédia
kuchárska kniha, kuchárka
kriminálny príbeh /film,
kriminálka
dokument
dráma
encyklopédia

short story
thriller
travel guide
war film
western

/ˌʃɔːt ˈstɔːri/
/ˈθrɪlə/
/ˈtrævəl ɡaɪd/
/ˈwɔː fɪlm/
/ˈwestən/

rozprávka
fantasy román/film
strašidelný príbeh
historická dráma
horor
muzikál
román
divadelná hra
poézia
romantická komédia
romantický príbeh
vedeckofantastický román/
film
poviedka
napínavý príbeh
cestovateľský sprievodca
vojnový film
western

UNIT 3

/ˈfeəri teɪl/
/ˈfæntəsi ˌnɒvəl/ˌfɪlm/
/ˈɡəʊst ˌstɔːri/
/hɪˌstɒrɪkəl ˈdrɑːmə/
/ˈhɒrə/
/ˈmjuːzɪkəl/
/ˈnɒvəl/
/pleɪ/
/ˈpəʊətri/
/rəʊˌmæntɪk ˈkɒmədi/
/rəʊˌmæntɪk ˈfɪkʃən/
/ˌsaɪəns ˈfɪkʃən ˌnɒvəl/ˌfɪlm/

GRAMATIKA

fairy tale
fantasy novel/film
ghost story
historical drama
horror
musical
novel
play
poetry
romantic comedy
romantic fiction
science fiction novel/film

Film, theatre, books / Film, divadlo, knihy

based on
best-seller
book/film review
camera
central character
chapter
costume
dialogue
direct
filming
give a good
performance as …
hold your attention
lead actor
literary critic

/ˈbeɪst ɒn/
/ˌbestˈselə/
/ˈbʊk/ˈfɪlm rɪˌvjuː/
/ˈkæmərə/
/ˌsentrəl ˈkærəktə/
/ˈtʃæptə/
/ˈkɒstjʊm/
/ˈdaɪəlɒɡ/
/dəˈrekt/
/ˈfɪlmɪŋ/
/ɡɪv ə ˌɡʊd
pəˈfɔːməns əz/
/ˌhəʊld jɔːr əˈtenʃən/
/ˌliːd ˈæktə/
/ˌlɪtərəri ˈkrɪtɪk/

hrať
hra, herecký výkon
animácia
autor
ocenený, vyznamenaný
cenou
na základe
bestseller
knižná /filmová recenzia
kamera
hlavná/ústredná postava
kapitola
kostým
dialóg
režírovať
natáčanie
podať dobrý výkon ako…

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/ækt/
/ˈæktɪŋ/
/ˌænəˈmeɪʃən/
/ˈɔːθə/
/əˈwɔːd ˌwɪnɪŋ/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

act
acting
animation
author
award-winning

udržať pozornosť
herec v hlavnej úlohe
literárny kritik
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 3
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

movie
novelist
perform
performance
play the role of
playwright
plot
poem
poet
producer
scene
screenplay
scriptwriter
setting
soundtrack
special effects
stage
storyline
suspense
take place in
tension
verse
violence
writer
X-rated

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

/ˈmuːvi/
/ˈnɒvələst/
/pəˈfɔːm/
/pəˈfɔːməns/
/ˌpleɪ ðə ˈrəʊl əv/
/ˈpleɪraɪt/
/plɒt/
/ˈpəʊɪm/
/ˈpəʊət/
/prəˈdjuːsə/
/siːn/
/ script /ˈskriːnpleɪ / skrɪpt/
/ˈskrɪptˌraɪtə/
/ˈsetɪŋ/
/ˈsaʊndtræk/
/ˌspeʃəl əˈfekts/
/steɪdʒ/
/ˈstɔːrilaɪn/
/səˈspens/
/ˌteɪk ˈpleɪs ɪn/
/ˈtenʃən/
/vɜːs/
/ˈvaɪələns/
/ˈraɪtə/
/ˈeks ˌreɪtəd/

film
autor románov, prozaik
predvádzať, vystupovať
vystúpenie, výkon
hrať úlohu
dramatik
zápletka, dej
báseň
básnik
producent
scéna
scenár
scenárista
výprava, aranžmán
hudobný doprovod
špeciálne efekty
scéna, javisko
príbeh, dej
napätie
odohrávať sa v
napätie
verš
násilie
spisovateľ
nevhodný pre mládež,
neprístupný

/ˈælbəm/
/bænd/
/ˌklæsɪkəl ˈmjuːzɪk/
/kəmˈpəʊzə/
/hɪt/
/ˈɪnstrəmənt/
/dʒæz/
/laɪv/
/ˈmjuːzɪk əˌwɔːd/
/ˈmjuːzɪk ˌfestəvəl/
/ˈɒpərə/
/piˈænəʊ/
/ˈsɪŋə/

album
skupina
vážna hudba
skladateľ
hit
hudobný nástroj
džez
naživo
hudobné ocenenie
hudobný festival
opera
klavír, piano
spevák

Music / Hudba
album
band
classical music
composer
hit
instrument
jazz
live
music award
music festival
opera
piano
singer
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/sɒŋ/
/ˈsɒŋˌraɪtə/
/ˈsɪmfəni/
/ðə ˈtʃɑːts/
/træk/
/ˌvəʊkəl ˈreɪndʒ/

pieseň
autor piesní
symfónia
rebríček, hitparáda
zvuková stopa
hlasový rozsah

UNIT 3

song
songwriter
symphony
the charts
track
vocal range

comedian
episode
journalist
newspaper article
report
sitcom
TV presenter

/kəˈmiːdiən/
/ˈepəsəʊd/
/ˈdʒɜːnələst/
/ˈnjuːsˌpeɪpə ˌɑːtɪkəl/
/rɪˈpɔːt/
/ˈsɪtkɒm/
/ˌtiː ˈviː prɪˌzentə/

komik
diel, epizóda
novinár
novinový článok
reportáž, príspevok
sitcom, situačná komédia
televízny moderátor

/əˈmeɪzɪŋ/
/əˈmjuːzɪŋ/
/ˈbɔːrɪŋ/
/ˈbrɪliənt/
/ɪˈməʊʃənəl/
/ɪnˈdʒɔɪəbəl/
/ˌentəˈteɪnɪŋ/
/ˈeksələnt/
/ˈfæktʃuəl/
/ˈfʌni/
/ɡreɪt/
/ɪnˈspaɪərɪŋ/
/ˈmuːvɪŋ/
/ˈpɜːfekt/
/prɪˈdɪktəbəl/
/rɪˈlæksɪŋ/
/ˌtruː ˈlaɪf/
/ˌʌnəˈrɪdʒɪnəl/
/ˌʌnrɪəˈlɪstɪk/
/ˈwʌndəfə/l/

úžasný
zábavný
nudný
skvelý
dojemný, citový
príjemný
zábavný
vynikajúci
presný, vecný
smiešny
ohromný, úžasný
podnetný, inšpirujúci
dojemný
perfektný, skvelý
predvídateľný
nenáročný, oddychový
pravdivý, zo života
neoriginálny
nerealistický
báječný

GRAMATIKA

TV and media / TV a médiá

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

amazing
amusing
boring
brilliant
emotional
enjoyable
entertaining
excellent
factual
funny
great
inspiring
moving
perfect
predictable
relaxing
true-life
unoriginal
unrealistic
wonderful

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Description / Opis
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 4 – LIVING
Types of houses / Typy domov
UNIT 4

bungalow
cottage
detached house
eco-house
flat
houseboat
semi-detached house
studio apartment
terraced house

GRAMATIKA

/ˈbʌŋɡələʊ/
/ˈkɒtɪdʒ/
/dɪˌtætʃt ˈhaʊs/
/ˈiːkəʊ haʊs/
/ﬂæt/
/ˈhaʊsbəʊt/
/ˌsemidɪˌtætʃt ˈhaʊs/
/ˌstjuːdiəʊ əˈpɑːtmənt/
/ˌterəst ˈhaʊs/

bungalov, prízemný dom
chata, chalupa
samostatne stojaci dom
ekologický dom
byt
dom na vode
dvojdom
garsonka
radový dom

/ˌɪn ə ˈvɪlɪdʒ/
/ˌɪn ðə ˌsɪti ˈsentə/
/ˌɪn ðə ˈkʌntrisaɪd/
/ˌɪn ðə ˈsʌbɜːbz/
/ˌnɪə ðə ˈsiː/
/ˌɒn ə ˈhaʊzɪŋ ɪˌsteɪt/
/ˌɒn ði ˈedʒ əv ðə ˈsɪti/

na dedine
v centre mesta
na vidieku
na predmestí
pri mori
na sídlisku
na okraji mesta

Location / Lokalita
in a village
in the city centre
in the countryside
in the suburbs
near the sea
on a housing estate
on the edge of the city

Building materials / Stavebné materiály
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

brick
concrete
mud
stone
wood

/brɪk/
/ˈkɒŋkriːt/
/mʌd/
/stəʊn/
/wʊd/

tehla
betón
blato, bahno
kameň
drevo

/ˈkʌmftəbəl/
/ˈkəʊzi/
/lɒts əv ˌnætʃərəl ˈlaɪt/
/ˈmɒdn/
/ˌəʊpən ˈplæn/
/ˈspeɪʃəs/
/trəˈdɪʃənəl/

pohodlný
útulný
veľa prírodného svetla
moderný
otvorený priestor
priestranný
tradičný

Description / Popis
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

comfortable
cosy
lots of natural light
modern
open-plan
spacious
traditional
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suterén, pivnica
nočný stolík
knižnica
polica na knihy
koberec
strop
centrálne/ústredné kúrenie
sporák, varič
gauč
skriňa, kredenc, príborník
prešívaná prikrývka
elektrina
podlaha, poschodie
podlahová doska
chladnička
kuchynský drez
lampa
polica
posteľ, jednolôžko
pohovka
schody
toaleta, WC
šatník
parapet
kachle na drevo
pracovná doska

Outside a house / Vonkajšok domu
/ˌbæk ˈdɔː/
/ˈbælkəni/
/ˌfrʌnt ˈdɔː/
/ˈɡærɪdʒ/
/pɑːθ/
/ˈpætiəʊ/
/pɒnd/
/pɔːtʃ/
/ruːf/
/ʃed/
/ˈskaɪlaɪt/
/ˌsəʊlə ˈpænl/
/ˌstəʊn ˈwɔːl/

zadné dvere
balkón
predné dvere
garáž
chodník, cestička
terasa
jazierko, rybník
veranda
strecha
kôlňa
strešné okno, vikier
solárny panel
kamenná stena

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

back door
balcony
front door
garage
path
patio
pond
porch
roof
shed
sky-light
solar panel
stone wall

GRAMATIKA

/ˈbeɪsmənt/
/ˌbedsaɪd ˈteɪbəl/
/ˈbʊk-keɪs/
/ˈbʊkʃelf/
/ˈkɑːpət/
/ˈsiːlɪŋ/
/ˌsentrəl ˈhiːtɪŋ/
/ˈkʊkə/
/kaʊtʃ/
/ˈkʌbəd/
/ˈduːveɪ/
/ɪˌlekˈtrɪsəti/
/ﬂɔː/
/ˈﬂɔːbɔːd/
/frɪdʒ/
/ˌkɪtʃən ˈsɪŋk/
/læmp/
/ʃelf/
/ˌsɪŋɡəl ˈbed/
/ˈsəʊfə/
/steəz/
/ˈtɔɪlət/
/ˈwɔːdrəʊb/
/ˈwɪndəʊˌsɪl/
/ˈwʊd ˌbɜːnə/
/ˈwɜːk tɒp/

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

basement
bedside table
bookcase
bookshelf
carpet
ceiling
central heating
cooker
couch
cupboard
duvet
electricity
floor
floorboard
fridge
kitchen sink
lamp
shelf
single bed
sofa
stairs
toilet
wardrobe
windowsill
wood-burner
worktop

UNIT 4

Inside a house / Vnútri domu
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Places in the city and in the country / Miesta v meste a v krajine

UNIT 4
GRAMATIKA

beach
bridge
canal
canyon
castle
coast
harbour
hill
island
monument
mountain
rainforest
reef
river
rock
ruins
slums

/biːtʃ/
/brɪdʒ/
/kəˈnæl/
/ˈkænjən/
/ˈkɑːsəl/
/kəʊst/
/ˈhɑːbə/
/hɪl/
/ˈaɪlənd/
/ˈmɒnjəmənt/
/ˈmaʊntən/
/ˈreɪnfɒrəst/
/riːf/
/ˈrɪvə/
/rɒk/
/ˈruːənz/
/slʌmz/

square
statue
temple
valley

/skweə/
/ˈstætʃuː/
/ˈtempəl/
/ˈvæli/

pláž
most
kanál
kaňon
hrad, zámok
pobrežie
prístav
kopec
ostrov
pamätník, pamiatka
hora, horský
dažďový prales
útes
rieka
skala
ruiny, zrúcaniny
slamy, chudobné domy/
mestské štvrte
námestie
socha
chrám
údolie

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Tourism / Cestovný ruch

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

a must
accommodation
attract tourists
attraction
breathtaking view
entertainment
historic site
host
local speciality
nightlife
sights
tourist destination
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/ə ˈmʌst/
/əˌkɒməˈdeɪʃən/
/əˌtrækt ˈtʊərɪsts/
/əˈtrækʃən/
/ˌbreθteɪkɪŋ ˈvjuː/
/ˌentəˈteɪnmənt/
/hɪˌstɒrɪk ˈsaɪt/
/həʊst/
/ˌləʊkəl ˌspeʃiˈæləti/
/ˈnaɪtlaɪf/
/saɪts/
/ˈtʊərəst destəˌneɪʃən/

nutnosť, nevyhnutnosť
ubytovanie
prilákať turistov
atrakcia, príťažlivosť
dychberúci výhľad
zábava
historická pamiatka/miesto
hostiteľ
miestna špecialita
nočný život
pamiatky, pamätihodnosti
turistická destinácia

Phrases with make and do / Frázy s „make“ a „do“

make a mess
make a noise
make dinner
make your bed

/ˌmeɪk ə ˈmes/
/ˌmeɪk ə ˈnɔɪz/
/ˌmeɪk ˈdɪnə/
/ˌmeɪk jɔː ˈbed/

variť
záhradkárčiť
robiť domáce práce
žehliť
nakupovať
prať
umývať riad
snažiť sa
robiť domácu úlohu
sťažovať sa
rozhodnúť sa, urobiť
rozhodnutie
urobiť neporiadok
robiť hluk
robiť večeru
ustlať si posteľ

UNIT 4

/ˌduː ðə ˈkʊkɪŋ/
/ˌduː ðə ˈɡɑːdnɪŋ/
/ˌduː ðə ˈhaʊswɜːk/
/ˌduː ði ˈaɪənɪŋ/
/ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/
/ˌduː ðə ˈwɒʃɪŋ/
/ˌduː ðə ˌwɒʃɪŋ ˈʌp/
/ˌduː jɔː ˈbest/
/ˌduː jɔː ˈhəʊmwɜːk/
/ˌmeɪk ə kəmˈpleɪnt/
/ˌmeɪk ə dɪˈsɪʒən/

GRAMATIKA

do the cooking
do the gardening
do the housework
do the ironing
do the shopping
do the washing
do the washing-up
do your best
do your homework
make a complaint
make a decision

Other / Ostatné
architektúra
úžasný
zaneprázdnený, rušný
prevládať, dominovať
kolaudačný večierok
pôsobivý
presťahovať sa
úzky
prírodný div
sused
susedstvo
populácia, obyvateľstvo
systém verejnej dopravy

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/ˈɑːkətektʃə/
/ˈɔːsəm/
/ˈbɪzi/
/ˈdɒməneɪt/
/ˈhaʊswɔːmɪŋ ˌpɑːti/
/ɪmˈpresɪv/
/ˌmuːv (ˈhaʊs)/
/ˈnærəʊ/
/ˌnætʃərəl ˈwʌndə/
/ˈneɪbə/
/ˈneɪbəhʊd/
/ˌpɒpjəˈleɪʃən/
/ˌpʌblɪk ˈtrænspɔːt
ˌsɪstəm/
/səˈlekʃən/
/ˈʃæləʊ/
/spekˈtækjələ/
/ˈtedi beə/
/ˈtreɪdɪŋ ˌsentə/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

architecture
awesome
busy
dominate
house-warming party
impressive
move (house)
narrow
natural wonder
neighbour
neighbourhood
population
public transport
system
selection
shallow
spectacular
teddy bear
trading centre

selekcia, výber
plytký, plytčina
okázalý, veľ kolepý
medvedík (hračka)
obchodné centrum
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 5 – SCHOOL
Subjects and courses / Predmety a kurzy
UNIT 5
GRAMATIKA

/ˈɑːkətektʃə/
/ɑːt/
/ˈɑːt ˌhɪstəri/
/dɪˌzaɪn ənd tekˈnɒlədʒi/
/ˌendʒəˈnɪərɪŋ/
/ˈɪŋɡlɪʃ/
/dʒiˈɒɡrəﬁ/
/lɔː/
/mæθs/
/ˈmedsən/
/ˈmjuːzɪk/
/ˌfɪzɪkəl ˌedjʊˈkeɪʃən (ˌpiːˈiː)/
/ˈriːdɪŋ/
/ˈsaɪəns/
/ˈraɪtɪŋ/

architektúra
umenie
dejiny umenia
dizajn a technológia
strojárenstvo
angličtina
geografia, zemepis
právo
matematika
lekárstvo, medicína
hudobná výchova
telesná výchova
čítanie
veda
písanie

A levels

/ˈeɪ ˌlevəlz/

ability
attend a school
bully
canteen
classmate
classroom
compulsory
demanding
discipline
do a subject
do/take an exam
drop a subject

/əˈbɪləti/
/əˌtend ə ˈskuːl/
/ˈbʊli/
/kænˈtiːn/
/ˈklɑːsmeɪt/
/ˈklɑːsrʊm/
/kəmˈpʌlsəri/
/dɪˈmɑːndɪŋ/
/ˈdɪsəplən/
/ˌduː ə ˈsʌbdʒɪkt/
/ˌduː/ˌteɪk ən ɪɡˈzæm/
/ˈdrɒp ə ˌsʌbdʒɪkt/

educate
education
elementary school
fail an exam
field trip
grade/mark

/ˈedjʊkeɪt/
/ˌedjʊˈkeɪʃən/
/ˌeləˈmentəri skuːl/
/ˌfeɪl ən ɪɡˈzæm/
/ˈﬁːld trɪp/
/ɡreɪd/mɑːk/

vyšší stupeň záverečnej
stredoškolskej skúšky v UK
schopnosť
chodiť do školy
šikanovať
jedáleň
spolužiak
trieda
povinný
náročný
disciplína, odbor
študovať predmet
urobiť/zložiť skúšku
prestať chodiť na určitý
predmet / prestať sa ho učiť
vzdelávať
vzdelanie
základná škola (prvý stupeň)
neurobiť skúšku
školský výlet, exkurzia
stupeň / známka

Architecture
Art
Art History
Design and Technology
Engineering
English
Geography
Law
Maths
Medicine
Music
Physical Education (PE)
Reading
Science
Writing

School / Škola

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE
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revise
revision
schedule
school gate
school uniform
schoolwork
secondary school
single-sex school

/rɪˈvaɪz/
/rɪˈvɪʒən/
/ˈʃedjuːl/
/ˌskuːl ˈɡeɪt/
/ˌskuːl ˈjuːnəfɔːm/
/ˈskuːlwɜːk/
/ˈsekəndəri skuːl/
/ˌsɪŋɡəl seks ˈskuːl/

subject
take a break
timetable

/ˈsʌbdʒɪkt/
/ˌteɪk ə ˈbreɪk/
/ˈtaɪmˌteɪbəl/

učiť sa naspamäť /
memorovať
odísť zo školy, opustiť školu
gramotný
zmeškať / vynechať hodinu
zložiť skúšku
ihrisko
základná škola
(zvyčajne do 10-11 rokov)
zopakovať (učivo)
opakovanie
rozvrh, plán
školská brána
školská uniforma
školská práca
stredná škola
škola buď iba pre chlapcov /
iba pre dievčatá
predmet
spraviť si prestávku
rozvrh hodín

UNIT 5

/ˌlɜːn baɪ ˈhɑːt
/ ˈmeməraɪz/
/ˌliːv ˈskuːl/
/ˈlɪtərət/
/mɪs/ˌskɪp ˈlesənz/
/ˌpɑːs ən ɪɡˈzæm/
/ˈpleɪɡraʊnd/
/ˈpraɪməri skuːl/

GRAMATIKA

learn by heart /
memorise
leave school
literate
miss/skip lessons
pass an exam
playground
primary school

/ˌækəˈdemɪk/
/əˈkædəmi/
/əˌplaɪ fər (ə ˈpleɪs)/
/dəˈpləʊmə/
/ˌduː ə ˈkɔːs/
/ˈentrəns ɪɡˌzæm/
/ˈɡæp jɪə/

tuition fee

/tjuˈɪʃən ﬁː/

akademický
akadémia
žiadať, uchádzať sa o miesto
diplom
absolvovať kurz
vstupná/ prijímacia skúška
voľný rok pri prerušení
štúdia
školné

Phrases with get / Frázy s „get“
get a good job
get a lot out of sth
get a place at university
get a reply
get a tattoo
get better

/ˌɡet ə ˌɡʊd ˈdʒɒb/
/ˌɡet ə ˈlɒt aʊt əv ˌsʌmθɪŋ/
/ɡet ə ˌpleɪs ət ˌjuːnəˈvɜːsəti/
/ˌɡet ə rɪˈplaɪ/
/ˌɡet ə təˈtuː/
/ˌɡet ˈbetə/

získať dobrú prácu
získať veľa z niečoho
získať miesto na univerzite
dostať odpoveď
dať sa tetovať
zlepšiť sa
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TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

academic
academy
apply for (a place)
diploma
do a course
entrance exam
gap year

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

University / Univerzita

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 5
GRAMATIKA

get cold

/ˌɡet ˈkəʊld/

get dark
get exhausted
get good marks
get home
get ill
get into trouble
get into university
get late
get nervous
get on with
get out of
get ready
get rid of sth
get stressed about sth
get there
get tired
get to school
get to the station
get to work
get up

/ˌɡet ˈdɑːk/
/ˌɡet ɪɡˈzɔːstəd/
/ˌɡet ɡʊd ˈmɑːks/
/ˌɡet ˈhəʊm/
/ˌɡet ˈɪl/
/ˌɡet ˌɪntə ˈtrʌbəl/
/ˌɡet ˌɪntə ˌjuːnəˈvɜːsəti/
/ˌɡet ˈleɪt/
/ˌɡet ˈnɜːvəs/
/ˌɡet ˈɒn wɪð/
/ˌɡet ˈaʊt əv/
/ˌɡet ˈredi/
/ˌɡet ˈrɪd əv ˌsʌmθɪŋ/
/ˌɡet ˈstrest əˌbaʊt ˌsʌmθɪŋ/
/ˈɡet ðeə/
/ˌɡet ˈtaɪəd/
/ˌɡet tə ˈskuːl/
/ˌɡet tə ðə ˈsteɪʃən/
/ˌɡet tə ˈwɜːk/
/ˌɡet ˈʌp/

chladnúť/vychladnúť/
nachladnúť
stmievať sa/stmavnúť
vyčerpať sa
dostať dobré známky
dostať sa domov
ochorieť
dostať sa do problémov
dostať sa na univerzitu
oneskoriť sa
znervóznieť
vychádzať s (niekým)
dostať sa z
pripraviť sa
zbaviť sa niečoho
stresovať sa niečím
dostať sa tam
unaviť sa
dostať sa do školy
dostať sa na stanicu
dostať sa/doraziť do práce
vstať

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Other / Ostatné

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

background
be friendly with

/ˈbækɡraʊnd/
/ˌbi ˈfrendli wɪð/

beanbag
blinds
carry on
chill out
collect
collection
community
compete against
conditions
decide
decision
donate
donation
exhaust

/ˈbiːnbæɡ/
/blaɪndz/
/ˌkæri ˈɒn/
/ˌtʃɪl ˈaʊt/
/kəˈlekt/
/kəˈlekʃən/
/kəˈmjuːnəti/
/kəmˈpiːt əˌɡenst/
/kənˈdɪʃənz/
/dɪˈsaɪd/
/dɪˈsɪʒən/
/dəʊˈneɪt/
/dəʊˈneɪʃən/
/ɪɡˈzɔːst/

20

pozadie
byť priateľský s /
priateliť sa s
sedací vak
žalúzie
pokračovať
upokojiť, uvoľniť sa
zbierať
zbierka
komunita, spoločenstvo
súťažiť/súperiť s
podmienky
rozhodnúť
rozhodnutie
darovať
dar, darovanie
vyčerpať

have a good time
invest
isolate
isolation
keep a promise
meet up with
on your own

/ˌhæv ə ˌɡʊd ˈtaɪm/
/ɪnˈvest/
/ˈaɪsəleɪt/
/ˌaɪsəˈleɪʃən/
/ˌkiːp ə ˈprɒməs/
/ˌmiːt ˈʌp wɪð/
/ˌɒn jɔːr ˈəʊn/

provide
provision
put on
reach
relax
remote
rigid
scrape
stumble into
summit
swipe card
take it easy

/prəˈvaɪd/
/prəˈvɪʒən/
/ˌpʊt ˈɒn/
/riːtʃ/
/rɪˈlæks/
/rɪˈməʊt/
/ˈrɪdʒəd/
/skreɪp/
/ˈstʌmbəl ˌɪntu/
/ˈsʌmət/
/ˈswaɪp kɑːd/
/ˌteɪk ɪt ˈiːzi/

take off
uncluttered
waste of time

/ˌteɪk ˈɒf/
/ˌʌnˈklʌtəd/
/ˌweɪst əv ˈtaɪm/

UNIT 5

/ˌfɒləʊ jɔːr ˈɪntrəsts/
/ˈfʌndˌreɪzɪŋ/

GRAMATIKA

follow your interests
fundraising

vyčerpanie
vysvetliť
vysvetlenie
flexibilný, prispôsobivý,
pružný
nasledovať svoje záujmy
získavanie peňazí (na charitu
a pod.)
dobre sa baviť, užiť si to
investovať
izolovať
izolácia
dodržať sľub
stretnúť sa s
sám, samostatne,
na vlastnú päsť
poskytnúť, obstarať
poskytnutie, zaobstaranie
dať na, obliecť si
dosiahnuť
relax, relaxovať
diaľ kový, vzdialený
tuhý, strnulý, prísny
škriabať
naraziť na/do
konferencia, vrchol, končiar
magnetická karta
brať to s nadhľadom,
nerobiť si z toho ťažkú hlavu
vyzliecť, dať si dole
prehľadný
strata času

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/ɪɡˈzɔːstʃən/
/ɪkˈspleɪn/
/ˌekspləˈneɪʃən/
/ˈﬂeksəbəl/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

exhaustion
explain
explanation
flexible
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 6 – WORKING LIFE
Jobs / Zamestnania
UNIT 6
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

accountant
actor
airline pilot
babysitter
banker
beautician
builder
bus driver
businessman
camp supervisor
carer
carpenter
computer programmer
design consultant
DJ
doctor
driving instructor
electrician
engineer
estate agent
flight attendant
hairdresser
interpreter
journalist
lifeguard
mechanic
model
musician
nurse
office assistant
photographer
plumber
police officer
politician
receptionist
scientist
secondary school
teacher
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/əˈkaʊntənt/
/ˈæktə/
/ˈeəlaɪn ˌpaɪlət/
/ˈbeɪbiˌsɪtə/ˈtʃaɪldˌmaɪndə/
/ˈbæŋkə/
/bjuːˈtɪʃən/
/ˈbɪldə/
/ˈbʌs ˌdraɪvə/
/ˈbɪznəsmən/
/ˈkæmp ˌsuːpəvaɪzə/
/ˈkeərə/
/ˈkɑːpəntə/
/kəmˈpjuːtə ˌprəʊɡræmə/
/dɪˈzaɪn kənˌsʌltənt/
/ˈdiː ˌdʒeɪ/
/ˈdɒktə/
/ˈdraɪvɪŋ ɪnˌstrʌktə/
/ɪˌlekˈtrɪʃən/
/ˌendʒəˈnɪə/
/ɪˈsteɪt ˌeɪdʒənt/
/ˈﬂaɪt əˌtendənt/
/ˈheəˌdresə/
/ɪnˈtɜːprətə/
/ˈdʒɜːnələst/
/ˈlaɪfɡɑːd/
/mɪˈkænɪk/
/ˈmɒdl/
/mjuːˈzɪʃən/
/nɜːs/
/ˈɒfəs əˌsɪstənt/
/fəˈtɒɡrəfə/
/ˈplʌmə/
/pəˈliːs ˌɒfəsə/
/ˌpɒləˈtɪʃən/
/rɪˈsepʃənəst/
/ˈsaɪəntəst/
/ˈsekəndəri skuːl
ˌtiːtʃə/

účtovník/čka
herec
pilot lietadla
detská opatrovateľ ka
bankár
kozmetička
staviteľ, stavbár
šofér autobusu
obchodník, podnikateľ
táborový vedúci
opatrovateľ
tesár
počítačový programátor
dizajnový poradca, dizajnér
dídžej, diskdžokej
lekár
inštruktor autoškoly
elektrikár
inžinier, strojár
realitný maklér
letuška/stevard
kaderník/kaderníčka
tlmočník
novinár
plavčík
mechanik
model/ka
hudobník
zdravotná sestra/ošetrovateľ
asistent v kancelárii
fotograf
inštalatér
policajt
politik
recepčná
vedec
učiteľ na strednej škole

/ˈsekrətəri/
/ˈʃɒp əˌsɪstənt/
/ˈskiːɪŋ ɪnˌstrʌktə/
/ˈspeʃələst/
/ˈtæksi ˌdraɪvə/
/ˈtʊərəst ɡaɪd/
/ˈtrævəl ˌeɪdʒənt/

sekretárka, tajomník
predavač
lyžiarsky inštruktor
špecialista
šofér taxi
turistický sprievodca
zamestnanec cestovnej
kancelárie

UNIT 6

secretary
shop assistant
skiing instructor
specialist
taxi driver
tourist guide
travel agent

Employment / Zamestnanosť

/ˈɪntəvjuː/
/ˈdʒɒb ˌædvɜːt/
ədˌvɜːtɪsmənt/
/ˌlʊk fər ə ˈdʒɒb/
/ˌmeɪl ˌdɒmɪneɪtɪd ˈdʒɒb/
/ˌmænjuəl ˈdʒɒb/
/ˈmɑːkɪtɪŋ/
/ˈɒfəs/
/ˈɔɪl ˌɪndəstri/
/ˌpɑːt taɪm ˈdʒɒb/

personal skills

/ˌpɜːsənəl ˈskɪlz/

position
profession
promotion

/pəˈzɪʃən/
/prəˈfeʃən/
/prəˈməʊʃən/

GRAMATIKA

interview
job advert/
advertisement
look for a job
male-dominated job
manual job
marketing
office
oil industry
part-time job

žiadať o prácu
bankovníctvo
šéf
kandidát
kariéra
komunikačné schopnosti
konferenčný hovor
kontaktné údaje
životopis
zamestnanec
zamestnávateľ
dokončiť prácu
mať prácu
práca cez prázdniny
(brigáda)
rozhovor, pohovor
pracovný inzerát
hľadať si prácu
prevažne mužská práca
manuálna práca
marketing
kancelária
ropný priemysel
práca na čiastočný úväzok,
brigáda
osobné zručnosti/
schopnosti
pozícia, miesto
profesia, povolanie
povýšenie, postup
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SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/əˌplaɪ fər ə ˈdʒɒb/
/ˈbæŋkɪŋ/
/bɒs/
/ˈkændədət/
/kəˈrɪə/
/kəˌmjuːnəˈkeɪʃən skɪlz/
/ˈkɒnfərəns kɔːl/
/ˈkɒntækt ˌdiːteɪlz/
/ˌsiː ˈviː/
/ɪmˈplɔɪ-iː/
/ɪmˈplɔɪə/
/ˌfɪnɪʃ ˈwɜːk/
/ˌhæv ə ˈdʒɒb/
/ˈhɒlɪdeɪ ˈdʒɒb/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

apply for a job
banking
boss
candidate
career
communication skills
conference call
contact details
CV
employee
employer
finish work
have a job
holiday job

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 6

retail
retire
self-confidence
start work
training
university degree
work experience
work full-time

/ˈriːteɪl/
/rɪˈtaɪə/
/ˌself ˈkɒnfɪdənts/
/ˌstɑːt ˈwɜːk/
/ˈtreɪnɪŋ/
/ˌjuːnəˈvɜːsəti dɪˌɡriː/
/ˈwɜːk ɪkˌspɪəriəns/
/ˌwɜːk fʊl ˈtaɪm/

maloobchod
odísť do dôchodku
sebavedomie, sebadôvera
začať pracovať
tréning, školenie
univerzitný titul
pracovná skúsenosť
pracovať na plný úväzok

Collocations / Ustálené slovné spojenia

GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

be badly paid
be/work in (IT)
be on your feet all day
be self-employed

/bi ˌbædli ˈpeɪd/
/ˌbi/ˌwɜːk ɪn (ˌaɪˈtiː)/
/ˌbi ɒn jɔː ˈﬁːt ɔːl deɪ/
/ˌbi ˌself ɪmˈplɔɪd/

be well-paid
do physical work
do/work flexible
hours
do/work long hours
do/work overtime
do/work regular office
hours
do/work shifts
get a bonus
get/earn a high/
an average salary
get/earn low wages
get/have a pay rise
get/have/take a day off

/ˌbi ˌwel ˈpeɪd/
/ˌduː ˈfɪzɪkəl ˌwɜːk/
/ˌduː/ˌwɜːk ˌﬂeksəbəl
ˈaʊ‿əz/
/ˌduː/ˌwɜːk lɒŋ ˈaʊ‿əz/
/ˌduː/ˌwɜːk ˈəʊvətaɪm/
/ˌduː/ˌwɜːk ˌreɡjələr ˈɒfəs
ˌaʊ‿əz/
/ˌduː/ˌwɜːk ʃɪfts/
/ˌɡet ə ˈbəʊnəs/
/ˌɡet/ˌɜːn ə ˌhaɪ/ən
ˌævərɪdʒ ˈsæləri/
/ˌɡet/ˌɜːn ˌləʊ ˈweɪdʒɪz/
/ˌɡet/ˌhæv ə ˈpeɪ raɪz/
/ˌɡet/ˌhæv/ˌteɪk ə deɪ ˈɒf/

get/have/take five
weeks’ paid holiday
get/have/take time off
work for/at (Citibank)
work for (a construction
company)
work from home
work in (a hospital/
advertising)
work in/as part
of a team

/ˌɡet/ˌhæv/ˌteɪk faɪv
wiːks ˌpeɪd ˈhɒlɪdeɪ/
/ˌɡet/ˌhæv/ˌteɪk taɪm ˈɒf/
/ˌwɜːk fə/ət (ˈsɪtibæŋk)/
/ˌwɜːk fər (ə kənˈstrʌkʃən
ˌkʌmpəni)/
/ˌwɜːk frəm ˈhəʊm/
/ˌwɜːk ɪn (ə ˈhɒspɪtəl/
ˈædvətaɪzɪŋ)/
/ˌwɜːk ɪn/əz ˌpɑːt
əv ə ˈtiːm/
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byť zle platený
pracovať v (IT)
stáť celý deň na nohách
byť samostatne
zárobkovo činný
byť dobre platený
vykonávať fyzickú prácu
mať pohyblivú pracovnú
dobu
mať dlhú pracovnú dobu
robiť/pracovať nadčasy
mať pravidelnú pracovnú
dobu
pracovať na smeny
dostať prémie
zarábať/mať vysoký/
priemerný plat
zarábať/mať nízku mzdu
dostať/mať zvýšený plat
dostať/mať/vziať si deň
voľna
dostať/mať/vziať si päť
týždňov platenej dovolenky
dostať/mať/vziať si voľno
pracovať pre/v (Citibank)
pracovať pre (konštrukčnú
spoločnosť)
pracovať z domu
pracovať v (nemocnici,
reklame)
pracovať v tíme/
ako súčasť tímu

pracovať vonku
pracovať rukami

/bi ə ˌfɑːst ˈlɜːnə/
/ˌbi dɪˈpendənt ɒn/
/ˈbenəfɪt/ beneﬁt /
/ˈdɪəl wɪð ˌsʌmθɪŋ/
/ˈdraɪvɪŋ ˌlaɪsəns/
/ɪnˈkləʊz/ přiložit/
/ˌfaɪnd ˈaʊt/
/ˈfɒrən/
/ˌgɪv ˈʌp/
/ɡrəʊ/
/ˌhæv ə ˈʃeɪv/
/ˈneɪtɪv/
/ˌset ˈʌp/
/ˈʃeltə/
/ˌsʌm ˈʌp/
/ˌθrəʊ ˈaʊt/
/weɪst/
/ˌwɜːk ˌsʌmθɪŋ ˈaʊt/

byť tým, ktorý sa rýchlo učí
byť závislý na
výhoda
zaoberať sa niečím
vodičský preukaz
priložiť
zistiť
cudzí, zahraničný
vzdať sa, prestať s niečím
rásť
oholiť sa
rodný, rodený
nastaviť, založiť
prístrešok, útočisko
zhrnúť
vyhodiť, zamietnuť
odpad, plytvať
prísť na niečo,
niečo vypracovať

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

be a fast learner
be dependent on
benefit
deal with sth
driving licence
enclose
find out
foreign
give up
grow
have a shave
native
set up
shelter
sum up
throw out
waste
work sth out

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Other / Ostatné

UNIT 6

/ˌwɜːk aʊtˈsaɪd/
/ˌwɜːk wɪð jɔː ˈhændz/

GRAMATIKA

work outside
work with your hands
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 7 – SHOPPING
Types of shops / Typy obchodov
UNIT 7
GRAMATIKA

baker’s
bookstore
butcher’s
charity shop
clothes shop
designer shop
greengrocer’s

/ˈbeɪkəz/
/ˈbʊkstɔː/
/ˈbʊtʃəz/
/ˈtʃærəti ʃɒp/
/ˈkləʊðz ʃɒp/
/dɪˈzaɪnə ʃɒp/
/ˈgriːŋgrəʊsəz/

jeweller’s
newsagent’s
pet shop
shoe shop
shopping centre/mall
store
supermarket
toy shop

/ˈdʒuːələz/
/ˈnjuːzˌeɪdʒənts/
/ˈpet ʃɒp/
/ˈʃuː ʃɒp/
/ˈʃɒpɪŋ ˌsentə/mɔːl/
/stɔː/
/ˈsuːpəˌmɑːkət/
/ˈtɔɪ ʃɒp/

pekáreň
kníhkupectvo
mäsiarstvo
obchod/predajňa charity
obchod s oblečením
obchod s autorskou módou
obchod s ovocím a
zeleninou, zelovoc
klenotníctvo
novinový stánok, trafika
chovateľské potreby
obuv
nákupné centrum/stredisko
obchod, predajňa
supermarket
hračkárstvo

Places in town, services / Miesta v meste, služby

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

/əˈkweəriəm/
/ˈsɪnəmə/
/ˈmænəkjʊə/
/mjuːˈziəm/
/ˈpəʊst ˌɒfəs/
/ˈθɪətə/
/ˈθiːm pɑːk/
/ðə ˈdentəst/
/ðə ˈdɒktə/
/ˈwedɪŋ ˌtʃæpəl/

akvárium, podmorský svet
kino
manikúra
múzeum
pošta
divadlo
zábavný park
zubár, zubárska ordinácia
lekár, ordinácia lekára
svadobná kaplnka

beauty products
boots

/ˈbjuːti ˌprɒdʌkts/
/buːts/

carpet
electrical goods

/ˈkɑːpət/
/ɪˈlektrɪkəl ɡʊdz/

face cream
friendship bracelet

/ˈfeɪs kriːm/
/ˈfrendʃɪp ˌbreɪslət/

kozmetické výrobky
topánky, zvyčajne členkové
alebo vysoké
koberec
elektronika,
elektrospotrebiče
krém na tvár
náramok priateľstva

aquarium
cinema
manicure
museum
post office
theatre
theme park
the dentist
the doctor
wedding chapel

Goods / Tovar
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UNIT 7

/ˈlaɪt bʌlb/
/plɑːnt/
/pɜːs/
/ˈsændəlz/
/ˈswɪmweə/
/ˈtɔɪlətriz/
/ˈtreɪnəz/
/ˈvækjuəm ˌkliːnə/

Shopping / Nakupovanie
advertising
branding
broken
buy on impulse
changing room
complain
complaint
consumer
damaged
delivery
economical
fashionable
faulty
fit
out of stock
package
packaging
product
quality
reduced
replacement
sell-by date
sell out
service
size
suit
try on
value

/ˈædvətaɪzɪŋ/
/ˈbrændɪŋ/
/ˈbrəʊkən/
/ˌbaɪ ɒn ˈɪmpʌls/
/ˈtʃeɪndʒɪŋ ruːm/
/kəmˈpleɪn/
/kəmˈpleɪnt/
/kənˈsjuːmə/
/ˈdæmɪdʒd/
/dɪˈlɪvəri/
/ˌekəˈnɒmɪkəl/
/ˈfæʃənəbəl/
/ˈfɔːlti/
/fɪt/
/ˌaʊt əv ˈstɒk/
/ˈpækɪdʒ/
/ˈpækɪdʒɪŋ/
/ˈprɒdʌkt/
/ˈkwɒləti/
/rɪˈdjuːst/
/rɪˈpleɪsmənt/
/ˈsel baɪ deɪt/
/ˌsel ˈaʊt/
/ˈsɜːvəs/
/saɪz/
/suːt/
/ˌtraɪ ˈɒn/
/ˈvæljuː/

reklama
vytváranie značky
pokazený, rozbitý, zlomený
nakupovať impulzívne
skúšobná kabínka
sťažovať sa
sťažnosť, reklamácia
zákazník
poškodený, zničený
donáška, doručenie
ekonomický, úsporný
módny
chybný, poruchový
pasovať, hodiť sa
vypredaný
balík, balíček
obal
produkt, tovar
kvalita
zlacnený
výmena (tovaru)
dátum predaja
vypredať
služba, servis
veľ kosť
vyhovovať, hodiť sa
vyskúšať si
hodnota
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GRAMATIKA

light bulb
plant
purse
sandals
swimwear
toiletries
trainers
vacuum cleaner

herná konzola
sluchátka
športový odev,
odev na voľný čas
žiarovka
rastlina
peňaženka
sandále
plavky
toaletné potreby
športová obuv, tenisky
vysávač

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/ˈɡeɪm kənˌsəʊl/
/ˈhedfəʊnz/
/ˈleʒəweə/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

game console
headphones
leisurewear

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
Shopping and services / Nakupovanie a služby

UNIT 7

attract attention
close an account
do some research
do the shopping
exchange sth for sth

GRAMATIKA

get a refund
go shopping
go window shopping
have a sale
I can’t afford it
keep the receipt
on (special) offer
pay attention to
pick up a bargain
shop online
some parts are missing
trust sb with sth

/əˌtrækt əˈtenʃən/
/ˌkləʊz ən əˈkaʊnt/
/ˌduː səm rɪˈsɜːtʃ/
/ˌduː ðə ˈʃɒpɪŋ/
/ɪksˈtʃeɪndʒ ˌsʌmθɪŋ
fə ˌsʌmθɪŋ/
/ˌɡet ə ˈriːfʌnd/
/ˌɡəʊ ˈʃɒpɪŋ/
/ˌɡəʊ ˌwɪndəʊ ˈʃɒpɪŋ/
/ˌhæv ə ˈseɪl/
/aɪ ˌkɑːnt əˈfɔːd ɪt/
/ˌkiːp ðə rɪˈsiːt/
/ɒn (ˌspeʃəl) ˈɒfə/
/ˌpeɪ əˈtenʃən tə/
/ˌpɪk ʌp ə ˈbɑːɡən/
/ˌʃɒp ɒnˈlaɪn/
/səm ˌpɑːts ə ˈmɪsɪŋ/
/ˈtrʌst ˌsʌmbədi wɪð
ˌsʌmθɪŋ/

priťahovať pozornosť
zatvoriť účet
robiť prieskum
nakupovať
vymeniť niečo za niečo
dostať späť peniaze
ísť nakupovať
ísť si obzerať výklady
robiť výpredaj /mať zľavu
nemôžem si to dovoliť
nechať si blok/účtenku
v špeciálnej ponuke
dávať pozor na/ venovať
pozornosť
spraviť výhodný nákup
nakupovať cez internet
niektoré časti chýbajú
veriť/zdôveriť sa niekomu
s niečím

Partitives / Jednotky množstva
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

a bottle of perfume
a bottle of shampoo/
mineral water
a bunch of flowers
a bunch of grapes/
bananas
a can of beans/cola/
tomatoes
a jar of jam/instant
coffee/mayonnaise

/ə ˌbɒtl əv ˈpɜːfjuːm/
/ə ˌbɒtl əv ʃæmˈpuː
/ˌmɪnərəl ˈwɔːtə/
/ə ˌbʌntʃ əv ˈﬂaʊ‿əz/
/ə ˌbʌntʃ əv ˈgreɪps/
bəˈnɑːnəz/
/ə ˌkæn əv ˈbiːnz/ˈkəʊlə/
ˈtəˈmɑːtəʊz/
/ə ˌdʒɑːr əv ˈdʒæm/

a packet of biscuits/tea/
crisps
a pair of jeans/skis/
scissors

/ə ˌpækət əv ˈbɪskɪts/ˈtiː
/ˈkrɪsps/
/ə ˌpeər əv ˈdʒiːnz/ˈskiːz
/ˈsɪzəz/
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flakón/ fľaštička parfumu
fľaška šampónu/ minerálky
kytica
strapec hrozna/trs banánov
konzerva fazuľe / plechovka
koly/paradajok
(zaváraninový) pohár
džemu/instantnej kávy/
majonézy
balenie sušienok/čaju/
chipsov
jedny džínsy/pár lyží/
jedny nožnice

Personality and emotions / Osobnosť a emócie

jealous
jealousy
loyal
loyalty
mysterious
mystery
passion
passionate

/ˈdʒeləs/
/ˈdʒeləsi/
/ˈlɔɪəl/
/ˈlɔɪəlti/
/mɪˈstɪəriəs/
/ˈmɪstəri/
/ˈpæʃən/
/ˈpæʃənət/

hnev
nahnevaný
výtvor, tvorba
tvorivý
elegancia
elegantný
vzrušenie, rozčúlenie
chamtivosť, nenásytnosť
chamtivý, nenásytný
úprimný, čestný, poctivý
úprimnosť, čestnosť,
poctivosť
žiarlivý
žiarlivosť
lojálny, verný
lojalita, vernosť
záhadný, tajomný
záhada
vášeň
vášnivý

UNIT 7

/ˈæŋɡə/
/ˈæŋɡri/
/kriˈeɪʃən/
/kriˈeɪtɪv/
/ˈelɪɡəns/
/ˈeləɡənt/
/ɪkˈsaɪtmənt/
/ɡriːd/
/ˈɡriːdi/
/ˈɒnəst/
/ˈɒnəsti/

GRAMATIKA

anger
angry
creation
creative
elegance
elegant
excitement
greed
greedy
honest
honesty

Other / Ostatné

wealthy
wealth

/welθi/
/ˈwelθ/

konkurencieschopný
zamerať sa na
zarábať si na živobytie
trh, tržnica
staromódny
chrániť životné prostredie
zmierniť chudobu
bezpečný
bezpečnosť
obchod, obchodovať,
obchodovanie
bohatý, zámožný
bohatstvo, majetok

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/kəmˈpetətɪv/
/ˈfəʊkəs ɒn/
/ˌmeɪk ə ˈlɪvɪŋ/
/ˈmɑːkət/
/ˌəʊld ˈfæʃənd/
/prəˌtekt ði ɪnˈvaɪrənmənt/
/rɪˌdjuːs ˈpɒvəti/
/sɪˈkʊə/
/sɪˈkjʊərəti/
/treɪd/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

competitive
focus on
make a living
market
old-fashioned
protect the environment
reduce poverty
secure
security
trade
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
UNIT 8 – SOCIETY
Society and politics / Spoločnosť a politika
UNIT 8
GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

African American
black community

/ˌæfrɪkən əˈmerɪkən /
/ˌblæk kəˈmjuːnəti /

Board of Education
capital city
citizen
Civil Rights Movement
constitutional monarchy
corruption
declare
democracy
discriminate
discrimination
equal

/ˌbɔːd əv ˌedjʊˈkeɪʃən/
/ˌkæpətl ˈsɪti/
/ˈsɪtəzən/
/ˌsɪvəl ˈraɪts ˌmuːvmənt/
/ˌkɒnstəˌtjuːʃənəl ˈmɒnəki/
/kəˈrʌpʃən/
/dɪˈkleə/
/dɪˈmɒkrəsi/
/dɪˈskrɪməneɪt/
/dɪˌskrɪməˈneɪʃən/
/ˈiːkwəl/

fight for
freedom
general elections
head of government
head of state
human race
humiliate
humiliation
make a speech
Nobel Peace Prize
political system
Prime Minister
racial discrimination
racial segregation
racism
run a campaign
segregate
segregation
separate
separation
sexism
slave

/ˈfaɪt fə/
/ˈfriːdəm/
/ˌdʒenərəl iˈlekʃənz/
/ˌhed əv ˈɡʌvəmənt/
/ˌhed əv ˈsteɪt/
/ˌhjuːmən ˈreɪs/
/hjuːˈmɪlieɪt/
/hjuːˌmɪliˈeɪʃən/
/ˌmeɪk ə ˈspiːtʃ/
/nəʊˌbel ˈpiːs praɪz/
/pəˌlɪtɪkəl ˈsɪstəm/
/ˌpraɪm ˈmɪnəstə/
/ˌreɪʃəl dɪˌskrɪməˈneɪʃən/
/ˌreɪʃəl ˌseɡrɪˈɡeɪʃən/
/ˈreɪsɪzəm/
/ˌrʌn ə kæmˈpeɪn/
/ˈseɡrɪɡeɪt/
/ˌseɡrɪˈɡeɪʃən/
/ˈsepəreɪt/
/ˌsepəˈreɪʃən/
/ˈseksɪzəm/
/sleɪv/

30

Afroameričan
černošská spoločnosť/
komunita
odbor školstva
hlavné mesto
občan, obyvateľ
Hnutie za občianske práva
konštitučná monarchia
korupcia
deklarovať, vyhlásiť
demokracia
diskriminovať
diskriminácia
rovnocenný, rovnaký,
seberovný
bojovať za
sloboda
všeobecné voľ by
predseda vlády
hlava štátu
ľudská rasa
ponížiť, pokoriť
poníženie, pokorenie
predniesť reč
Nobelova cena za mier
politický systém
premiér
rasová diskriminácia
rasová segregácia
rasizmus
viesť kampaň
segregovať, vylúčiť
segregácia, vylúčenie
separovať, oddeliť
separácia
sexizmus
otrok

/ˈsleɪv treɪd/

slavery
statistics
the Supreme Court
tax
terrorism
unemployment
vote

/ˈsleɪvəri/
/stəˈtɪstɪks/
/ðə sʊˌpriːm ˈkɔːt/
/tæks/
/ˈterərɪzəm/
/ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/
/vəʊt/

obchod s otrokmi,
otrokárstvo
otroctvo
štatistika
Najvyšší súd
daň
terorizmus
nezamestnanosť
hlas, hlasovať, voliť

UNIT 8

slave trade

commit a crime
crime scene
cyberbullying
damage public property

/kəˌmɪt ə ˈkraɪm/
/ˈkraɪm siːn/ místo činu
/ˈsaɪbəˌbʊliɪŋ/ kyberšikana
/ˌdæmɪdʒ ˌpʌblɪk ˈprɒpəti/

deal drugs

/ˌdiːl ˈdrʌɡz/

drug dealing

/ˈdrʌɡ ˌdiːlɪŋ/

gang
graffiti
hacking

/ɡæŋ/
/ɡræˈﬁːti/
/ˈhækɪŋ/

illegal
mug
mugging
murder
murder rates
mystery
online piracy

/ɪˈliːɡəl/
/mʌɡ/
/ˈmʌɡɪŋ/
/ˈmɜːdə/
/ˈmɜːdə reɪts/
/ˈmɪstəri/
/ˌɒnlaɪn ˈpaɪərəsi/

podpaľačstvo
zavraždiť, spáchať atentát
(úkladná) vražda, atentát
vlámať sa do
porušiť zákon
vlámanie, lúpež
vlámať sa, vylúpiť
zločin spojený
s automobilmi
spáchať zločin
miesto činu
kyberšikana
poškodzovať verejný
majetok
predávať drogy, obchodovať
s drogami
predaj drog, obchodovanie
s drogami
gang
graffiti
nezákonné preniknutie
do počítača, počítačovej
siete, programu
ilegálny, nezákonný
prepadnúť a okradnúť
prepadnutie a okradnutie
vražda, vraždiť
počet vrážd
záhada
internetové pirátstvo
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SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

/ˈɑːsən/
/əˈsæsəneɪt/
/əˌsæsəˈneɪʃən/
/ˈbreɪk ˌɪntə/
/breɪk ðə ˈlɔː/
/ˈbɜːɡləri/
/ˈbɜːɡəl/
/ˈkɑː kraɪm/

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

arson
assassinate
assassination
break into
break the law
burglary
burgle
car crime

GRAMATIKA

Crime / Zločin

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK

UNIT 8

pirate

/ˈpaɪərət/

rob
robbery
set fire to
shoplift
shoplifting
steal
theft
vandalise
vandalism
victim

/rɒb/
/ˈrɒbəri/
/ˌset ˈfaɪə tə/
/ˈʃɒpˌlɪft/
/ˈʃɒpˌlɪftɪŋ/
/stiːl/
/θeft/
/ˈvændəlaɪz/
/ˈvændəlɪzəm/
/ˈvɪktəm/

nelegálne online kopírovať,
kradnúť
okradnúť, vylúpiť
krádež, lúpež
podpáliť
kradnúť v obchode
kradnutie v obchodoch
ukradnúť
krádež
devastovať, ničiť
vandalizmus, ničenie
obeť

GRAMATIKA

Criminals / Zločinci

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE
TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

arsonist
burglar
drug dealer

/ˈɑːsənəst/
/ˈbɜːɡlə/
/ˈdrʌɡ ˌdiːlə/

mugger
murderer
pickpocket
pirate
robber
shoplifter
thief
vandal

/ˈmʌɡə/
/ˈmɜːdərə/
/ˈpɪkˌpɒkɪt/
/ˈpaɪərət/
/ˈrɒbə/
/ˈʃɒpˌlɪftə/
/θiːf/
/ˈvændl/

podpaľač
lupič
drogový dealer,
predajca drog
násilník, pouličný zlodej
vrah
vreckár
pirát
zlodej
zlodej v obchodoch
zlodej
vandal

/əˌpɪə ɪn ˈkɔːt/
/əˈrest/
/keɪs/
/kætʃ/
/kəˌlekt ˈevədəns/
/kəˈmjuːnəti ˌsɜːvəs/
/kɔːt/
/ˈɡɪlti/
/aɪˈdentəti/
/ˈɪnəsənt/
/ˌɪntəvju ˈvɪktɪmz /ˈwɪtnəsɪz /

dostaviť sa k súdu
zatknúť
prípad
chytiť
zbierať dôkazy
verejnoprospešné práce
súd
vinný
identita
nevinný
vypočúvať obete

/dʒʌdʒ/

sudca

Justice / Spravodlivosť
appear in court
arrest
case
catch
collect evidence
community service
court
guilty
identity
innocent
interview victims /
witnesses
judge
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/pəˈliːs ˌɒfəsə/
/ˈprɪzən/
/ˈpʌnɪʃ/
/rɪˌpɔːt ə ˈkraɪm/
/sɜːtʃ/
/ˈsentəns/
/ˈsʌspekt/
/ˈwɪtnəs/

policajt, policajný dôstojník
väzenie
potrestať
ohlásiť zločin
hľadať, pátrať
rozsudok, odsúdiť
podozrivý
svedok

UNIT 8

police officer
prison
punish
report a crime
search
sentence
suspect
witness

bite your nails
blink your eyes
cross your arms
fiddle with your hair
liar
lie
raise your eyebrows
stare at
tell a lie
tell the truth

/ˌbaɪt jɔː ˈneɪəlz/
/ˌblɪŋk jɔːr ˈaɪz/
/ˌkrɒs jɔːr ˈɑːmz/
/ˌfɪdl wɪð jɔː ˈheə/
/ˈlaɪə/
/laɪ/
/ˌreɪz jɔːr ˈaɪbraʊz/
/ˈsteər ət/
/ˌtel ə ˈlaɪ/
/ˌtel ðə ˈtruːθ/

hrýzť si nechty
žmurkať
prekrížiť si ruky
hrať sa s vlasmi
klamár
klamstvo
zdvihnúť obočie
pozerať, zízať na
povedať klamstvo, klamať
povedať pravdu

/ˈbɔːrɪŋ/
/kənˈvɪnsɪŋ/
/ɪˈfektɪv/
/feɪk/
/fɔːls/
/ˈfæsəneɪtɪŋ/
/ˈdʒenjuən/
/ˌlaɪf ˈseɪvɪŋz/
/ˈʃɒkɪŋ/
/truː/

nudný
presvedčivý
efektívny, účinný
falošný, napodobenina
falošný, nepravdivý
fascinujúci
pravý, originálny
životné úspory
šokujúci
pravdivý, skutočný

GRAMATIKA

Body language / Reč tela

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

boring
convincing
effective
fake
false
fascinating
genuine
life savings
shocking
true

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Other / Ostatné
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GRAMATIKA
0.1

Present Simple and Present Continuous

Prítomný čas jednoduchý (Present Simple)
UNIT 1

Prítomný čas jednoduchý používame, ak hovoríme o:
•

stavoch a stálych skutočnostiach:
Maria likes swimming. / Maria rada pláva.

•

pravidelných činnostiach:
We often visit my aunt. / Často navštevujeme moju tetu.

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

I/You/We/They work.
He/She/It
works.

I/You/We/They don’t (do not)
doesn’t (does not)
He/She/It

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Do

I/you/we/they

Yes, I/you/we/they do.
No, I/you/we/they don’t.

Does

he/she/it

work?

work.

Yes, he/she/it does.
No, he/she/it doesn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

What

do
does

I/you/we/they
he/she/it

like?

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Pravopisné pravidlá – 3. osoba jednotného čísla
•

všeobecné pravidlo: infinitív + -s, napr. enjoy – enjoys

•

slovesá zakončené na spoluhlásku + -y: y + -ies, napr. study – studies

•

slovesá do a go rovnako ako slovesá zakončené na -ss, -x, -ch, -sh: + -es,
napr. do – does, go – goes, wash – washes

•

have: has

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Obvyklé príslovkové určenia času používané vo vetách s prítomným časom
jednoduchým:
•

always (vždy)

•

regularly (pravidelne)

•

usually (obvykle)

•

often (často)

•

sometimes (niekedy)

•

never (nikdy)

•

every day/week/month (každý deň/týždeň/mesiac)
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Prítomný čas priebehový (Present Continuous)

Záporné vety
(Negative)

am

You/We/They

are

He/She/It

is

playing.

I

’m not (am not)

You/We/They

aren’t (are not)

He/She/It

isn’t (is not)

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Am

I

Yes, I am.
No, I’m not.

Are

you/we/they

Is

he/she/it

Yes, you/we/they are.
No, you/we/they aren’t.

playing?

Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Where

am
is
are

I
he/she/it
you/we/they

going?

Pravopisné pravidlá – príčastie prítomné
•

všeobecné pravidlo: infinitív + -ing, napr. walk – walking

•

slovesá zakončené na spoluhlásku + -e: e + -ing, napr. write – writing

•

u jednoslabičných slovies zakončených na jednu samohlásku + jednu spoluhlásku:
koncová spoluhláska sa pred -ing zdvojuje, napr. run – running

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

I

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

UNIT 1

Prítomný čas priebehový používame, ak hovoríme o deji, ktorý práve prebieha:
It’s raining again. / Zase prší.

•

at the moment (práve teraz / v tomto okamihu)

•

now (teraz)

•

today (dnes)

•

this morning/afternoon (dnes ráno/popoludní))

•

this year (tento rok)

•

these days (v týchto dňoch)

•

at present (v súčasnosti)

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Obvyklé príslovkové určenia času používané vo vetách s prítomným časom
priebehovým:
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
0.2–0.3

Past Simple

UNIT 1

Minulý čas jednoduchý (past simple) používame, ak hovoríme o dejoch,ktoré začali
a tiež skončili v minulosti. Často hovoríme, kedy dej prebehol:
John and I were at the same school. / John a ja sme boli v rovnakej škole.
My dad went to a concert yesterday. / Môj otec išiel včera na koncert.

Minulý čas slovesa be
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

GRAMATIKA

I/He/She/It

was

You/We/They

were

I/He/She/It

wasn’t
(was not)

You/We/They

weren’t
(were not)

at home.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Was

I/he/she/it

Yes, I/he/she/it was.
No, I/he/she/it wasn’t.

Were

you/we/they

at home?

at home.

Yes, you/we/they were.
No, you/we/they weren’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Why

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

was
were

I/he/she/it
you/we/they

at home?

Minulý čas ostatných slovies
Kladné vety
(Affirmative)

I/You/He/She/It/
We/They

Záporné vety
(Negative)

played.

I/You/He/She/
It/We/They

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Did

I/you/he/she/it/
we/they
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did

play.

Krátke odpovede
(Short answers)

play?

Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

What

didn’t
(did not)

I/you/he/she/it/
we/they

play?

Pravopisné pravidlá – minulý čas jednoduchý
•

všeobecné pravidlo: infinitív + -ed, napr. help – helped

•

slovesá zakončené na -e: + -d, napr. love – loved

•

slovesá zakončené na spoluhlásku + -y: y + -ied, napr. try – tried

•

jednoslabičné slovesá zakončené samohláskou a spoluhláskou: zdvojená
spoluhláska + -ed, napr. stop – stopped

UNIT 1

Pravidelné slovesá (regular verbs)

Nepravidelné slovesá (irregular verbs)
Zoznam nepravidelných slovies a ich minulých tvarov nájdete v časti Word Store na
strane 23.

yesterday morning/afternoon/evening (včera ráno/popoludní/večer)

•

last week/month/year (minulý týždeň/mesiac/rok)

•

two days/weeks/months/years ago (pred dvoma dňami/týždňami/mesiacmi/
rokmi)

•

in May / in 2012 (v máji / v roku 2012)

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

yesterday (včera)

•

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

•

GRAMATIKA

Obvyklé príslovkové určenia času používané vo vetách s minulým časom
jednoduchým:
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
0.4

Present Perfect

UNIT 1

Predprítomný čas (present perfect) používame, ak hovoríme o dejoch, ktoré skončili
v minulosti, avšak nevieme (alebo nie je podstatné), kedy sa presne stali:
My friend has bought a new bag. / Môj priateľ/Moja priateľ ka si kúpil/a novú tašku.
Have you ever been camping alone? / Kempoval si niekedy sám?
Predprítomný čas tvoríme pomocou pomocného slovesa have/has a príčastia
minulého významového slovesa.
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

GRAMATIKA

I/You/We/They

’ve
(have)

He/She/It

’s
(has)

He/She/It

hasn’t
(has not)

finished.

Krátke odpovede
(Short answers)

I/you/we/they
finished?

Has

haven’t
(have not)

finished.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Have

I/You/We/They

he/she/it

Yes, I/you/we/they have.
No, I/you/we/they haven’t.
Yes, he/she/it has.
No, he/she/it hasn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

What

have
has

I/you/we/they
he/she/it

done?

Pravopisné pravidlá – príčastie minulé
Pravidelné slovesá (regular verbs)
Pre pravopis príčastia minulého u pravidelných slovies platia rovnaké pravidlá ako pre
tvary času minulého jednoduchého.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Nepravidelná slovesá (irregular verbs)
Zoznam nepravidelných slovies a ich tvarov nájdete v časti Word Store na strane 23.
Príčastie minulé je uvedené v treťom stĺpci.
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0.5

be going to

•

úmyslov a plánov:
My dad is going to buy a new car. / Môj otec sa chystá kúpiť nové auto.

•

toho, čo predpokladáme/odhadujeme, že sa stane, a to na základe toho, čo je
nám známe alebo sa práve deje:
Look at the sky. It’s going to rain. / Pozri sa na nebo. Vyzerá to, že bude pršať. /
Zrejme bude pršať.
Záporné vety
(Negative)

I

am

You/We/They

are

He/She/It

is

going
to fall.

I

’m not
(am not)

You/We/They

aren’t
(are not)

He/She/It

isn’t
(is not)

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Krátke odpovede
(Short answers)

Am

I

Yes, I am.
No, I’m not.

Are

you/we/they

Is

he/she/it

going
to fall?

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

going
to fall.

Yes, you/we/they are.
No, you/we/they aren’t.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Yes, he/she/it is.
No, he/she/it isn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

am
is
are

I
he/she/it
you/we/they

going to fall?

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Where

UNIT 1

Väzbu be going to + infinitív používame na vyjadrenie
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
0.6

will for predictions

UNIT 1

Väzbu will + infinitív (infinitív významového slovesa bez to) používame pre
predpoveď (prediction) niečoho, čo sa v budúcnosti stane, na základe našich
predchádzajúcich skúseností alebo intuície:
I think people will travel to Mars. / Myslím, že ľudia budú cestovať na Mars.
Ak chceme vyjadriť, že sa niečo v budúcnosti nestane, používame I don’t think +
will:
I don’t think cars will fly. / Nemyslím, že autá budú lietať.
Zápornú myšlienku je tiež možné vyjadriť pomocou will not / won’t: I won´t go there.
/ Nepôjdem tam.

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

I/You/He/She/
It/We/They

Záporné vety
(Negative)

will

travel.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Will

I/you/he/
she/it/we/they

I/You/ He/She/ won’t
It/We/They
(will not)

travel.

Krátke odpovede
(Short answers)

travel?

Yes, I/you/he/she/it/we/they will.
No, I/you/he/she/it/we/they won’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Where

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

0.7

will

I/you/he/she/
it/ we/they

travel?

Modal verbs must, have to and should

Pomocou modálnych slovies must alebo have to vyjadrujeme nutnosť alebo záväzok.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

•

must používame, ak chceme vyjadriť, že je niečo nevyhnutne nutné alebo dôležité
z hľadiska hovoriaceho:
I must go home now. / Teraz musím ísť domov.

•

have to vyjadruje určité pravidlo a povinnosť ovplyvnenú okolím:
Triathletes have to get up early. / Triatlonisti musia vstávať skoro. (= Sú nútení
okolnosťami skoro vstávať.)

•

mustn’t používame na vyjadrenie zákazu:
You mustn’t smoke. / Nesmiete/Nesmieš fajčiť.

•

should/shouldn’t používame, ak chceme niekomu poradiť, čo by mal alebo nemal
robiť, prípadne čo je dobrý nápad:
Max should train more. / Max by mal viac trénovať.
You shouldn’t eat so many sweets. / Nemal by si jesť toľ ko sladkostí.
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0.8

Countable and uncountable nouns • Articles

majú jednotné, aj množné číslo:
This banana is very sweet. / Tento banán je veľmi sladký.
Bananas are very sweet. / Banány sú veľmi sladké.

•

používajú sa s členmi (a/an alebo the), s číslovkami, s výrazom some (v kladných
vetách) alebo any (v otázkach a záporných vetách):
a sandwich, the sandwich, the sandwiches, two sandwiches
Are there any sandwiches? / Sú tam nejaké sendviče?
There are some sandwiches. / Sú tam sendviče.

•

všeobecné pravidlo: podstatné meno + -s, napr. animal – animals

•

podstatné mená zakončenéna -s, -ss, -x, -sh, -ch alebo -o: + -es,
napr. bus – buses, sandwich – sandwiches

•

podstatné mená zakončené na spoluhlásku + -y: -y + -ies, napr. lady – ladies,
strawberry – strawberries

•

nepravidelné množné čísla, napr. person – people, child – children, man – men,
woman – women

GRAMATIKA

Pravopisné pravidlá – množné číslo

•

nemajú žiadny tvar množného čísla:
Milk is very healthy. / Mlieko je veľmi zdravé.

•

používame s členom určitým the, s výrazom some (v kladných vetách) alebo any
(v otázkach a záporných vetách).

•

nespájame s členom neurčitým ani s číslovkami:
butter, the butter, a butter, one butter
Is there any butter? / Je tam nejaké maslo?
There’s some butter. / Je tam nejaké maslo.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Podstatné mená nepočítateľné (uncountable nouns)

Neurčitý člen a/an (indefinite article)
Člen neurčitý a/an používame s podstatnými menami v jednotnom čísle v prípade, že:
•

hovoríme o niečom po prvýkrát:
There’s a café and a pub on this street. / V tejto ulici je kaviareň a krčma.

•

hovoríme o niečom, čo je príkladom/vzorom určitej kategórie
My dad is a great cook. / Môj otec je skvelý kuchár.
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TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

•

UNIT 1

Podstatné mená počítateľné (countable nouns)

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
Určitý člen the (definite article)
Člen určitý the používáme s jednotným a množným číslom a nepočítateľnými
podstatnými menami v prípade, že hovoríme o:

UNIT 1

•

niečom už skôr spomenutom / opakovane:
There’s a café and a pub on this street. Let’s go to the café. /
V tejto ulici je kaviareň a krčma. Poďme do (tej) kaviarne.

•

niečom jedinečnom, unikátnom, pokiaľ existuje jen jedna možnosť:
The sun is shining. / Slnko svieti.

Nulový člen (no article)
Člen nepoužívame v prípade:

GRAMATIKA

•

pokiaľ zovšeobecňujeme: Life is beautiful. / Život je krásny.

•

pokiaľ by sme použili neurčitý člen, ale podstatné meno by bolo v množnom čísle:
Melons are larger than oranges. / Melóny sú väčšie ako pomaranče.

1.2

Present tenses – question forms

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Otázky tvoríme rôznymi spôsobmi podľa toho, či sa pýtame na podmet, či predmet.
Pri otázkach na podmet nepoužívame pomocné sloveso. Pozri sa na nasledujúce
tabuľ ky s otázkami pre časy: prítomný jednoduchý, prítomný priebehový
a predprítomný.

Prítomný čas jednoduchý (Present Simple)
Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Do
Does

I/you/we/they
he/she/it

speak English?

I/you/we/they
he/she/it

speak?

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

What
languages

do
does

Otázky podmetové
(Subject questions)

Who

42

speaks English?

Prítomný čas priebehový a predprítomný čas
(Present Continuous and Present Perfect)

Am
Are
Is

I
you/we/they
he/she/it

working now?

Have
Has

I/you/we/they
he/she/it

swum in a river?

UNIT 1

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

What

am
is
are

I
he/she/it
you/we/they

doing?

What

have
has

I/you/we/they
he/she/it

done?

GRAMATIKA

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Otázky podmetové
(Subject questions)

Who
Who

is working now?
has swum in a river?

Verb + -ing form or Verb + to infinitive?

Formu slovesa s koncovkou -ing používame po nasledujúcich slovesách: avoid, can´t
stand, consider, don´t mind, enjoy, hate, like, love, miss, prefer, spend (time).
I hate wearing a suit and a tie. / Nenávidím nosenie obleku a kravaty.
Väzbu to infinitív používame po slovesách: agree, can’t afford, choose, decide, hope,
manage, need, pretend, refuse, want, would like, would prefer.
I can’t afford to buy this jacket. / Toto sako si nemôžem dovoliť kúpiť.
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TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

1.5

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Všimnite si pozíciu predložky v slovnom spojení: listen to music.
What does Emily listen to? / Čo počúva Emily?

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
2.2

Past Continuous and Past Simple

UNIT 1

Minulý čas priebehový (past continuous) používame v úvode nejakého deja,
rozprávania, alebo popisu hlavného deja rozprávania:
At 7 a.m. Doug was having breakfast. He was sitting at the table and he was
drinking his coffee. / O siedmej ráno Doug raňajkoval. Sedel za stolom a pil kávu.
Ďalej tento čas používame, ak hovoríme o deji, ktorého priebeh bol prerušený iným
kratším dejom. (=Pre kratšie deje prebiehajúce počas dlhšieho deja používame čas
minulý jednoduchý.)
When he was finishing his breakfast, Meg came into the kitchen. / Keď dojedal
raňajky, Meg prišla do kuchyne.

GRAMATIKA

Kladné vety
(Affirmative)

I/He/She/It
You/We/They

Záporné vety
(Negative)

was
were

watching
TV.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Was

I/he/she/it

Were

you/we/they

I/He/She/It

wasn’t
(was not)

You/We/They

weren’t
(were not)

Krátke odpovede
(Short answers)

watching
TV?

Yes, I/he/she/it was.
No, I/he/she/it wasn’t.
Yes, you/we/they were.
No, you/we/they weren’t.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

What

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE
44

watching
TV.

was

I/he/she/it

were

you/we/they

Podmetové otázky
(Subject questions)

watching?

Who

was

watching TV?

used to

Väzbu used to používame pre vyjadrenie dejov a stavov, ktoré boli v minulosti bežné,
časté a obvyklé, ale v súčasnosti sa už nedejú:
I used to play tennis a lot. / Veľa som hrávala tenis. (=Teraz ho už nehrám buď vôbec,
alebo ho hrávam len zriedka.)
He didn’t use to be so unkind. / Nebýval taký nezdvorilý. (=Teraz je iný, zmenil sa.)

UNIT 1

2.5

Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

I/You/He/She/It/
used to swim.
We/They

didn’t use
I/You/He/She/It/
(did not use)
We/They
to swim.

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

use to swim?

Yes, I/you/he/she/it/we/they did.
No, I/you/he/she/it/we/they didn’t.

Otázky doplňovacie
(Wh- questions)

Where

did

I/you/he/she/it
/we/they

Podmetové otázky
(Subject questions)

use to swim?

Who

used to swim?

SKÚŠKOVÉ
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I/you/he/she/it
/we/they

Krátke odpovede
(Short answers)

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Did

GRAMATIKA

Ak hovoríme o ojedinelom deji, alebo deji, ktorý prebiehal zriedka a nepravidelne,
používame čas minulý jednoduchý, avšak nikdy used to.
In high school we went to the mountains two or three times. / Počas strednej školy
sme boli dvakrát nebo trikrát na horách.
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
3.2

Present Perfect with just, already,
(not) yet and Past Simple

UNIT 1

Predprítomný čas (present perfect) používame, ak hovoríme o udalostiach, ktoré
začali a skončili v minulosti, ale nevieme presne kedy, alebo to nie je dôležité.
Podstatná je však ich súvislosť s prítomnosťou.
I have read many biographies and autobiographies. / Prečítal som veľa životopisov
a autobiografií.
Obvyklé časové výrazy používané vo vetách s predprítomným časom:

GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

•

ever (niekedy) – v otázkach:
Have you ever been to an art gallery? / Už si bol niekedy v galérii?

•

never (nikdy) – v záporných vetách:
My grandparents have never left England. / Moji prarodičia nikdy neopustili
Anglicko.

•

since then (od tej doby):
She won The X Factor in 2006. Since then she has sold millions of albums. /
V roku 2006 vyhrala X Factor. Od tej doby predala milión albumov.

•

already (už) a just (práve) – hlavne v kladných oznamovacích vetách:
I have already seen this film. / Už som ten film videl.
They have just left. / Práve odišli.

•

yet (už / ešte nie) – v záporných vetách, otázkach a vždy na konci vety:
I haven’t seen her yet. / Ešte som ju nevidel.
Has she written any songs yet? / Už napísala nejaké pesničky?

Keď chceme vyjadriť, kedy sa nejaký dej odohral, použijeme minulý čas jednoduchý.
Rovnako ho používame v otázkach s opytovacím zámenom when.
She won a Grammy in 2009. / V roku 2009 vyhrala cenu Grammy.
When did you see Blur play live? / Kedy ste videli Blur hrať naživo?

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE
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Comparative and superlative adjectives
• too and enough

Ak porovnávame dve osoby alebo veci, používame druhý stupeň prídavného
mena (comparative) a výraz than:
Daniel Craig is taller than Zac Efron / Daniel Craig je vyšší ako Zac Efron.

•

Pre porovnávanie dvoch osôb alebo vecí môžeme použiť aj väzbu (not) as +
prídavné meno + as:
Rupert Grint is not as famous as Daniel Radcliffe / Rupert Grint nie je taký známy
ako Daniel Radcliffe.

•

Tretí stupeň prídavných mien (superlative) vyjadruje skutočnosť, že nejaká osoba
alebo vec má najvyššiu mieru určitej vlastnosti (v porovnaní s najmenej dvomi
ďalšími osobami alebo vecami):
Sean Connery is the tallest. / Sean Connery je najvyšší.
Tretí stupeň
(Superlative)

Jednoslabičné

young
nice
hot

younger
nicer
hotter

the youngest
the nicest
the hottest

Jedno- a dvojslabičné
zakončené na -y

pretty
dry

prettier
drier

the prettiest
the driest

Dvojslabičné a dlhšie

attractive
difficult

more attractive
more difficult

the most
attractive
the most
difficult

Nepravidelné

good
bad
far

better
worse
further

the best
the worst
the furthest

GRAMATIKA

Druhý stupeň
(Comparative)

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Prídavné mená
(Adjectives)

UNIT 1

•

Pokiaľ hovoríme o určitej vlastnosti, používame too + prídavné meno, alebo
not + prídavné meno + enough. Too znamená viac, ako chceme alebo potrebujeme.
Not enough znamená menej, ako je potrebné.
You‘re too young to watch this fi lm / Si príliš mladý na to, aby si pozeral tento film.
This comedian was not funny enough / Tento komik nebol dosť zábavný.
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3.5

ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
4.2

Present Perfect with for and since

UNIT 1

Predprítomný čas (present perfect) používame, ak hovoríme o stavoch a dejoch, ktoré
začali v minulosti a stále trvajú. Pre tieto situácie často používame výrazy for a since.
•

Since označuje okamih alebo časové obdobie, keď dej začal:
since 2000/Monday/last summer/my birthday /
od roku 2000/pondelka/minulého leta/mojich narodenín

•

For sa vzťahuje k časovému úseku medzi minulosťou a prítomnosťou (a vyjadruje,
ako dlho už daná situácia trvá):
for five minutes/two weeks/a long time/ages /
už päť minút/dva týždne/dlho/celú večnosť

GRAMATIKA

My parents have had this house since 1990. / Moji rodičia majú tento dom už
od roku 1990.
I have known Carol for ten years. / Poznám Carol už desať rokov.
How long have you lived in this house? / Ako dlho už v tomto dome bývate?

4.5

Present Continuous, be going to and will

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

•

Prítomný čas priebehový (present continuous) používame pre deje v budúcnosti,
ktoré už máme dopredu naplánované alebo dohodnuté:
I can’t go shopping tomorrow at five. I’m playing tennis with Joy. /
Nemôžem ísť zajtra o 5 –tej nakupovať. Hráme s Joy tennis. (=Už sme sa na tom s
Joy dohodli)

•

Ak hovoríme o zámeroch alebo plánoch, použijeme väzbu be going to + infinitív
Are you going to invite your aunt to the party? /
Chystáš sa pozvať svoju tetu na oslavu?

•

Väzbu will + infinitív používame vtedy, keď hovoríme o okamžitých rozhodnutiach
niečo urobiť. Často tiež používame will s výrazom I think:
I think I’ll ask Luke for help. / Myslím, že požiadam Luka o pomoc.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE
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Podmienkové vety 1. typu (first conditional) používame, ak hovoríme o možných
dôsledkoch nejakého deja. Tieto podmienkové vety sa vzťahujú k budúcnosti:
If I tell them the truth, they won’t believe me. / Keď im poviem pravdu, nebudú mi
veriť.

If + prítomný čas jednoduchý
(podmienka)

will/won´t + infinitív
(dôsledok)

If he works hard,
Ak bude usilovne pracovať,

he will pass his exams.
zloží skúšky.

will/won’t + infinitív
(dôsledok)

If + prítomný čas jednoduchý
(podmienka)

He will pass his exams
Zloží skúšky,

if he works hard.
ak bude usilovne pracovať.

5.5

GRAMATIKA

Vo vedľajšej vete so spojkou if vyjadrujeme podmienku deja a použijeme prítomný
čas jednoduchý. Pre popis dôsledku deja použijeme v hlavnej vete budúci čas,
spravidla will/won´t.
Ak je veta vedľajšia so spojkou if na začiatku súvetia, je oddelená čiarkou.

UNIT 1

First Conditional

Relative clauses

V určujúcich vzťažných vetách (defining relative clauses), ktoré oznamujú zásadné
informácie o osobe, veci alebo mieste, používame nasledujúce vzťažné zámena:
who a that, ak odkazujeme na osoby:
This is the teacher who/that teaches my class. / To je učiteľ, ktorý učí moju triedu.

•

which a that, ak odkazujeme na veci:
Is this the laptop which/that you ordered? / Je to ten laptop, ktorý si si objednal?

•

where, ak hovoríme o miestach:
We’re going to visit the school where my mum taught for twenty years. /
Chystáme sa navštíviť školu, kde moja maminka učila dvadsať rokov.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

•

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

5.2

Vzťažné zámená (relative pronouns) who, which a that obvykle stoja za podstatným
menom, ku ktorému sa vzťahujú.Tieto zámená môžeme vynechať, keď po nich
nasleduje osobné zámeno alebo podstatné meno.
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
6.2

Second Conditional

Podmienkové vety 2. typu (second conditional) používame, ak hovoríme o:

UNIT 1

•

situáciách a dejoch v prítomnosti, ktoré si iba predstavujeme:
If I were rich, I would live in a huge house. / Keby som bol bohatý, býval by som
v obrovskom dome.

•

nepravdepodobných situáciách a dejoch v budúcnosti:
If he left home earlier, he would never be late for work. / Keby odišiel z domu
skôr, nikdy by neprišiel neskoro do práce.

Vo vedľajšej vete používame po spojke if minulý čas jednoduchý a v hlavnej vete
popisujúcej dôsledok modálne sloveso would/wouldn´t.
Ak je veta vedľajšia so spojkou if na začiatku súvetia, je oddelená čiarkou.

GRAMATIKA

If + minulý čas jednoduchý
(podmienka)

would/wouldn’t + infinitív
(dôsledok)

If Sue knew Italian,
Keby Sue vedela po taliansky

she’d apply for this job.
o tú prácu by sa uchádzala.

would/wouldn’t + infinitív
(dôsledok)

if + minulý čas jednoduchý
(podmienka)

Sue would apply for this job
Sue by sa o tú prácu uchádzala,

if she knew Italian.
keby vedela po taliansky.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

V podmienkových vetách 2. typu používame was alebo were po zámenách I, he, she
a it. Vo formálnejších situáciách je viac vhodné were.
Nezabudnite používať were vo frázei If I were you:
If I were you, I would tell him the truth. / Byť tebou, povedal by som mu pravdu.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE
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6.5

Modal verbs for obligation and permission

must, hlavne ak hovoríme o niečom, čo sami považujeme za nutné:
I must talk to her right now. / Musím sa s ňou teraz hneď porozprávať.
(=Považujem to za nutné.)

•

have to, hlavne ak hovoríme o niečom, čo je nevyhnutné kvôli nejakému pravidlu
alebo nariadeniu:
My brother has to wear a suit to work. / Môj brat musí nosiť v práciť oblek.
(=Také sú pravidlá.)

•

need to:
Neil often needs to do overtime. / Neil musí často pracovať nadčas.

Ak chceme povedať, že niečo povinné alebo nutné nie je, používame:
•

don’t have to:
A teatcher doesn’t have to do physical work. / Učiteľ nemusí pracovať manuálne.

•

don’t need to / needn’t:
You needn’t come to the office. You can work from home. / Nemusíte chodiť do
kancelárie. Môžete pracovať doma.
You don’t need to write the essay again. / Nemusíš tu esej písať znova.

GRAMATIKA

•

UNIT 1

Ak chceme vyjadriť povinnosť (obligation) alebo nutnosť, používame:

Pre vyjadrenie toho, čo je dovolené (permission), používame can:
Journalists can work flexible hours. / Novinári môžu mať pohyblivú pracovnú dobu.

•

mustn’t:
You mustn’t check your private email at work. / V práci sa nesmiete venovať
svojim súkromným emailom.

TYPOVÉ CVIČENIA
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can’t:
I can’t leave the office during office hours. / Počas úradných hodín nemôžem
opustiť kanceláriu.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Ak hovoríme o niečom, čo nie je dovolené, používame:
•
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ANGLICKO-SLOVENSKÝ SLOVNÍČEK
GRAMATIKA
7.2

The Passive

UNIT 1

Trpný rod (the passive) používame vtedy, keď je samotný dej dôležitejší ako jeho
pôvodca. Pokiaľ chceme doplniť informácie o pôvodcovi deja, použijeme predložku
by.
Trpný rod tvoríme pomocou správneho tvaru slovesa be a príčastia minulého
významového slovesa:
This shopping mall is visited by about 50,000 people every day. / Toto nákupné
centrum je každý deň navštevované asi 50 000 ľuďmi.
How many languages are spoken in the USA? / Koľ kými jazykmi sa hovorí v USA?

GRAMATIKA
SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Tea is grown in India.
Čaj je pestovaný v Indii.
Cars are not repaired here.
Autá sa tu neopravujú.
Where are the tickets sold?
Kde sa predávajú lístky?

Past
Simple

I was offered a job.
Bola mi ponúknutá práca.
These tablets were not produced in China.
Tieto tabletky neboli vyrobené v Číne.
Where was our car made?
Kde bolo vyrobené naše auto?

Present
Perfect

The house in High Street has been sold.
Ten dom na High Street bol už predaný.
We have not been informed about the change.
O zmene sme neboli informovaní.
Has he been invited to Kerry’s wedding?
Bol pozvaný na Kerryinu svadbu?

Modal
verbs

Conditions must be improved.
Podmienky musia byť zlepšené.
Parcels can be sent at the post office.
Balíky môžu byť posielané na pošte.
Do the rooms need to be cleaned every day?
Musia byť izby upratované každý deň?

TYPOVÉ CVIČENIA
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Present
Simple
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7.5

Quantifiers

How much? / Kol’ko?
How much money have you got?
Kol’ko máš peňazí?

(very) few / (vel’mi) málo
I’ve got (very) few friends.
Mám (vel’mi) málo priatel’ov.

(very) little / (vel’mi) málo
I’ve got (very) little money.
Mám (vel’mi) málo peňazí.

a few / niekol’ko, pár
I’ve got a few friends.
Mám niekol’ko/pár priatel’ov.

a little / trochu
I’ve got a little money.
Mám trochu peňazí.

some / nejaké
I’ve got some friends.
Mám nejakých priatel’ov.

I’ve got some money.
Mám nejaké peniaze.

many / vel’a, mnoho
Have you got many friends?
Máš vel’a priatel’ov?
I haven’t got many friends.
Nemám mnoho priatel’ov.

much / vel’a
Have you got much money?
Máš vel’a peňazí?
I haven’t got much money.
Nemám vel’a peňazí.

too many / príliš vel’a, priveľa
I’ve got a lot of/lots of friends.
Mám vel’a priatel’ov.

I’ve got a lot of/lots of money.
Mám vel’a peňazí.

too many / príliš vel’a
I’ve got too many friends.
Mám príliš vel’a priatel’ov.

too much / príliš vel’a, priveľa
I’ve got too much money.
Mám príliš vel’a peňazí.

any / nejaké
Have you got any friends?
Máš nejakých priatel’ov?

Have you got any money?
Máš nejaké peniaze?

any / žiadne
I haven’t got any friends.
Nemám žiadnych priatel’ov.

GRAMATIKA

How many? / Kol’ko?
How many friends have you got?
Kol’ko máš priateľov?

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Nepočétatel’né podstatné mená
(Uncountable nouns)

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Počítatel’né podstatné mená
(Countable nouns)

UNIT 1

Ak hovoríme o nejakom množstve niečoho, používame nasledujúce výrazy
vyjadrujúce počet (quantifiers):

I haven’t got any money.
Nemám žiadne peniaze.
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GRAMATIKA
8.2

Past Perfect

UNIT 1

Predminulý čas (past perfect) používame, ak hovoríme o udalosti, ktorá sa odohrala
v minulosti ešte pred nejakou inou udalosťou. Dej vyjadrený pomocou predminulého
času predchádzal deju vyjadrenému minulým časom jednoduchým:
When the police caught the thief, he had already stolen five computers. / Keď
polícia zlodeja chytila, ukradol už päť počítačov. (Ku krádežiam došlo ešte predtým,
než polícia zlodeja chytila.)

GRAMATIKA

Všimnite si, ako použitie predminulého času môže zmeniť význam viet:
The children went to sleep when we came. / Deti išli spať, keď sme prišli. (=Najskôr
sme prišli, a potom išli deti spať.)
The children had gone to sleep when we came. / Deti už išli spať, kým sme prišli.
(=Keď sme prišli, deti už spali.)
Často používame s predminulým časom predložku by, napr.
by the age of six, by the time I was six, by 1978:
By the time I was six, I had learnt to read. / Naučil som sa čítať, ešte pred mojim
šiestym rokom.
Kladné vety
(Affirmative)

Záporné vety
(Negative)

I/You/He/She/It
/We/They

had watched
TV.

I/You/He/She/It
/We/They

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Otázky zisťovacie
(Yes/No questions)

Had

I/you/he/she/it
/we/ they

TYPOVÉ CVIČENIA
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watched TV.

Krátke odpovede
(Short answers)

watched
TV?

Yes, I/you/he/she/it/we/they had.
No, I/you/he/she/it/we/they hadn’t.

Otázky doplňovací
(Wh- questions)

What had

hadn’t
(had not)

I/you/he/she/it
/we/ they

Otázky podmětné
(Subject questions)

watched
TV?

Who

had

watched TV?

8.5

Reported Speech

•

nepriamou rečou (reported speech) ktorú používame s väzbami:
say (that) – povedať, že… alebo
tell somebody (that) – povedať niekomu, že…
‘The party is great.’ / „Ten večierok je skvelý.”
➞ She said (that) the party was great. / Povedala, že ten večierok je skvelý .
‘I forgot to lock the front door.’/ „Zabudol som zamknúť hlavné dvere.”
➞ He told me (that) he had forgotten to lock the front door. / Povedal mi,
že zabudol zamknúť hlavné dvere.

GRAMATIKA

priamu reč (direct speech):
‘We are looking for the criminal.’ / „Hľadáme páchateľa.”
They said, ‘We are looking for the criminal.’ / Povedali: „Hľadáme páchateľa.”

V nepriamej reči prichádza ku zmenám:
časov

Priama reč
(Direct Speech)

➞

Nepriama reč
(Reported Speech)

Present Simple
Sa: ‘I work.’
Sam: ‘Sue doesn’t work.’

➞

Past Simple
Sam said (that) he worked.
Sam said (that) Sue didn’t work.

Present Continuous
Sam: ‘I’m working.’
Sam: ‘Sue isn’t working.’

➞

Past Continuous
Sam said (that) he was working.
Sam said (that) Sue wasn’t working.

Present Perfect
Sam: ‘I’ve worked.’
Sam: ‘Sue hasn’t worked.’

➞

Past Perfect
Sam said (that) he had worked.
Sam said (that) Sue hadn’t worked.

Past Simple
Sam: ‘I worked.’
Sam: ‘Sue didn’t work.’

➞

Past Perfect
Sam said (that) he had worked.
Sam said (that) Sue hadn’t worked.

can
Sam: ‘I can work.’
Sam: ‘Sue can’t work.’

➞

could
Sam said (that) he could work.
Sam said (that) Sue couldn’t work.

•

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

•

zámien a ďalších určujúcich výrazov
‘My brother has bought a new car.’ ➞ She said that her brother had bought a new
car. /„Môj brat si kúpil auto.” ➞ Povedala, že jej brat si kúpil nové auto.
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•

UNIT 1

Ak chceme vyjadriť to, čo povedal niekto iný, môžeme použiť:

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE

UNIT 1

Pracovný zošit k učebnici Focus vám prináša cvičenia, ktoré vám pomôžu nielen pri
príprave na maturitnú skúšku, ale aj pri príprave na medzinárodné jazykové skúšky,
napr. Cambridge English: Preliminary (PET), Cambridge English: First (FCE), Trinity
a PTE (Pearson Test of English).
Pracovný zošit obsahuje cvičenia, ktoré vás budú pripravovať na všetky časti skúšky:
Počúvanie (Listening), Čítanie (Reading), Test jazykovej kompetencie (Use of English),
Ústny prejav (Speaking) aj Písomný prejav (Writing). Cvičenia, ktoré sú vhodné pre
prípravu na maturitu, sú v každej lekcii označené ako FOCUS ON MATURITA.
V maturitnom teste a vo vyššie vymenovaných medzinárodných skúškach (čiže aj
vo vašej učebnici a pracovnom zošite) sa bude objavovať niekoľ ko typov úloh.
Na nasledujúcich stránkach nájdete užitočné rady a tipy, ako k jednotlivým typom
skúškových úloh pristupovať.

GRAMATIKA

Počúvanie (Listening)
AKO POSTUPOVAŤ
• Pred počúvaním si pozorne prečítajte zadanie a všetky otázky/ výroky. Následne sa
pokúste odhadnúť obsah toho, čo budete počuť (napr. koľ ko hovoriacich budete
počuť, aké slovné obraty budú asi používať apod.).
• Nezabudnite, že nahrávku si vypočujete dvakrát. Počas prvého počúvania si čítajte
otázky/výroky a robte si k nim vlastné poznámky.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Pred druhým počúvaním si prečítajte otázky znovu a sústreď te sa hlavne na tie, na
ktoré alebo nemáte žiadnu odpoveď, alebo si s odpoveďou nie ste istí.
• Počas druhého počúvania si všetko doplňte, prípadne opravte a následne
skontrolujte.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nebojte sa pokiaľ niektorým slovám nerozumiete. K tomu, aby ste úlohu úspešne
splnili, nemusíte rozumieť úplne každému slovu.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Pokiaľ nerozumiete niektorej časti nahrávky hneď na prvýkrát, nevzdávajte sa.
Ďalšiu šancu budete mať pri druhom počúvaní. Navyše vám pomôže aj to, že ste
porozumeli ostatným častiam nahrávky.
• Nevenujte príliš veľa času otázkam, na ktoré neviete odpovedať. Budete mať
možnosť sa k nim vrátiť neskôr. Prejdite radšej k ďalšej otázke.
• Žiadnu otázku nenechávajte bez odpovede. Ak si nie ste istí, pokúste sa odpoveď
odhadnúť.
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• Pamätajte si, že otázky sú obvykle kladené v rovnakom poradí, v akom sú
v nahrávke radené informácie, ku ktorým sa otázky vzťahujú.
• Pri prvom počúvaní si na otázky stručne odpovedzte vlastnými slovami. Potom
porovnajte svoju odpoveď s odpoveďami v ponuke a vyberte tú, ktorá sa s vašou
najviac zhoduje.

UNIT 1

1 ÚLOHY S VÝBEROM ODPOVEDÍ

• Pozor na odpovede, ktoré vyzerajú a znejú takmer identicky ako informácie
v nahrávke – často sú nesprávne. Každá z ponúkaných odpovedí sa bude
k nahrávke pravdepodobne nejakým spôsobom vzťahovať, ale len jedna bude
konkrétnej otázke vyhovovať úplne presne. Všímajte si hlavne synonymá, antonymá
viet v zápore.

GRAMATIKA

• Niekedy nie je odpoveď v nahrávke povedaná priamo, ale je nutné odvodiť ju
z počutého. Ak si nie ste odpoveďou istý, skúste odpovede z ponuky postupne
vyraďovať: najskôr vyraď te tie, ktoré sú určite nesprávne, potom tie, ktoré sú
menej pravdepodobné, až vám zostane len jedna možnosť.
• Pri úlohách vzťahujúcich sa k rozhovoru dávajte pozor, aby sa otázka a odpoveď
týkala správneho hovoriaceho. Môžete počuť aj ďalšie z možností v ponuke
odpovedí, nebudú však patriť k otázke, na ktorú sa vás pýtajú.

2 VOĽBA Z DVOCH MOŽNOSTÍ – PRAVDA/NEPRAVDA

• Pri rozhodovaní, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý, vychádzajte viac
z informácie v nahrávke, ako z vlastných vedomostí a skúseností.
• Nezabúdajte, že výrok v otázke nebude mať totožné znenie ako informácia
v nahrávke. Slová a slovné spojenia budú často parafrázované, nahradené inými
tak, aby bol zmysel zachovaný. Všímajte si hlavne synonymá, antonymá a vety
v zápore.

3 DOPLŇOVANIE VIET/POZNÁMOK
• V teste sa môžu objaviť úlohy, v ktorých doplňujete vetu alebo poznámku, obvykle
jedným až piatimi slovami. Slová, ktoré máte použiť, v nahrávke určite zaznie,
ale zvyšok vo vašom súbore odpovedí bude parafrázovaný (tzn. vyjadrený inými
slovami).
• Pokiaľ dopĺňate bežné slová, bude uznaná odpoveď s úplne bezchybný
pravopisom. Mená môžu byť hláskované, počúvajte preto pozorne. Nepresný
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TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Pamätajte si, že otázky sú uvedené obvykle v rovnakom poradí, v akom sú
v nahrávke uvedené informácie, ku ktorým sa otázky vzťahujú.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
pravopis napr. v zložitých zemepisných názvoch, ktoré neboli hláskované, môžu
byť tolerované.

UNIT 1

• Pred prvým počúvaním si vety k doplňovaniu pozorne prečítajte, aby ste mali
predstavu, o čom nahrávka je. To vám tiež pomôže rozpoznať časť počúvaného
textu, v ktorom sa hľadaná informácia pravdepodobne nachádza.
• Snažte sa z viet odhadnúť, aké informácie máte zachytiť – či pôjde o osobu,
miesto, číselný údaj, dátum, meno apod. Buď te opatrní – niekedy môžete mať
správny odhad, že pôjde napr. o meno. V nahrávke ale môže zaznieť niekoľ ko
mien za sebou a len jedno z nich sa bude do kontextu doplňovanej vety hodiť.

4 PRIRAĎOVANIE ODPOVEDÍ
GRAMATIKA

• V tejto úlohe budete mať zväčša za úlohu priradiť rôzne informácie či výroky
k rôznym hovoriacim postavám.
• Je dôležité nezabudnúť, že ponuka odpovedí je navýšená o možnosti, ktoré
nevyužijete. Budete ich musieť vyradiť.
• Pokiaľ potrebujete v nahrávke k vyriešeniu úlohy identifikovať osobu alebo
miesto, snažte sa pri počúvaní zachytiť typické výrazy obvykle s ľuďmi
a miestami spájané. Niekedy vám môže pomôcť s nájdením správnej odpovede
aj jediná charakteristická fráza.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Ak máte za úlohu priradiť k určitým častiam nahrávky vždy jednu kľúčovú vetu
z daného výberu, snažte sa pre seba zhrnúť obsah každej časti a potom priradiť
vetu, ktorá obsahu danej časti najviac zodpovedá.
• Nenechajte sa pomýliť, pokiaľ o rovnakom probléme v nahrávke hovorí viac
osôb. Pri výbere odpovede sa sústreď te len na osobu, ktorá je v otázke
spomenutá, a na jej postoj. Názor ostatných hovoriacich nie je pre odpoveď na
zadanú otázku určujúca.
• Niekedy je lepšie sa počas prvého počúvania zamerať len na hlavnú myšlienku
a až potom si prečítať možné odpovede. Vyskúšajte si, ktorá stratégia vám
vyhovuje lepšie.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

Čítanie (Reading)
AKO POSTUPOVAŤ
• Skôr ako začnete riešiť úlohy v časti venovanej čítaniu, prečítajte si pozorne
pokyny. Zadanie úlohy ovplyvní ako najlepšie pri čítaní a práci s textom
postupovať.
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• Text si pred odpoveďami na otázky celý prečítajte a urobte si rámcovú predstavu
o jeho obsahu. Toto rýchle zoznámenie sa s textom vám neskôr pomôže
identifikovať, v ktorej časti máte hľadať odpovede na zadané otázky.
• Všímajte si v texte všetko, čo vám pomôže mu porozumieť – rôzne narážky, odkazy,
titulky, prípadne prislúchajúce fotografie a iné vizuálne doplnky.

UNIT 1

• Snažte sa rozpoznať, o aký druh textu sa jedná, a odhadnúť, aké informácie
môžete očakávať.

• Prvá veta v odseku vám napovie, aký bude jeho obsah.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nesnažte sa porozumieť každému slovu. Pre splnenie úlohy to nie je potrebné.
Pokúste sa význam neznámych slov odhadnúť (napr. z kontextu, gramatického
tvaru, podobnosti s inými slovami alebo iným jazykom).
• Žiadnu otázku nenechávajte bez odpovede. Ak si nie ste istí, pokúste sa odpoveď
odhadnúť.

GRAMATIKA

• Podčiarknite si tie časti textu, ktoré sa k otázkam vzťahujú – či už jednotlivé slová,
frázy, vety alebo aj celé odseky.

1 ÚLOHY S VÝBEROM ODPOVEDÍ
• Vyberte časti textu, ktoré sa vzťahujú k zadaným otázkam. Nezabudnite, že môže
ísť o časti rôzne dlhé – od jedného slova cez frázu až k celému odseku.
• Sústreď te sa v odseku alebo vo vete na detaily. Nesprávne odpovede sa často
líšia od správnej iba v detaile – napríklad sloveso je v inom čase, informácia
v ponúkanej odpovedi nie je úplná, prípadne sa zhoduje len čiastočne.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Pamätajte si, že ponúkané odpovede nie sú doslovnou citáciou z textu, ale sú
parafrázované – objavujú sa v nich synonymá a ďalšie opisy.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Nevenujte priveľa času len jednej čiastočnej úlohe alebo otázke. Pamätajte si, že
čas je striktne vymedzený a vy počas neho musíte vyriešiť a zodpovedať všetky
úlohy.

• Nenechajte sa pomýliť ponukou veľmi podobne znejúcich možností. Len jedna
možnosť presne zodpovedá a je tá správna.
• Najskôr vyraď te možnosti, pri ktorých ste si istí, že sú nesprávne. Nakoniec zo
zostávajúcich možností vyberte tú, ktorú považujete za správnu.
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SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
2 VOĽBA Z DVOCH MOŽNOSTÍ – PRAVDA/NEPRAVDA

UNIT 1

• Pamätajte si, že otázky sú zvyčajne kladené v rovnakom poradí, v akom poradí sú
v texte uvedené informácie, ku ktorým sa otázky vzťahujú.
• Pri rozhodovaní o pravdivosti alebo nepravdivosti výroku sa riaď te výhradne
informáciami z textu, a nie svojimi vedomosťami a skúsenosťami.
• Nezabúdajte, že výrok v otázke nebude mať rovnaké znenie ako vety v texte. Slová
a slovné spojenia budú často parafrázované, nahradené inými tak, aby bol zmysel
zachovaný. Všímajte si predovšetkým synonymá, antonymá a vety v zápore.

3 PRIRAĎOVANIE ODPOVEDÍ
GRAMATIKA

• Tieto úlohy môžu mať viac podôb. Niekedy budete mať za úlohu priradiť podľa
opisu rôzne osoby k daným textom či výroky k odsekom v texte. Inokedy riešenie
úlohy obsahuje doplňovanie viet do označených voľných miest v texte.
• Je dôležité nezabudnúť, že v tomto type úloh je ponuka navýšená o možnosti,
ktoré nevyužijete. Budete ich musieť vyradiť.
• Na záver si celý text znovu rýchlo prečítajte a uistite sa, že vaše odpovede dávajú
zmysel.

Priraďovanie osôb k textom alebo výrokov k odsekom

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Začnite čítaním opisov osôb alebo výrokov a podčiarknite v nich dôležité
informácie. Potom to isté urobte aj s druhou časťou textu.
• Nerozhodujte sa unáhlene len na základe jediného slova, ktoré sa zdá byť
správnou odpoveďou. Nezabúdajte, že hľadaná informácia bude pravdepodobne
parafrázovaná.

Doplňovanie viet do vol’ných miest v texte

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Pred priraďovaním si text orientačne rýchlo prečítajte, aby ste si urobili obraz
o jeho obsahu. Medzery v texte určené k doplneniu zatiaľ ignorujte. Až následne
sa k nim pokúste nájsť zodpovedajúce vety a nimi medzery doplniť. Pomôžu vám
slová, ktoré jednotlivým medzerám predchádzajú alebo po nich bezprostredne
nasledujú.
• Zamerajte sa na slová, ktoré nejakým spôsobom odkazujú na predchádzajúcu,
prípadne nasledujúcu vetu v texte. Napríklad zámeno môže odkazovať na osobu,
ktorá je spomenutá v predchádzajúcej vete.
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AKO POSTUPOVAŤ
• Skôr ako začnete čítať text, pozorne si prečítajte zadanie úlohy a príklad správnej
odpovede, ktorý je pri každej úlohe uvedený. Pomôžu vám lepšie pochopiť, ako
máte postupovať.

UNIT 1

Jazyková kompetencia (Use of English)

• Pokiaľ má text nadpis, prečítajte si ho, aby ste si vytvorili predstavu, o čom sa
v článku píše.

GRAMATIKA

• Pokiaľ sa vyžaduje doplňovanie do medzier v texte, prečítajte si najskôr celý text
bez doplnených informácií a snažte sa pochopiť hlavnú myšlienku.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Nesnažte sa porozumieť každému slovu. Pre splnenie úlohy to nie je potrebné.
Pokúste sa neznáme slová odhadnúť (napr. z kontextu, gramatického tvaru,
podobnosti s inými slovami alebo iným jazykom).
• Žiadnu otázku nenechávajte bez odpovede. Pokiaľ si nie ste istí, skúste odpoveď
odhadnúť.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Nevenujte priveľa času len jednej čiastočnej úlohe alebo otázke. Pamätajte si, že
čas je striktne vymedzený a vy počas neho musíte vyriešiť a zodpovedať všetky
úlohy.

1 UZAVRETÉ ÚLOHY S VÝBEROM ODPOVEDÍ
• Prečítajte si najskôr celý text, aby ste získali predstavu, o čom pojednáva.
Medzerami sa v tejto chvíli nezaoberajte.

• Pozorne si prečítajte všetky ponúkané možnosti, kým sa rozhodnete, ktorú si z nich
vyberiete ako odpoveď.
• Pokiaľ sa rozhodnete pre správnu odpoveď, prečítajte si aj text pred a za
medzerami. Môže vám napovedať, ktorý výraz je vhodný (zameriate sa napr. na
spojovacie výrazy, zámená, prídavné mená alebo príslovia).
• Nezabúdajte, že vami zvolený výraz sa musí do vety hodiť po stránke gramatickej
aj významovej.
• Keď úlohu dokončíte, vždy si text znovu prečítajte a presvedčte sa, že dáva zmysel.
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TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Tento typ úloh overuje vedomosti rôznych druhov slov. Úlohou je napríklad vytvoriť
správne frázové sloveso, vybrať vhodný spojovací výraz alebo voliť medzi slovami
s podobným významom.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
2 DOPLŇOVANIE BEZ PONUKY ODPOVEDÍ

UNIT 1

• Prečítajte si najskôr celý text, aby ste získali predstavu, o čom pojednáva.
Medzerami sa v tejto chvíli nezaoberajte.
• Tento typ úloh overuje vedomosti rôznych druhov slov. Úlohou je napríklad utvoriť
správne frázové sloveso, doplniť vhodný spojovací výraz, člen, pomocné sloveso
apod.
• Než sa rozhodnete pre správnu odpoveď, prečítajte si aj text pred a za medzerami.
Napovie vám, ktorý výraz je vhodný.
• Nezabudnite, že vami zvolený výraz sa musí do vety hodiť po stránke gramatickej
aj významovej.
• Keď úlohu dokončíte, vždy si text znovu prečítajte a presvedčte sa, že dáva zmysel.

GRAMATIKA

3 ODVODZOVANIE SLOV
• Prečítajte si najskôr celý text, aby ste získali predstavu, o čom pojednáva.
Medzerami sa v tejto chvíli nezaoberajte.
• Dobre si premyslite, ako z daného slova vytvoriť nové tak, aby sa do vety hodilo
z gramatického hľadiska – či ide o prídavné meno, príslovie apod. Zvážte tiež jeho
význam, napr. či ide o slovo s pozitívnym alebo negatívnym významom.
• Majte na pamäti, že okrem doplnenia predpôn alebo prípon môže byť nutné
urobiť v slove aj iné zmeny.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Keď úlohu dokončíte, vždy si text znovu prečítajte a presvedčte sa, že dáva zmysel.

4 TRANSFORMÁCIA VIET
• Vždy si pozorne prečítajte prvú vetu a presvedčte sa, že dobre rozumiete jej
významu. Druhá veta, vami doplnená, musí čo najpresnejšie zachovávať význam tej
pôvodnej.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Vetu, ktorú máte doplniť, si tiež prečítajte veľmi pozorne, pretože jej časti majú
zásadný vplyv na to, akým spôsobom budete postupovať. Všímajte si všetky zmeny
slovesných časov, či je sloveso v jednotnom alebo množnom čísle, či ide o zápor,
otázku apod.
• Nezabúdajte, že počet doplňovaných slov je obmedzený. Vždy si doplnené slova
spočítajte – ak ich máte priveľa, urobili ste niekde chybu. Skrátené tvary slovies
(napr. don´t) sa počítajú ako dve slová, výnimkou je tvar can´t.
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V typickej skúškovej úlohe na úrovni B1/B2 máte za úlohu napísať jeden alebo dva
krátke slohové útvary. Môže to byť napríklad alebo článok, príbeh, recenzia, správa,
esej, neformálny list alebo e-mail. Dĺžka textu závisí na type skúšky. Pri plnení tejto
úlohy myslite na to, komu je text určený, a používajte zodpovedajúce jazykové
prostriedky. Ďalšie odporúčanie a príklady nájdete v tomto pracovnom zošite v časti
nazvanej FUNCTION PHRASE BANK – WRITING na str. 107–108.

UNIT 1

Písomný prejav (Writing)

AKO POSTUPOVAŤ

• Prečítajte si pozorne všetky informácie, ktoré máte do textu zahrnúť. Zapíšte si aj
užitočné výrazy, frázy a gramatické štruktúry, ktoré sa vám môžu hodiť.
• Pripravte si osnovu – aké informácie zahrniete do jednotlivých odsekov. Pokiaľ
máte čas, poznačte si aj niekoľ ko kľúčových viet.
• Skontrolujte si, či ste do textu zahrnuli všetky požadované informácie.

GRAMATIKA

• Uistite sa, aký slohový útvar máte napísať. Kým začnete písať, stručne si v bodoch
poznačte charakteristické znaky daného útvaru.

• Dodržujte štýl písomného prejavu tak, aby zodpovedal požadovanému slohovému
útvaru (napr. správne použitie formálnych alebo neformálnych výrazových
prostriedkov).
• Skontrolujte si, že vaša práca obsahuje úvod, obsah a záver, či ste text usporiadali
do odsekov a či ste dodržali predpísaný počet slov.
• Držte sa povoleného počtu slov. Je lepšie kontrolovať počet slov už v priebehu
práce a text pritom skracovať alebo predlžovať, ako potom škrtať, keď je už
text spolovice napísaný. Rozmyslite si počet slov, ktoré použijete v jednotlivých
odsekoch už pri písaní konceptu.

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• Používajte vhodné spojovacie výrazy, aby bol váš prejav zrozumiteľný a aby v ňom
myšlienky na seba logicky nadväzovali.

ČOHO SA VYVAROVAŤ
• Snažte sa vyhnúť opakovaniu rovnakých informácií, pripravovali by ste sa tak
o čas. Opakovanie má vplyv aj na to, koľ ko slov vám potom zostane z celkového
povoleného množstva.
• Snažte sa nepoužívať rovnaké frázy a výrazy viackrát. Uplatňujte bohatú slovnú
zásobu a širokú škálu rečových prostriedkov.
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TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Nakoniec nezabudnite skontrolovať gramatiku a pravopis.

SKÚŠKOVÉ STRATÉGIE
• Nepoužívajte neúplné vety. Pre súdržnosť textu sú dôležité úplné a rozvinuté vety,
vhodné spojovacie výrazy a rozvinuté súvetia.

UNIT 1

Ústny prejav (Speaking)

Príprava na ústnu časť skúšky vyžaduje dobré porozumenie zmyslu a účelu rozhovoru,
ktorého sa máte zúčastniť. Pre úspešné zvládnutie ústnych interaktívnych úloh využívajte
frázy a slovnú zásobu obsiahnutú v častiach FUNCTION PHRASE BANK – SPEAKING
(str. 109–110) a VOCABULARY BANK (str. 111–120). Pomôžu vám aj cvičenia označené
ako FOCUS ON MATURITA vo vnútri jednotlivých lekcií.

AK POSTUPOVAŤ
GRAMATIKA

• Pozorne počúvajte otázky skúšajúceho. Niekedy sú tieto otázky uvedené vo vašom
skúškovom zošite.
• Držte sa danej otázky a pri svojej odpovedi hovorte vždy k veci.
• Pokiaľ si nie ste istí, že ste otázke dobre porozumeli, požiadajte skúšajúceho o jej
zopakovanie.
• Ak potrebujete viac času na rozmyslenie, požiadajte skúšajúceho o zopakovanie
otázky. Potom ju po ňom zopakujte alebo parafrázujte. Pred zodpovedaním otázky
môžete použiť aj výrazy, ktoré vám poskytnú viac času na rozmyslenie – napr.
Let me think…, It´s difficult to say…

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

• V úlohách, kde máte úlohu vyriešiť vo dvojici, myslite na to, že priestor pre
vyjadrenie musíte mať obaja. Snažte sa, aby váš ústny prejav v rozhovore
neprevládal, ale zároveň aby bol dostatočný pre posúdenie vašej jazykovej úrovne.
• Keď ste vyzvaní, aby ste spoločne s vašim partnerom pri skúške prediskutovali
nejakú otázku, spolupracujte s ním a pýtajte sa na jeho názor. Snažte sa, aby váš
rozhovor pôsobil prirodzene ako skutočná konverzácia.
• Skúšajúci musí dodržiavať časový limit pre jednotlivé časti skúšky. Pokiaľ vás
preruší, je to preto, že hovoríte dlhšie, ako je už treba.

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

• Snažte sa svoj ústny prejav čo najviac rozvinúť, aby ste neskončili pred uplynutím
časového limitu. Je lepšie, keď vás skúšajúci preruší, pretože hovoríte dlho, než
keď už nemáte čo povedať.
• Pokiaľ si nemôžete spomenúť na nejaký výraz, nepodliehajte panike. Použite
stratégie, ktoré vám pomôžu povedať to, čo máte na mysli (napr. použite slovo
s podobným významom alebo vec popíšte).
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• Vyhnite sa opakovaniu rovnakých fráz stále dokola. Ukážte, že máte bohatú slovnú
zásobu a viete používať širokú škálu hovorových prostriedkov.
• Nesnažte sa naučiť naspamäť vety alebo odpovede na otázky, o ktorých si
myslíte, že by vám ich skúšajúci mohol položiť. Hovorte a odpovedajte čo
najprirodzenejšie.

UNIT 1

ČOHO SA VYVAROVAŤ

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

GRAMATIKA

• Pri skúške nežiadajte skúšajúceho, aby vám niečo vysvetľoval. Môže vám iba
zopakovať otázku.
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TYPOVÉ
SKÚŠKOVÉ
CVIČENIA
STRATÉGIE
K MATURITE
Typové úlohy pre prípravu na maturitu nájdete v pracovnom zošite.
Kapitola

UNIT 1

Unit 1

Unit 2

GRAMATIKA

Unit 3

SKÚŠKOVÉ
STRATÉGIE

Unit 4

Unit 5

TYPOVÉ CVIČENIA
K MATURITE
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Podkapitola

Cvičenie

1.1

9

1.3

Kapitola
Unit 6

Podkapitola Cvičenie
6.1

7

3

6.3

1

1.4

2,3

6.4

2

1.6

1,2,3,4,5,6

6.7

4

1.7

4

6.8

1

2.1

8,9

7.1

8

2.6

1,2,3,4

7.3

5

2.7

4

7.6

1,2,3.4

2.8

1

7.7

4

3.1

8

8.1

8

3.3

3

8.4

3

3.4

3

8.6

1,2,3,4,5

3.6

1,2,3,4

8.7

5

3.7

4

8.8

1

3.8

1

4.1

8

4.4

2

4.7

4

5.1

6

5.3

3

5.4

3

5.6

1,2,3

5.7

5

5.8

1

Unit 7

Unit 8

POZNÁMKY

POZNÁMKY

ODPORÚČAME TITULY
Exam Activator, Accelerator
Ročný intenzívny kurz prípravy na Maturitu

Gold Series
Svetový bestseller pre prípravu
na skúšky Cambridge English.

My Grammar Lab
Unikátny materiál na výučbu
gramatiky – spojenie knihy,
extra on-line cvičenia
a mobilnej aplikácie

Pearson English Readers
Zjednodušené čítanie
na oživenie a doplnenie
výučby angličtiny

Ventures Books je výhradný zástupca vydavateľstva Pearson ELT na Slovensku
a zároveň distribútor ďalších významných svetových vydavateľstiev. V našom
portfóliu nájdete kompletnú ponuku materiálov na výučbu angličtiny, učebnice,
slovníky, zjednodušené čítanie, digitálne nástroje, testovanie znalostí.
www.venturesbooks.sk
Nakupujte na shop.venturesbooks.sk
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