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Laser B2
Na zkoušku FCE se můžete připravit
také na internetu.
Více informací na
www.macmillan.cz/e-learning

obedience
nervous
annoyed

L]DÄáWÇá]åëL=
Lå‰Wî]ëL=
L]DålfÇL=

sincere
approve
smack

LëfåDëf]L=
L]DéêìWîL=
LëãôâL=

Unit 1 Reading 1

Unit 1 Listening

bully

acquaintance
selfish
arrogant
call off
bump into

L]DâïÉfåíåëL=
LëÉäÑfpL=
Lôê]Ö]åíL=
LâlWä=DflÑL=
LÄ¾ãé=fåí]L=

nag
look down on

LåôÖL=
Lärâ=Ç~rå=flåL=

týrat; zastrašovat;
šikanovat
embarrass
LfãDÄôê]ëL=
uvést/přivést do rozpaků
tease
LíáWòL=
trápit; škádlit
LíêÉfåL=
trénovat
train
range
LêÉfåÇwL=
horské pásmo; pohoří
Lâ]åDÑ~fÇ=få=L=
svěřovat se
confide in
LípôêfíáL=
dobročinná činnost
charity
launch
LälWåípL=
uvést na trh
LÑêÉåÇäá=f]L=
zpovědní vrba (důvěrný
friendly ear
přítel)
LêfDë‰WípL=
výzkum
research
brainchild
LÄêÉfåíp^fäÇL=
duchovní dítě
L]í=ÜôåÇL=
při ruce
at hand
LfâDëíêáWãL=
nesmírný
extreme
Lë¾Ñ]=ÑêflãL=
trpět čím
suffer from
fill the gap
LÑfä=a]=ÖôéL=
doplnit mezeru
LâflåëÉéíL=
pojetí; koncepce
concept
Lí‰Wå=íìWL=
obrátit se (na někoho)
turn to
sort out
LëlWí=D^ríL=
vypořádat se; vyřešit
sympathetically Lëfãé]DqôífâäáL= soucitně
LâflåíôâíL=
kontaktovat (koho)
contact
chat
LípôíL=
povídat si; (neformální)
rozhovor
Lâ~råë]ä]L=
poradce
counsellor
LïÉÄë~fíL=
internetová stránka
website
full-time
LÑrä=í~fãL=
na plný úvazek
make someone do LãÉfâL=
přinutit někoho něco
something
(u)dělat
LÇw¾ëí=ä~fâ=aôíL= přesně takto
just like that
frustration
LÑê¾DëíêÉfpåL=
pocit
marnosti/úzkosti/zuřivosti
anxiety
LôÏDò~f]íáL=
úzkost; strach
LaáW=¾a]=ÇÉfL=
nedávno; před nedávnem
the other day
split up
Lëéäfí=¾éL=
rozejít se
LÄêfÏ=¾éL=
vychovat; začít hovořit o
bring up
LfpìWL=
vydat; vydání
issue
GP
LÇwáW=éáWL=
praktický lékař
Lärâ=Dfåí]L=
prozkoumat; zabývat se
look into
LêÉä]ífîL=
příbuzný; přízeň
relative
colleague
LâfläáWÖL=
spolupracovník; kolega
LÄräáL=

Unit 1 Grammar 1
permanent
get on well with
fancy
easy-going
pick up

Lé‰Wã]å]åíL=
LÖÉíL=
LÑôåëáL=
LáWòf=DÖ]rfÏL=
Léfâ=¾éL=

stálý; trvalý
dobře s někým vycházet
představit si; mít chuť
tolerantní; mírný
vyzvednout

Unit 1 Vocabulary
befriend

LÄfDÑêÉåÇL=
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spřátelit se

poslušnost
nervózní; úzkostlivý
otrávený; znechucený;
(be ~) zlobit se
upřímný
schvalovat; uznávat
fackovat, dát facku
známý; známá
sobecký
arogantní
zrušit; odříct
narazit na; náhodně
potkat
rýpat; sekýrovat
dívat se na někoho
shora; pohrdat někým

Unit 1 Speaking
rehearse
contraction

LêfÜ‰WëL=
Lâ]åDíêôâpåL=

zkoušet; nacvičovat
stažení; smrštění

Unit 1 Reading 2
depressed
LÇfDéêÉëíL=
Lfåâ]ãDéôífÄäL=
incompatible
have something in LÜôî=ë¾ãqfÏ=få=
common
âflã]åL=
quarrel
LâïflêäL=
LêfDÇwÉâíL=
reject
Lä^WëíL=
last
betrayal
LÄfDíêÉf]äL=
LÜàìWDãfäáÉfíL=
humiliate
LfãDé¾äëfîL=
impulsive
pierce
Léf]ëL=
LâlWåáL=
corny
tempted

LíÉãéífÇL=

rebound

LêfDÄ~råÇL=

bear
emotional
former
heal

LÄÉ]L=
LfDã]rp]åäL=
LÑlWã]L=
LÜáWäL=

sklíčený; postižený krizí
nekompatibilní
mít něco společné
hádka
odmítnout; zavrhnout
trvat
zrada
pokořit; ponížit
vznětlivý; impulsivní
probodnout; propíchnout
ohraný; starý (vtip,
písnička)
(be ~ to do st) být v
pokušení něco udělat
(on the ~) byt zničený (po
rozchodu)
snášet; vydržet
citový; dojemný
dřívější; bývalý
léčit

Unit 1 Use of English
rebel
dental technician
minor
commercial
legend
icon
take over

LêÉÄäL=
LÇÉåíä=íÉâDåfpåL=
Lã~få]L=
Lâ]Dã‰WpäL=
LäÉÇw]åÇL=
L~fâflåL=
LíÉfâ=D]rî]L=

take off

LíÉfâ=DflÑL=

take place
adore

LíÉfâ=éäÉfëL=
L]DÇlWL=

worship
era

Lï‰WpféL=
Lf]ê]L=

rebel
zubní technik
méně závažný
reklama (televizní)
legenda
ikona
převzít; ujmout se
(funkce)
sundat (si); zout (si)
(boty)
přihodit se; uskutečnit se
zbožňovat; vroucně
milovat
uctívat (boha); zbožňovat
éra; doba
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LàrDåáWâL=

jedinečný

Unit 1 Writing
enclose
contentment
dye
hang out
frequent
exaggerate
turn out
wit
random
slang
insight

LfåDâä]ròL=
Lâ]åDíÉåíã]åíL=
LÇ~fL=
LÜôÏ=D^ríL=
LÑêáWâï]åíL=
LfÖDòôÇw]êÉfíL=
Lí‰Wå=D~ríL=
LïfíL=
LêôåÇ]ãL=
LëäôÏL=
Lfåë~fíL=

přiložit
spokojenost
obarvit; nabarvit
trčet; vyvěsit
častý
přehánět
dopadnout
důvtip
namátkový; náhodný
slang
vhled; porozumění

Unit 2 Reading
self-catering
holiday
package holiday
tantrum
adolescence
assert
resent
interference
peer
tension
specific
destination
facilities
site
laid-back
dusk
personality clash
guarantee
budget
resounding
resort
Down Under

LëÉäÑ=âÉfí]êfÏ=
dovolená bez stravy
ÜçäfÇÉfL=
LéôâfÇw=Üflä]ÇÉfL= (turistický) zájezd
Líôåíê]ãL=
záchvat vzteku
L]DÇflä]ë]åëL=
dospívání
L]Dë‰WíL=
prosazovat
LêfDòÉåíL=
zazlívat; nesnášet
Lfåí]DÑf]ê]åëL=
zasahování
Léf]L=
vrstevník
LíÉåpåL=
napětí
Lëé]DëfÑfâL=
přesný; určitý
LÇÉëífDåÉfpåL=
místo určení; cíl
=LÑ]Dëfä]ífòL=
vybavení; příslušenství
Lë~fíL=
místo; plocha
LäÉfÇ=DÄôâL=
klidný; bezstarostný
LÇ¾ëâL=
soumrak; šero; přítmí
Lé‰Wë]å]äfíá=âäôpL= rozpor osobností
LÖôê]åDíáWL=
zaručit; zajistit
LÄ¾ÇwfíL=
rozpočet
LêfDò~råÇfÏL=
naprostý; zdrcující
LêfDòlWíL=
uchýlit se; sáhnout k (to)
LÇ~rå=¾åÇ]L=
v Austrálii a na Novém

gap year

LÖôé=àf]L=

thumbs-down
leisurely
scenic

Lq¾ãò=Ç~råL=
LäÉw]äfL=
LëáWåfâL=

holiday rep

LÜfläfÇÉf=êÉéL=

broaden

LÄêlWÇåL=

Zélandě
období mezi střední
vysokou školou, kdy
mladí cestují nebo pracují
nesouhlas
pomalý; klidný
scénický; jevištní;
malebný
delegát cestovní
kanceláře
rozšířit

Unit 2 Grammar 1
interrailing

cestování po Evropě
vlakem na průkaz Interrail
youth hostel
LàìWq=ÜflëíäL=
ubytovna pro mladé
LâôêfÇwL=
vůz; vagón (železniční)
carriage
LéäôíÑlWãL=
nástupiště
platform
departure lounge LÇfDé^Wíp]=ä~råÇwL=letištní odletová hala
LëÉfäL=
plavit se; plachta
sail
Lê¾åïÉfL=
rozjezdová/přistávací
runway
dráha
LîlffÇwL=
plavba; cesta
voyage
rails
LêÉfäòL=
kolejnice
see someone off LëáW=flÑL=
vyprovodit někoho
speed up
LëéáWÇ=D¾éL=
zrychlit (se); urychlit (se)
Láåí]êÉfäáÏL=
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check in

LípÉâ=fåL=

decrease
collocation

LÇfDâêáWëL=
Lâflä]DâÉfpåL=

ubytovat se (v hotelu
apod.)
zmenšit (se); snížit (se)
kolokace (slova obvykle
užívaná společně)

Unit 2 Listening
quay

LâáWL=

attraction

L]DíêôâpåL=

nábřeží;
přístavní/pobřežní hráz
přitažlivost; půvab

Unit 2 Speaking
capture
get away from
ideal
response

Lâôéíp]L=
LÖÉí=]DïÉfL=
L~fDÇáW]äL=
LêfDëéflåëL=

zachytit
uniknout
dokonalý; ideální
odpověď; odezva; reakce

Unit 2 Reading 2
dog sledding
cross-country
skiing
reindeer
spectacular
globe
challenge
flock
slope
appeal
trail
ski
mountaineering
cable car
breakneck speed
treat oneself to
something
carve
rink
daredevil
wilderness
log cabin
glacier
vow
wanderer

ježdění se psím
spřežením
Lâêflë=â¾íêá=DëâffÏL=běžkování
LÇflÖ=ëäÉÇfÏL=

LêÉfåÇf]L=
LëéÉâDíôâàrä]L=
LÖä]rÄL=
LípôäfåÇwL=
LÑäflâL=
Lëä]réL=
L]DéáWäL=
LíÉfäL=
Lëâf=
ã~råíáDåf]êfÏL=
LâÉfÄä=â^WL=
LÄêÉfâåÉâ=ëéáWÇL=
LíêáWí=ï~åëÉäÑ=í]L=

sob
velkolepý; honosný
glóbus; zeměkoule
výzva
stádo; hejno; dav
svah
kouzlo; půvab
stezka; pěšina; stopa
skialpinismus

Lâ^WîL=
LêfÏâL=
LÇÉ]ÇÉîäL=
LïfäÇ]å]ëL=
LäflÖ=âôÄfåL=
LÖäôëá]L=
Lî~rL=
LïflåÇ]ê]L=

vyřezávat
kluziště
odvážlivec
divočina
srub
ledovec
slib; přísaha
poutník; tulák

lanovka
(at ~) obrovskou rychlostí
dopřát si něco

Unit 2 Grammar 2
familiar

LÑ]Dãfäf]L=

dobře/důvěrně známý

Unit 2 Use of English
hurricane
mast
dinghy

LÜ¾êfâ]åL=
Lã^WëíL=
LÇáÏÖáL=

hurikán; uragán
stěžeň
malý člun

Unit 2 Writing
porter
maid
filthy
plot

LélWí]L=
LãÉfÇL=
LÑfäqfL=
LéäflíL=

vrátný
pokojská
špinavý; ušpiněný
zápletka

Unit 2 Workbook
cause a stir
tuck away
virtual
obscurity
charming

LâlWò=]=ëí‰WL=
Lí¾â=]DïÉfL=
Lî‰Wípr]äL=
L]ÄDëâàr]êfíáL=
Líp^WãfÏL=

způsobit rozruch
schovat; zastrčit
virtuální
neznámost; anonymita
okouzlující; půvabný
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awash with
Kiwi
balmy
gabled

L]DïflpL=
LâáWïáWL=
LÄ¾äãáL=
LÖÉfÄäÇL=

ridge

LêfÇwL=

zaplavený; zalitý
Novozélanďan
vlahý
sedlový; opatřený štítem
(dům)
hřeben (střechy, hory)

Unit 3 Reading 1
prediction
commonplace
radical
aspect
in store

LéêfDÇfâpåL=
Lâflã]åéäÉfëL=
LêôÇfâäL=
LôëéÉâíL=
Lfå=ëílWL=

catch up with
major
decade
navigation
beacon
microsensor
tiny
implant
live
cybernetics
chip
cyborg

Lâôíp=¾é=ïfaL=
LãÉfÇw]L=
LÇÉâÉfÇL=
LåôîfDÖÉfpåL=
LÄáWâ]åL=
Lã~fâê]ëÉåë]L=
Lí~fåóL=
Lfãéä^WåíL=
Lä~fîL=
Lë~fÄ]DåÉífâëL=
LípféL=
Lë~fÄlWÖL=

shudder
iris pattern
digital
checkout
drawback
advance

Lp¾Ç]L=
L^fêfë=éôí]åL=
LÇfÇwfíäL=
LípÉâ^ríL=
LÇêlWÄôâL=
L]ÇDî^WåëL=

předpověď; odhad
běžný jev; klišé
radikální
stránka, zřetel, ohled
(have ~ for sb) čekat na
někoho (o budoucích
věcech)
dostihnout
hlavní
dekáda; desetiletí
plavba; navigace
světelný maják
mikrosensor
malý; malinkatý; drobný
implantovat; implantát
naživo; v přímém přenosu
kybernetika
čip
kyborg (hybrid člověka a
počítače)
zatřást se; rozklepat se
obraz duhovky (v oku)
digitální
pokladna
nevýhoda; nedostatek
pokrok

Unit 3 Grammar 1
set up

LëÉíD¾éL=

vyrazit (na cestu)

Unit 3 Vocabulary
(light) bulb
freezer
kettle
plug
socket
toaster
vacuum cleaner
break down
come on
come up with
cut off
put something in

Lä~fí=Ä¾äÄL=
LÑêáWò]L=
LâÉíäL=
Léä¾ÖL=
LëçâfíL=
Lí]rëí]L=
LîôâàìWã=âäáWå]L=
LÄêÉfâ=Ç~råL=
Lâ¾ã=flåL=
Lâ¾ã=¾é=ïfqL=
Lâ¾í=DflÑL=
Lérí=fåL=

žárovka
mraznička
konvice
zástrčka
zásuvka (elektrická)
opékač topinek
vysavač
porouchat se
pospěš; dělej
přijít s (řešením)
ustíhnout; odstřihnout
zavést; namontovat

Unit 3 Listening
obsolete
groundbreaking
agriculture
efficient
handy
revolutionary

LflÄë]äáWíL=
LÖê~råÇÄêÉfâfÏL=
LôÖêfâ¾äíp]L=
LfDÑfpåíL=
LÜôåÇáL=
LêÉî]DäìWp]åêfL=

gadget

LÖôÇwfíL=

zastaralý
převratný
zemědělství
výkonný; schopný
praktický; šikovný
revoluční;
revolucionářský
(malý) přístroj

Unit 2 Reading 2
safety pin

LëÉfÑíá=éfåL=
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version
adapt
take something
for granted
numerous
debt
coil
shield
hey presto
brainwave
emigrate
grant
wafer
pastry
undeterred
royalties
figure out
seal
chisel
devise

Lî‰WwåL=
L]DÇôéíL=
LÖê^WåífÇL=
LåàìWã]ê]ëL=
LÇÉíL=
LâlfäL=
LpáWäÇL=
LÜÉf=éêÉëí]rL=
LÄêÉfåïÉfîL=
LÉãfÖêÉfíL=
LÖê^WåíL=
LïÉfÑ]L=
LéÉfëíêáL=
L¾åÇáDí‰WÇL=
Lêlf]äífòL=
LÑfÖ]=~ríL=
LëáWäL=
LípfòäL=
LÇfDî~fòL=

verze
upravit
považovat něco za
samozřejmé
početný; četný
dluh
role; kotouč
štít (výzbroj)
čáry máry fuk
chytrá myšlenka; nápad
vystěhovat se
udělit; poskytnout
oplatka
sladké pečivo
neodrazený; neodradný
členové královské rodiny
přijít na něco
zapečetit
sekáček; dláto
vymyslet

Unit 3 Grammar 2
detect
infra-red
light beam

LÇfDíÉâíL=
LfåÑê]=êÉÇL=
Lä~fí=ÄáWãL=

objevit; zjistit
infračervený
světelný paprsek

Unit 3 Use of English
scratch

LÑê]ã=ëâêôípL=

(from ~) úplně od
začátku; z ničeho

Unit 3 Writing
times
beneficial

Lí~fãòL=
LÄÉåfDÑfpäL=

krát
prospěšný

Unit 3 Workbook
one of a kind
isolated
commute
enable
trend
impact
purification

Lâ~fåÇL=
L~fë]äÉfífÇL=
Lâ]DãàìWíL=
LfDåÉfÄäL=
LíêÉåÇL=
LfãéôâíL=
Léàr]êfÑfDâÉfpåL=

jedinečný
izolovaný; osamocený
dojíždět
umožnit
směr; tendence
dopad; vliv; účinek
čištění

Unit 4 Reading 1
get by
well off
badly off
hacking

LÖÉí=DÄ~fL=
LïÉä=flÑL=
LÄôÇäf=flÑL=
LÜôâfÏL=

passion
impress
focus
dedication
invest
extend
set
go for it
entrepreneur

Léôp]åL=
LfãDéêÉëL=
LÑ]râ]ëL=
LÇÉÇáDâÉfpåL=
LfåDîÉëíL=
LfâDëíÉåÇL=
LëÉíL=
LÖ]r=Ñ]ê=fíL=
LÉåíê]éê]Då‰WL=

vystačit si; přežít
bohatý
chudý
vniknout do počítačového
systému
vášeň
udělat dojem
ohnisko; zaostřit
oddanost
investovat
rozšířit; zvětšit (se)
ustálený; daný
jít do něčeho; odvážit se
podnikatel; obchodník

Unit 4 Grammar 1
pinch

LéfåípL=

štípnout; štípat

Unit 4 Vocabulary
zavírací špendlík

discount

LÇfëâ~råíL=

sleva
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washing powder
cashpoint
currency
bargain
refund

LïflpfÏ=é~rÇ]L=
LâôpélfåíL=
Lâ¾ê]åëáL=
LÄ^WÖfåL=
LêfDÑ¾åÇL=

do without
come into
finance

LÇìW=ïfaD~ríL=
Lâ¾ã=fåí]L=
LÑ~fåôåëL=

commerce
expenses

Lâflã‰WëL=
LfâDëéÉåëfòL=

prací prášek
bankomat
měna
výhodná koupě
refundovat; dát peněžitou
náhradu
obejít se bez
zdědit
peněžní/finanční
prostředky; finance
obchod; obchodování
výdaje; náklady

Unit 4 Listening
allowance
chores

L]Dä^r]åëL=
LíplWòL=

finanční podpora
rutinní (domácí) práce

Unit 4 Reading 2
firm
logo
potential
legitimate
annual
income
estimate
executive
cradle-to-grave
brand loyalty
killjoy
susceptible
sceptical
gullible
corporate
mature

pevný; neústupný
logo (firmy)
potenciální; přicházející v
úvahu
Lä]DÇwfífã]íL=
legitimní; zákonný
Lôåàr]äL=
každoroční
Lfåâ¾ãL=
příjem
LÉëífã]íL=
odhad; odhadovat
LfÖDòÉâà]ífîL=
vedoucí pracovník
LÅêÉfÇä=í]=ÖêÉfîL= celoživotní
LÄêôåÇ=Dälf]äífL= věrnost (obchodní)
značce
LâfäÇwláL=
suchar; divnej patron; kdo
kazí zábavu
Lë]ëÉéífÄäL=
náchylný k (to)
LëâÉéfâäL=
skeptický
LÖ¾ä]ÄäL=
naivní; důvěřiví
LâlWé]ê]íL=
firemní
Lã]Dípr]L=
dospělý; vyzrálý
LÑ‰WãL=
Lä]rÖ]rL=
Lé]DíÉåpäL=

Unit 4 Grammar 2
share

LpÉ]L=

podílet se (na něčem);
sdílet (něco)

Unit 4 Use of English
large-scale
sophisticated
factor
purchase
ultimate

Lä^WÇw=ëâÉfäL=
Lë]DÑfëífâÉfífÇL=
LÑôâí]L=
Lé‰Wíp]ëL=
L¾äífãfíL=

rozsáhlý
kultivovaný; exkluzivní
faktor
koupě; koupit
poslední

Unit 4 Workbook
tracksuit
hair slide
scooter
attitude

LíêôâëìWíL=
LÜÉ]=ëä~fÇL=
LëâìWí]L=
LôífíàìWÇL=

consideration
DIY

Lâ]åëfÇ]DêÉfpåL=
LÇáW=~f=ï~fL=

tepláková souprava
sponka do vlasů
skútr; koloběžka
postoj; přístup;
stanovisko
úvaha; zřetel
(do-it-yourself) kutilství

Unit 5 Reading 1
pool
restrict
priority

LéìWäL=
LêfDëíêfâíL=
Léê~fDflêfíáL=

notoriously
remarkable

Lå]DílWêá]ëäfL=
LêfDã^Wâ]Ä]äL=
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bazén; biliár
omezit
priorita; naléhavá
záležitost
notoricky (známé)
pozoruhodný; významný

affect
L]DÑÉâíL=
sixth-form college Lëfâëq=ÑlWã=
A level

âfläfÇwL=
LÉf=äÉîäL=

concern
ball
addictive
infuriate
storm off

Lâ]åDë‰WåL=
LÄlWäL=
L]DÇfâífîL=
LfåDÑàì]êáÉfíL=
LëílWã=çÑL=

at full blast
track
exclaim
cybercafé
bowling alley
multiplex cinema

L]í=Ñrä=Ää^WëíL=
LíêôâL=
LfâëDâäÉfãL=
Lë~fÄ]DâôÑÉfL=
LÄ]räfÏ=ôäfL=
Lã¾äíféäÉâë=
ëfå]ã]L=
Lë]rp]ä~fòL=
Lë]Dê~råÇfÏL=

socialise
surrounding

postihnout; poškodit
britská 6letá střední škola
britská skouška (obdoba
maturity)
starost
ples
návykový
rozzuřit
rozzlobeně/rozčíleně
odejít
naplno; co nejhlasitěji
stezka; cesta; skladba
zvolat; vykřiknout
internetová kavárna
kuželkárna
multiplex
žít společenským životem
okolní

Unit 5 Grammar 1
beforehand
venue
beg

LÄfDÑlWÜôåÇL=
LîÉåàìWL=
LÄÉÖL=

předem; dopředu
místo činu, schůzky
prosit; naléhavě žádat

Unit 5 Vocabulary
catch on
come across
come round
flick through
take to
take up

Lâôíp=DflåL=
Lâ¾ã=]DâêflëL=
Lâ¾ã=ê~råÇL=
LÑäfâ=qêìWL=
LíÉfâ=í]L=
LíÉfâ=D¾éL=

přijít do módy; pochopit
narazit na něco
přijít na návštěvu
prolistovat si
zvyknout si (něco dělat)
zabrat; zabírat

Unit 5 Listening
educated guess
hold up
inspire

LÉÇwrâÉfífÇ=ÖÉëL= kvalifikovaný odhad
LÜ]ìäÇ=D¾éL=
zdržet; pozdržet
LfåDëé~f]L=
inspirovat

Unit 5 Speaking
Swiss army knife Lëïfë=D^Wãf=å~fÑL=
LfåDÑäÉfí]ÄäL=
inflatable
LÑfpfÏ=êflÇL=
fishing rod
mosquito repellent LãflëDâáWí]r=

druh kapesního nože
nafukovací
rybářský prut; udice
repelent na komáry

êfDéÉä]åíL=

Unit 5 Reading 2
rapids
rectangular
fizzy drink
notion
complex
steep
bumpy
twist
obstacle
current
exhilarating
boast

LêôéfÇòL=
LêÉâDíôÏÖàrä]L=
LÑfòá=ÇêfÏâL=
Lå]rpåL=
LâflãéäÉâëL=
LëíáWéL=
LÄ¾ãéfL=
LíïfëíL=
LflÄëí]âäL=
Lâ¾ê]åíL=
LfÖDòfä]êÉfífÏL=
LÄ]rëíL=

peřeje
obdélníkový; pravoúhlý
pití s bublinkami
představa; pojem
složitý; komplexní
strmý; prudký; náhlý
hrbolatý
(za)kroutit; otočit (se)
překážka; potíž; problém
proud
radostný
chlubit se; pyšnit se

Unit 5 Use of English
date back to

LÇÉfí=DÄôâ=í]L=

stall

LëílWäL=

sahat (do doby);
pocházet
stánek
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Unit 5 Writing
thoroughly
Lq¾ê]äfL=
rate
LêÉfíL=
take into account LíÉfâ=fåí]=
setting
beverage

]Dâ^råíL=
LëÉífÏL=
LÄÉî]êfÇwL=

důkladně
tarif; sazba; poplatky
vzít do úvahy
prostředí; umístění
nápoj

a quick bite

LîfÇá]r=^WDâÉfÇL=
L]DÄôåÇ]åL=
L¾åDï~fåÇL=
LÖ]r=ÜôåÇ=få=
ÜôåÇL=
Lâïfâ=Ä~fíL=

quilt

LâïfäíL=

videoherna
opustit; vzdát se (čeho)
uvolnit se; odpočívat
jít ruku v ruce; být úzce
spjatý
něco na zakousnutí;
rychlé jídlo
prošívaná deka (přes
postel)

Unit 6 Reading 1
bottle bank
sort
conserve
drip
trickle
substance
vast
adequate
drought
inferior
access
course
dam
extinct
reservoir

LÄflíä=ÄôÏâL=
LëlWíL=
Lâ]åDë‰WîL=
LÇêféL=
LíêfâäL=
Lë¾Äëí]åëL=
Lî^WëíL=
LôÇfâï]íL=
LÇê~ríL=
LfåDÑf]êá]L=
LôâëÉëL=
LâlWëL=
LÇôãL=
LfâDëífkâíL=
LêÉò]îï^WL=

leak

LäfWâL=

shower head

Lp~r]=ÜÉÇL=

cistern
flush
evaporation
sweep

Lëfëí‰WåL=
LÑä¾pL=
Lf?îôé]DêÉfpåL=
LëïáWéL=

kontejner na láhve
druh; typ; třídit
chránit; uchovat
kapat; odkapávat
malé množství; trocha
látka; substance
rozlehlý; rozsáhlý
příměřený; adekvátní
sucho; období sucha
horší (kvality); podřadný
přístup
chod (jídla)
hráz; přehrada
vyhaslý; zemřelý
vodní nádrž (jezero,
přehrada)
prosakovat; téct (o
nádobě)
sprchová růžice
(sluchátko od sprchy)
nádrž; cisterna
spláchnout; červenat se
vypařování
přehnat se

Unit 6 Grammar 1
theory of evolutionLqf]êá=]î=
ban
smash

Éî]DäìWpåL=
LÄôåL=
LëãôpL=

take apart
dump
legislation
component
internal

LíÉfâ=]Dé^WíL=
LÇ¾ãéL=
LäÉÇwfDëäÉfpåL=
Lâ]ãDé]rå]åíL=
LfåDí‰WåäL=

evoluční teorie
zakázat
rozbít; vyrazit (dveře
apod.)
rozebrat; rozmontovat
odhodit
legislativa
součast(ka); komponenta
vnitřní

Unit 6 Vocabulary
rural
fossil fuel
nature reserve

vesnický; venkovský
fosilní palivo
(chráněná) přírodní
rezervace
sewerage system LëìW]êfÇw=ëfëí]ãL= kanalizační síť
gradual
LÖêôÇwì]äL=
postupný
go off
LÖ]r=flÑL=
zkazit se (o jídle)
Lêr]ê]äL=
LÑflëä=Ñàr]äL=
LåÉfíp]=êfDò‰WîL=
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Lê¾å=D~ríL=
LÖfî=flÑL=
LÄêfÏ=^ríL=

clear up
snow leopard
protest

Lâäf]=¾éL=
Lëå]r=äÉé]ÇL=
Léê]ríÉëíL=

vyběhnout
vylučovat; vydávat
uvést (na trh); vydat
(knihu)
objasnit
irbis (levhart sněžný)
prostest; odpor

Unit 6 Listening

Unit 5 Workbook
video arcade
abandon
unwind
go hand in hand

run out
give off
bring out

preserve

LéêfDò‰WîL=

udržovat; uchovat

Unit 6 Speaking
oil slick
deforestation
construction
industry

Llfä=ëäfâL=
LÇf?Ñflê]DëíÉfpåL=
Lâ]åëíê¾âp]å=
fåÇ]ëíêáL=

naftová skvrna
odlesňování
stavebnictví

Unit 6 Reading 2
beetle
grasshopper
ladybird
bend down
magnifying glass
colony
sole
found
fertiliser
fungus
nutrients
consume
indicate
scent
nomadic
column
lizard
intriguing
forage
critical
swarm

LÄáWíäL=
LÖê^WëÜflé]L=
LäÉfÇfÄ‰WÇL=
LÄÉåÇ=Ç~råL=
LãôÖåfÑ~ffÏ=
Öä^WëL=
Lâflä]åfL=
Lë]räL=
LÑ~råÇL=
LÑ‰Wífä~fò]L=
LÑ¾åÖ]ëL=
LåàìWíêá]åíëL=
Lâ]åDëàìWãL=
LfåÇfâÉfíL=
LëÉåíL=
Lå]rãôÇfâL=
Lâflä]ãL=
Läfò]ÇL=
LfåDíêáWÖfÏL=
LÑflêfÇwL=
LâêfífâäL=
LëïlWãL=

brouk
saranče; kobylka
beruška
ohout se
lupa
kolonie
podrážka; podešev
založit; zřídit
hnojivo
houba; plíseň
živiny
strávit; spotřebovat
označit; naznačit
vůně; parfém
kočovný
sloup; sloupec
ještěrka
zvláštní; velmi zajímavý
shánět (potravu)
kritický
roj; houf

Unit 6 Writing
do one’s bit

LÇìW=ï~åò=ÄfíL=

scheme

LëâáWãL=

přispět svou troškou do
mlýna
program; projekt

Unit 6 Workbook
in vogue
vintage
vital

Lfå=î]rÖL=
LîfåífÇwL=
Lî~fí]äL=

(be ~) být v módě
vrcholný; nejlepší
nezbytný; životně důležitý

Revision 1 Reading
bewildering
high street
dazzling
be confronted by
splash out on

matoucí
hlavní třída
oslňující; úchvatný
stát před; mít před sebou
rozhazovat peníze za
něco
wizardry
Lïfò]ÇêáL=
mistrovství; kouzelnictví
consumer group Lâ]åëàìWã]=ÖêìWéLspotřebitelská organizace
sector
LëÉâí]L=
odvětví; úsek
rip someone off Lêfé=flÑL=
obrat někoho (při placení)
creep up
LâêáWé=¾éL=
vypšplhat se; zvýšit (se)
grill
LÖêfäL=
grilovat; opékat na roštu
LÄfDïfäÇ]êfÏL=
LÜ~f=ëíêáWíL=
LÇôòäfÏL=
Lâ]åDÑê¾åífÇL=
Lëéäôp=^rí=flåL=
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the whole works LÜ]ìä=ï‰WâëL=
hit the streets
hassle
uneasy

LÜfí=a]=ëíêáWíëL=
LÜôëäL=
L¾åDáWòáL=

úplně všechno; všechno
možné
vyrazit do ulic
obtěžovat
znepokojený; nesvůj;
neklidný

Revision 1 Use of English
GPS

LÇwáW=éáW=ÉëL=

receiver
compass
in orbit

LêfDëáWî]L=
Lâ¾ãé]ëL=
Lfå=lWÄfíL=

junction
precise

LÇw¾ÏâpåL=
LéêfDë~fëL=

GPS; systém určování
polohy
sluchátko
kompas
na oběžné dráze (ve
vesmíru)
spojení; uzel (dopravní)
přesný; detailní

Unit 7 Reading 1
stamina
agility

vytrvalost; životní síla
hbytost; pohyblivost;
bystrost
Lâ]r?lWÇfDåÉfpåL= koordinace; souhra
coordination
in-line skating
Lfå=ä~få=ëâÉfífÏL= bruslení na inlajnech
LÜ~fä~fíL=
upozronit; vyzdvihnout
highlight
Lëí¾åíL=
kaskadérský čin
stunt
jaw-dropping
LÇwçW=ÇêçéfÏL=
ohromující
LâlfåL=
(~ a phrase) vytvořit
coin
slovo
LÑêáWëí~fäL=
volný způsob (plavání)
freestyle
adopt
L]DÇfléíL=
osvojit si
LêáWâêfDÉfp]åäL=
rekreační
recreational
L]ÄDòlWÄÇL=
(~ into) být sloučený s;
be absorbed
být pohlcený (čím)
mainstream
LãÉfåëíêáWãL=
zde: jedny z nejčtenějších
LÇ‰Wí=íêôâL=
prašná (polní) cesta
dirt track
stávat se
go from strength LëíêÉÏqL=
lepším/úspěšnějším
to strength
figure skating
LÑfÖ]=ëâÉfífÏL=
krasobruslení
Lî‰WífâäL=
svislý; vertikální
vertical
LÜ^WÑ=é~féL=
U rampa
half-pipe
Lëíôãfå]L=
L]DÇwfä]íáL=

Unit 7 Grammar 1
beat
squash
rearrange
shot

LÄáWíL=
LëâïflpL=
LêáW]DêÉfåÇwL=
LpflíL=

porazit (někoho)
squash
přeskupit; uspořádat
rána; výstřel

Unit 7 Vocabulary
referee

LêÉÑ]DêáWL=

coach
opponent
runner-up

Lâ]rípL=
L]Dé]rå]åíL=
Lê¾å]=¾éL=

umpire

L¾ãé~f]L=

take something on LíÉfâ=flåL=
Lérí=DflÑL=
put off
LÇwlfå=DfåL=
join in
drop out of
LÇêflé=~rí=]îL=
LÑ~fåäL=
final
out of action
L~rí=]î=ôâp]åL=
La]=äflÏ=Çw¾ãéL=
the long jump
rink
LêfÏâL=
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rozhodčí; soudce; dělat
rozhodčího
trenér; trénovat (někoho)
soupeř
kdo se umístil hned za
vítězem/za oceňovaným
umístěním
rozhodčí (v tenise,
volejbale)
přijmout; vzít na sebe
odložit; odradit
zapojit se
odstoupit
finále
(be ~) být vyřazený
skok do dálky
kluziště

court
course
pitch
ring

LâlWíL=
LâlWëL=
LéfípL=
LêfÏL=

kurt; dvorec
chod (jídla)
hřiště
(boxerský) ring

Unit 7 Listening
gender
sexism

LÇwÉåÇ]L=
LëÉâëfòãL=

pohlaví
diskriminace podle
pohlaví

Unit 7 Reading 2
pay off
English
Premiership
guardian
vision
pace
session
midfield
prospect
run into
reassure
press-up
single-minded
initial
wear off

LéÉf=DflÑL=
vyplatit se; vrátit se
LfÏÖäfp=éêÉãf]pféL=anglická fotbalová liga

strážce; hlídač
zrak; vidění
tempo
schůzka
střed hřiště
vyhlídka; perspektiva
potkat někoho; narazit na
někoho
LêáW]Dpr]L=
uklidnit; ukonejšit
LéêÉë=¾éL=
klik (cvik)
LëfÏÖä=ã~fåÇfÇL= cílevědomý
LfDåfpäL=
začáteční; počáteční
LïÉ]ê=flÑL=
odřít (se); okoukat se
LÖ^WÇf]åL=
LîfwåL=
LéÉfëL=
LëÉpåL=
LãfÇÑáWäÇL=
LéêflëéÉâíL=
Lê¾å=fåí]L=

Unit 7 Grammar 1
half-time
laurel wreath
rival
native
randomly
enhance

LÜ^WÑ=Dí~fãL=
LälWê]ä=êáWqL=
Lê~fîäL=
LåÉfífîL=
LêôåÇ]ãäáL=
LfåDÜ^WåëL=

na poloviční úvazek
vavřínový věnec
konkurence; konkurenční
domorodec
náhodně
zlepšit

Unit 7 Workbook
martial art
punch
combat
array
blend

Lã^Wpä=^WíL=
Lé¾åípL=
LâflãÄôíL=
L]DêÉfL=
LÄäÉåÇL=

bojové umění
udeřit pěstí; procviknout
bojovat
sbírka; soubor
(s)míchat; (s)mísit

Unit 8 Reading 1
blockbuster
explosive
interpret
degree course

LÄäflâÄ¾ëí]L=
LfâDëéä]rëfîL=
Lfåí‰WéêfíL=
LÇfDÖêáW=âlWëL=

land a job/part in LäôåÇ=]=ÇwflÄL=
something
work one’s way upLï‰Wâ=ïÉf=¾éL=
L]Déê]rípL=
approach
Lâ¾ê]åí=]DÑÉ]òL=
current affairs
contribute
Lâ]åDíêfÄàìWíL=
Lëéäfí=ëÉâ]åÇL=
split second
conduct
Lâ]åDÇ¾âíL=
edit
LÉÇfíL=
LfåDíÉåëL=
intense
L]rî]êlWäL=
overall
human resources LÜàìWã]å=
technical
resources

trhák (filmový, knižní)
výbušný; hlasitý
vysvětlit; tlumočit
studium k získání
vysokoškolského titulu
získat zaměstnání
vypracovat se
přístup; metoda
denní události
přispívat
zlomek sekundy, okamžik
vést
připravit k vydání; vydat
intenzivní
celkový; celkově
lidské zdroje

êfDëlWëfòL=
LíÉâDåfâä=êfDëlWëfòL=technické zdroje
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Lâ¾ã=¾éL=

postupovat (na
společenském žebříčku)

Unit 8 Vocabulary
bulletin
log on
take down

LÄrä]ífåL=
LäflÖ=DflåL=
LíÉfâ=Ç~råL=

put through
hang up
turn over

Lérí=DqêìWL=
LÜôÏ=¾éL=
Lí‰Wå=]rî]L=

correspond

LâflêfDëéflåÇL=

enthuse

LfåDqìWòL=

(krátký) přehled zpráv
přihlásit se
zapsat; rozebrat,
demontovat
spojit (telefonicky)
pověsit
otočit se; obrátit se na
druhou stranu (v posteli)
být v souladu; odpovídat
si; korespondovat
nadchnout se

Unit 8 Listening
nominate
contestant

LåflãfåÉfíL=
Lâ]åDíÉëí]åíL=

nominovat; navrhnout
soutěžící; závodník

Unit 8 Speaking
subtitles
keep up to date

Lë¾Äí~fíäòL=
titulky
LâáWé=¾é=í]=ÇÉfíL= být informovaný; držet

krok se změnami

Unit 8 Reading 2
webcam
flexibility
identification
instant
pop up
swap
feature
on offer
opt for
broadband

LïÉÄâôãL=
LÑäÉâë]DÄfäfíáL=
L~fÇ]åífÑfDâÉfpåL=
Lfåëí]åíL=
Léflé=¾éL=
LëïfléL=
LÑáWíp]L=
Lflå=flÑ]L=
Lfléí=Ñ]L=
LÄêlWÇÄôåÇL=

web kamera
flexibilita; pružnost
identifikace
okamžitý
objevit se (náhle)
vyměnit (si/se)
rys; charakteristický znak
na prodej; v nabídce
zvolit si
širokopásmový

Unit 8 Use of English
sign language
linguist

Lë~få=äôÏÖïfÇwL= znaková řeč
LäfÏÖïfëíL=
jazykovědec; lingvista

Unit 8 Writing
play a trick on
someone
focal point

LéäÉf=]=íêfâL=

podfouknout někoho

LÑ]râä=élfåíL=

ohnisko; hlavní téma

Unit 9 Reading 1
earn
gain
mow
stack

vydělat; vydělávat
získat
pokosit; posekat (trávník)
naskládat;navršit; stoh;
hromada
straightforward LëíêÉfíDÑlWï]ÇL= přímý; jasný; jednoduchý
a fair amount
L]=ÑÉ]ê=]Dã~råíL= přijatelné, dostačující
množství
naučit se něco důkladně,
learn something Lä‰WåL=
do poslední čárky
from the inside
out
LÑêôåíp~fòL=
licence; právo k
franchise
provozování
cash flow
Lâôp=Ñä]rL=
hotovostní tok; pohyb
finančních prostředků,
cash flow
Lëí^WÑfÏL=
personální záležitosti;
staffing
nábor zaměstnanců
hold true
LÜ]räÇ=íêìWL=
platit; být pravdivý
L‰WåL=
LÖÉfåL=
Lã]rL=
LëíôâL=
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tried and tested
team up
like-minded
trim
hedge
rake
shovel
undertake
errand-running

Líê~fÇ=]åÇ=íÉëífÇL= ověřený
LíáWã=¾éL=
spolupracovat; spojit se
Lä~fâ=ã~fåÇfÇL= stejně smýšlející
LíêfãL=
zastřihnout
LÜÉÇwL=
živý plot
LêÉfâL=
hrábě; hrabat
Lp¾îäL=
lopata
L¾åÇ]íÉfâL=
zavázat se;slíbit
LÉê]åÇ=ê¾åfÏL=
dělat drobné práce,

market survey
volunteer

Lã^Wâ]í=ë‰WîÉfL= průzkum trhu
Lîflä]åDíf]L=
dobrovolník; přihlásit se

pochůzky

old people’s home L]räÇ=?éáWéäò=

dobrovolně
domov důchodců

DÜ]rãL=

Unit 9 Vocabulary
self-employed
LëÉäÑ=fãDéälfÇL=
Lëôä]êáL=
salary
wage
LïÉfÇwL=
be on commission LÄá=flå=â]DãfpåL=
LÖÉí=a]=ëôâL=
get the sack
be made
LÄá=ãÉfÇ=
redundant
ê]DÇ¾åÇ]åíL=
Lâ]DãàìWíL=
commute
LíÉfâ=DflåL=
take on
take up
LíÉfâ=D¾éL=
Lérí=få=Ñ]L=
put in for
LíÉfâ=D]rî]L=
take over
supervise
take turns

LëìWé]=î~fòL=
LíÉfâ=Dí‰WåòL=

živnostník; podnikatel
(stálý) plat
mzda
pracovat za provizi
dostat výpověď
být propuštěn (z
nadbytečnosti)
dojíždět
přijmout; zaměstnat
zabrat; zabírat
ucházet se
převzít; ujmout se
(funkce)
dohlížet; kontrolovat
střídat se

Unit 9 Listening
double-yellow
lines
GCSE (General
Certificate of
Secondary
Education)
motorist
alternative

=
LÇwÉå]ê]ä=
ë‰WífÑfâ]í=]î=
ëÉâ]åÇ]êá=
ÉÇwrDâÉfpåL=
Lã]rí]êfëíL=
LlWäDí‰Wå]ífîL=

britská závěrečná
zkouška na střední škole;
maturitní vysvědčení
řidič
alternativní; volba; jiná
možnost

Unit 9 Reading 2
busker
harpist
costly
unwieldy
fellowship
drain
do
gig
set about
fundraising
trust
embark on

LÄ¾ëâ]L=
LÜ^WéfëíL=
LâflëíäáL=
L¾åDïáWäÇáL=
LÑ]ä]rpféL=
LÇêÉfåL=
LÇìWL=
LÖfÖL=
LëÉí=]DÄ~ríL=
LÑ¾åÇêÉfòfÏL=
Líê¾ëíL=
LfãDÄ^WâL=

pouliční bavič
harfista
nákladný; drahý
těžkopádný, nepraktický
postgraduální stipendium
vyčerpat
večírek
vystoupení
začít
fundraising
věřit; důvěřovat
pustit se do (něčeho
nového)
LÑêáWäôåëL=
na volné noze
LêáWÇw]åL=
přibližně
Lé]rëíDÖêôÇàr]í= postgraduální kurz

freelance
in the region of
postgraduate
course
mind-numbing

âlWëL=
Lã~fåÇ=å¾ãfÏL=

otravný; nudný
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Unit 9 Grammar 2
vaccinate
chainsaw

LîôâëfDåÉfíL=
LípÉfåëlWL=

očkovat
řetězová pila

Unit 9 Use of English
corporation
severely
prosperity
go bust
oversee
overlook
anticipate
innovative
investment

LâlWé]DêÉfpåL=
LëfDîf]äáL=
LéêflDëéÉê]ífL=
LÖ]r=Ä¾ëíL=
L]rî]ëáWL=
L]rî]DärâL=
LôífëféÉfíL=
Lfå]rîÉfífîL=
LfåDîÉëíã]åíL=

společnost
vážně
blahobyt; prosperita
zbankrotovat
dohlížet; kontrolovat
mít vyhlídku na
očekávat;předjímat
novátorský; inovativní
investice

Unit 9 Writing
eager

LáWÖ]L=

worthwhile
infant
bookworm
scoop

Lï‰Wqï~fäL=
LfåÑ]åíL=
LÄrâï‰WãL=
LëâìWéL=

dychtivý; chtivý;
nedočkavý
užitečný; hodnotný
nemluvně
knihomol
nabrat (si)

jídlo; pokrm; nádoba;
mísa
Léä¾âL=
otrhat; oškubat
pluck
in the wild
Lfå=a]=ï~fäÇL=
v divočině
LãfëDäáWÇfÏL=
zavádějící; matoucí
misleading
Lã¾äífDéä~fL=
znásobit; násobit
multiply
abstain from
L]ÄDëíÉfåL=
zdržovat se něčeho;
abstinovat
LåfÄäL=
oždibovat;ďoubat se v
nibble
jídle
být posedlý
be obsessed with LÄá=]DÄëÉëíL=
nutrition
LåàìWDíêfpåL=
výživa
LÄÉåfDÑfpäL=
prospěšný
beneficial
LëíÉféäL=
surovina
staple
scrambled eggs LëâêôãÄä]Ç=ÉÖòL= míchaná vajíčka
Lëôä]Ç=ÇêÉëfÏL=
salátový dressing
salad dressing
LífléfÏòL=
poleva; ozdoba
toppings
long-term
LäflÏ=í‰WãL=
dlouhodobý
Léfâ=ôíL=
uzobávat; nimrat se v
pick at
jídle
Låflãfå]äáL=
formálně; jmenovitě
nominally
raisins
LêÉfò]åëL=
hrozinky
LÄìWëíL=
(po)zvednout; zvýšit
boost
LêfDäáWîL=
ulevit; uvolnit
relieve
stash
LëíôpL=
zašantročit
LïÉÇwL=
kousek; klínek
wedge
LéáWå¾í=DÄ¾í]L=
arašídová pomazánka
peanut butter
artificial
L^WífDÑfpäL=
umělý
LÑfäfÏL=
(zubní) plmba
filling
LÇfpL=

Unit 10 Grammar 1
prescription

LéêfDëâêfépåL=

lékařský předpis; recept

Unit 10 Vocabulary
disabled
germ
infection
surgery

LÇfëDÉfÄäÇL=
LÇw‰WãL=
LfåDÑÉâp]åL=
Lë‰WÇw]êáL=

acupuncture

Lôâàìé¾Ïâíp]L=
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Lé^Wë=~ríL=
Lâ¾ã=Ç~rå=ïfaL=
LÄêÉfâ=D~ríL=
Lâ¾ã=í]L=
LfåDÇwÉâíL=

omdlít
onemocnět
vypuknout
nabýt vědomí; uklidnit se
dát injekci

Unit 10 Speaking
impact

LfãéôâíL=

dopad; vliv; účinek

Unit 10 Reading 2
ward
the plus side
keep up with

LïlWÇL=
La]=éä¾ë=ë~fÇL=
LâáWé=¾é=ïfaL=

journal
sprain

LÇw‰WåäL=
LëéêÉfåL=

sore
(be) fractured
commitment
shattered
grin

LëlWL=
LÑêôâíp]íL=
Lâ]Dãfíã]åíL=
Lpôí]ÇL=
LÖêfåL=

oddělení (nemocnice)
výhoda
udržovat (co); pokračovat
(v čem)
časopis; deník; žurnál
vyvrtnout si; udělat si
výron; podvrtnutí
bolavý
být zlomený
závazek
vyčerpaný; unavený
zubit se; široce se smát

Unit 10 Grammar 2

Unit 10 Reading 1
dish

pass out
come down with
break out
come to
inject

invalidní
bakterie
nakažení; infikovaní
chirurgie; ordinace;
ordinační hodiny
akupunktura

food pyramid
sneeze

LÑìWÇ=éfê]ãfÇL=
LëåáWòL==

výživová pyramida
kýchat

Unit 10 Use of English
carbohydrates
bitter
sour
diagnose

Lâ^WÄ]DÜ~fÇêÉfíL=
LÄfí]L=
Lë~r]L=
LÇ~f]Öå]ròL=

uhlovodany
hořký
kyselý; trpký; mrzutý
určit diagnozu

Unit 10 Writing
spot
wipe
marker pen
revenge

LëéflíL=
Lï~féL=
Lã^Wâ]=éÉåL=
LêfDîÉåÇwL=

skvrna
utírat (se/si)
fix na tabuli
pomsta; odplata

Unit 10 Workbook
amid
obesity
starchy
compile
kidney
liver
surge
slump
coronary

L]DãfÇL=
L]rDÄáWëfíáL=
Lëí^WípáL=
Lâ]ãDé~fäL=
LâfÇåáL=
Läfî]L=
Lp‰WaòL=
Lëä¾ãéL=
Lâflê]å]êáL=

mezi
obezita
škrobovitý; naškrobený
shromáždit; sestavit
ledvina
játra
prudká změna; nával
zde: hrbit se
koronární; věnčitý

Unit 11 Reading 1
lecture
secondary school
recollection
nursery school
primary school

LäÉâíp]L=
LëÉâ]åÇêá=ëâìWäL=
LêÉâ]DäÉâpåL=
Lå‰Wë]êf=ëâìWäL=
Léê~fã]êá=ëâìWäL=

prep school

LéêÉé=ëâìWäL=

blossom
intellectually
form

LÄäflë]ãL=
Lfåí]DäÉâípr]äL=
LÑlWãL=

přednáška
střední škola (GB)
vzpomínka
jesle
základní škola pro žáky
od do let (GB)
(GB) soukromá škola pro
děti ve věku 7-13 let;
(US) soukromá škola
připravující na
střední/vysokou školu
rozkvést; vyvíjet se
rozumově
třída; ročník (ve škole)
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soukromá střední škola
(GB); státní střední škola
(US)
Lëâflä]pféL=
stipendium
Lâ]rDÉÇàrDâÉfp]åä vychovávající chlapce a
L=
děvčata společně
LÇfëDíêôâpåL=
vyrušení; rozptýlení
LÇfDÄÉfíL=
debatovat; diskutovat
LëíÉfí=ëâìWäL=
státní škola
LôÖ]å~fòL=
trpět
LâflãéêfDÜÉåëfî= střední škola (GB)
Lé¾Ääfâ=ëâìWäL=

ëâìWäL=
LÄlWÇfÏ=ëâìWäL=
L]r=äÉîäòL=

internátní škola (GB)
všeobecná zkouška (v
patnácti letech)
Lâflåë]DäÉfp]åL=
útěcha
consolation
excel at/in
LfâDëÉäL=
vynikat v
LfDâïfî]ä]åíL=
ekvivalent; obdoba
equivalent
Lp]r=DflÑL=
předvést; ukázat
show off
undergraduate
L¾åÇ]DÖêôÇwr]íL = student; vysokoškolák
postarat se o sebe
fend for one’s self LÑÉåÇL=

Unit 11 Grammar 1
field trip
daydream

LÑáWäÇ=íêféL=
LÇÉfÇêáWãL=

exkurze
snít s otevřenýma očima

Unit 11 Vocabulary
apprentice
tutor

L]DéêÉåífëL=
LíàìWí]êL=

get down to
go over
look up

LÖÉí=DÇ~rå=í]L=
LÖ]r=D]rî]L=
Lärâ=¾éL=

sail through

LëÉfä=qêìWL=

LëÉí=D~ríL=
set out
work out
Lï‰Wâ~ríL=
LpìWäÉfëfòL=
shoelaces
university campus LàråfDî‰Wëfíá=

assess
science lab
parrot fashion

âôãé]ëL=
L]DëÉëL=
Lë~f]åë=äôÄL=
Léôê]í=ÑôpåL=

učeň
opatrovník; tutor;
soukromý učitel
dát se do čeho
jet; cestovat (= go)
vyhledat; najít co (ve
slovníku)
proplout; poradit si s
něčím; bravurně
zvládnout
vyrazit
trénovat; trénink
tkaničky
univerzitní kampus
ohodnotit
laboratoř
biflování

Unit 11 Listening
praise

LéêÉfòL=

pochválit; vychválit

demolish

LíàìWfpåL=

školné

Unit 11 Reading 2
reflection
(not) amount to
much
adrift

LêfDÑäÉâp]åL=
L]Dã~råí=íìW=
ã¾ípL=
L]DÇêfÑíL=

comprehend
controversial
scepticism
withdraw
jumble

Lâflãéê]DÜÉåÇL=
Lâflåê]Dî‰WpäL=
LëâÉéíf?ëfòãL=
LïfaÇêlWL=
LÇw¾ãÄäL=

odraz; zrcadlení
(ne)dosáhnout toho moc
unášený proudem,
vydaný na pospas
rozumět; chápat
sporný; kontroverzní
skepse; nedůvěra
stáhnout (se)
rozházet; pomotat

intensive

stand in for

LëíôåÇ=få=Ñ]L=
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zastupovat někoho

LfåDíÉåëfîL=

intenzivní

Unit 11 Workbook
inmate
rehabilitation
underprivileged
a child prodigy

vězeň; chovanec
(ústavu); pacient (v
nemocnici)
LêáW]?ÄfäfDíÉfpåL= ospravedlnění,
rehabilitace
L¾åÇ]DéêfîfäfÇw]Ç diskriminovaný;
L=
neoblíbený
L]=íp~fäÇ=éêflÇfÇwáL=zázračné dítě
LfåãÉfíL=

Unit 12 Reading 1
desensitise
fiction
whodunnit
deter
overreact
corresponding
re-enact

znecitlivit
beletrie; fikce
napínavá detektivka
odstrašit od, zabránit
přehánět
odpovídající
znovu nařídit, převzít
ustanovení dřívějšího
zákona
crime doesn’t pay Lâê~fã=Ç¾òåí=éÉfL=zločin se nevyplácí
LÖrÇáL=
dobrota; něco na
goody
mls;kladná postava
LÇw¾ëífë=fò=Ç¾åL= spravedlnost je vykonána
justice is done
come out on top Lâ¾ã=~rí=flå=ífléL= zvýtězit; dostat se na
vrchol
LêáWé]Dâ¾p]åëL=
dopad; následek
repercussions
LåfâL=
ukrást
nick
LÇfDëÉåë]í~fòL=
LÑfâpåL=
LÜìWDÇ¾åfíL=
LÇáDí‰WL=
L]rî]êfDôâíL=
Lâflê]DëéflåÇfÏL=
LêáWfDåôâíL=

Unit 12 Grammar 1
offender
a miscarriage of
justice
come forward

L]DÑÉåÇ]L=
zločinec
L]=ãfëâôêfÇw=]î= justiční omyl
Çw¾ëífëL=
Lâ¾ã=ÑlWï]ÇL=
nabídnout se; přicházet v

trace
confess
getaway
unrepentant

LíêÉfëL=
Lâ]åDÑÉëL=
LÖÉfí]ïÉfL=
L¾åêfDéÉåí]åíL=

úvahu
zjistit; (vy)sledovat
přiznat (se)
brána; vjezd
neprojevující lítost

Unit 12 Vocabulary
fraud
jury
solicitor
trial
verdict
Crown Court
collapse
charge
testimony
dismiss
make off with
let off
go off

Unit 11 Use of English

zbourat; zničit

Unit 11 Writing

Unit 11 Speaking
tuition

LÇfDãfläfpL=

get away with

podvod
porota
právník (který připravuje
listiny a poskytuje právní
rady) BrE
Líê~f]äL=
soudní řízení; přelíčení
Lî‰WÇfâíL=
výrok poroty; rozsudek
Lâê~rå=âlWíL=
porotní trestní soud
Lâ]DäôéëL=
zhroutit se (člověk i
stavba)
Líp^WÇwL=
obvinit; obžalovat
LíÉëífãflåáL=
svědectví
LÇfòDãfëL=
nebrat v úvahu;
zavrhnout
LãÉfâ=flÑ=ïfaL=
utéci (s kradenou věcí);
ukrást něco
LäÉí=flÑL=
beztrestně propustit;
nechat jít
LÖ]r=flÑL=
spustit; vybuchnout;
vystřelit
LÖÉí=]DïÉf=ïfaL= uprchnout (s lupem)
LÑêlWÇL=
LÇwr]êáL=
Lë]Däfëfí]L=
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vyrazit (na cestu)
napadení; pokus o
znásilnění
convict
LâflåîfâíL=
odsouzený; trestanec
pervert the course Lé]êDî‰Wí=a]=âlWë= mařit soudní výkon
of justice
]î=Çw¾ëífëL=
LëÉíD¾éL=
L]DëlWäíL=

Revision 2 Use of English
puzzled

Lé¾òäÇL=

zmatený

Unit 12 Listening
sentence
plead

LëÉåí]åëL=
LéäáWÇL=

magistrate
defendant
panel

LãôÇwfëíê]íL=
LÇfDÑÉåÇ]åíL=
Léôå]äL=

trest; rozsudek
(~ guilty/not guilty)
přiznat (vinu/nevinu)
soudce nižšího soudu
obžalovaný
výbor; tým

Unit 12 Reading 2
stick up for

postavit se za někoho;
hájit svá práva
go on the run
LÖ]r=flå=a]=ê¾åL= být na útěku
LÄá=flå=êfDã^WåÇL= být ve vyšetřovací vazbě
be on remand
Boxing Day
LÄçñfÏ=ÇÉfL=
druhý vánoční svátek
(25.12.)
standing ovation LëíôåÇfÏ=
ovace
Lëífâ=¾é=Ñ]L=

]rDîÉfpåL=

Unit 12 Grammar 2
alibi
assume

Lôä]Ä~fL=
L]DëàìWãL=

alibi; výmluva
domnívat se;
předpokládat

Unit Use of English
beyond a
reasonable doubt
persecution
prosecution
collective
hint
proceedings
page
forgery
manslaughter
the death penalty
a suspended
sentence
community
service

LÄfDàlåÇ=]=
êáWò]å]Ää=Ç~ríL=
Lé‰WëfDâàìWpåL=
LéêflëfDâàìWpåL=
Lâ]DäÉâífîL=
LÜfåíL=
Léê]DëáWÇfÏòL=
LéÉfÇwL=
LÑlWÇw]êáL=
LãôåëälWí]L=
La]=ÇÉq=éÉå]äíáL=
L]=ë]ëDéÉåÇfÇ=
ëÉåí]åëL=
Lâ?ãàìWå]íá=
Dë‰WîfëL=

nepochybně
pronásledování
obžaloba; trestní řízení
koliektivní; družstvo
pokyn; narážka
postup; opatření
stránka; strana
padělání; padělek
zabití
trest smrti
podmíněné odsouzení
(dobrovolná) veřejně
prospěšná činnost

Unit Workbook
draw level with
someone
claim
responsibility

LÇêlW=äÉîäL=

dohnat někoho

LêfëéflåëfDÄfäfíáL=

převzít odpovědnost

Revision 2 Reading
be parted from
stamp one’s feet
tiled floor
stud
weary
sheepish
urgency
drift
get at
pace
chase

LÄá=é^WífÇ=ÑêflãL=
LëíôãéL=
Lí~fäÇ=ÑälWL=
Lëí¾ÇL=
LïÉ]êáL=
LpáWéfpL=
L‰WÇw]åíL=
LÇêfÑíL=
LÖÉí=ôíL=
LéÉfëL=
LípÉfëL=
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být odloučený od
dupat
dlážděná podlaha
cvok; knoflík
vyčerpaný; unavený
bázlivý; bojácný
naléhavost
přesun; posun
narážet na něco; uplatit
tempo
pronásledovat
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