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FCE Result slovníček
A
a bite to eat (phr) něco k zakousnutí
abandon (v) opustit, zanechat
abruptly (adv) náhle
absent-minded (adj) roztržitý,

roztěkaný
abstract (adj) abstraktní
abusive (adj) hrubý, sprostý, urážlivý
access (n) přístup
accuse sb of (v) obvinit někoho z
acknowledgement (n) potvrzení

(o přijetí)
acquire (v) získat, nabýt
activist (n) aktivista
adaptation (n) adaptace
addicted to (adj) závislý na
addictive (adj) návykový
additional (adj) navíc, další
admire (v) obdivovat
admission (n) vstup
adoptive (adj) adoptivní
adrenalin (n) adrenalin
adulthood (n) dospělost
aerial (n) anténa
aging (n) stárnutí
achievement (n) úspěch, výkon, čin
aching (adj) bolení
aisle (n) ulička mezi sedadly
alarming (adj) alarmující, znepokojivý
alien (n) mimozemšťan
alike (adv) podobný, stejný
allegedly (adv) údajně
alley (n) alej, ulička
alongside (adv) podél
aloud (adv) nahlas
alternate (adj) každý druhý, střídavý
amateur (n) amatér
ambitious (adj) ambiciózní,

ctižádostivý
anaemic (adj) anemický, chudokrevný
analysis (n) analýza, rozbor
ancestor (n) předek
ancient (adj) starobylý
angel (n) anděl
ankle (n) kotník
announce (v) oznámit
annual (adj) roční, výroční, každoroční
anthropologist (n) antropolog
anticipate (v) očekávat
antisocial (adj) asociální, nespolečenský
apart (adv) odděleně, odloučeně
ape (n) opice, lidoopí
apparatus (n) přístroj, zařízení, aparát
apparent (adj) zřejmý, očividný, jasný
appeal to (v) líbit se, zamlouvat se
appetising (adj) lákavý, vábný, budící

chuť

applicable (adj) vztahující se na,
vhodný pro

apprenticed to (adj) v učení u koho
approach (v) přiblížit se k, přistoupit k
approximately (adv) přibližně, asi
argumentative (adj) svárlivý
arch criminal (n) proslulý zločinec
archaeological (adj) archeologický
archbishop (n) arcibiskup
architect (n) architekt
arrogant (adj) arogantní
articulated lorry (n) kamion
artificial intelligence (n) umělá

inteligence
ascent (n) výstup
aside from (prep) kromě, mimo
aspect (n) stránka, hledisko
assembled (adj) shromážděný
assert (v) tvrdit, prosazovat, trvat
assess (v) hodnotit
assumption (n) domněnka
astonishing (adj) udivující, úžasný
at a loss (phr) v rozpacích
at random (phr) namátkově, naslepo
at the forefront (idm) v popředí
at your fingertips (idm) na dosah
attached to (adj) přilnout, lpět
attachment (n) příloha
attitude (n) postoj, stanovisko
audition (n) konkurs, zkouška
aura (n) aura
autopsy (n) ohledání mrtvoly, pitva
avalanche (n) lavina
award (v) udělit (cenu), odměnit
aware (adj) vědomý
awesome (adj) úžasný, ohromný

B
back (v) couvat, vycouvat
background (n) pozadí, minulost, profil
backlash (n) prudká reakce
baggage (n unc) zavazadla
bait (n) návnada
baked (adj) pečený
ballerina (n) balerína
bank (n) břeh
bank balance (n) zůstatek bankovního

účtu
barbecued (adj) grilovaný
bare (adj) holý
barely (adv) stěží, sotva
barge (n) říční člun
barrier (n) bariéra, zábrana, hrazení
based (on) založený na
bat (n) netopýr
battery (n) baterie
battle it out (phr) vybojovat

battlefield (n) bojiště
be at a loose end (idm) nemít nic

na práci
be better off (idm) být na tom lépe,

být v lepší situaci
be dying to (idm) umírat touhou
be set to (v) chystat se (udělat)
beak (n) zobák
beg (v) prosit, naléhavě žádat, žebrat
behave (v) chovat se
bellow (v) křičet, řvát
benefit (n) prospěch, výhoda, přínos
bestseller (n) bestseler
binoculars (n pl) dalekohled
biodiesel (n) bionafta
bit of a handful (phr) pěkné kvítko,

pěkné číslo
bitter (adj) hořký
blade (n) ostří nože, čepel
blame (v) obviňovat
blast off (phr v) odpálit, odstřelit
blind (adj) slepý
blink (v) mrkat
blister (n) puchýř
block (v) zablokovat, blokovat
board (v) nalodit se, nastoupit do letadla
boarding pass (n) palubní vstupenka
boast (v) chlubit se, vychloubat se
boo (v) vypískat (v divadle)
boost (v) zvýšit, posílit
boot (n) kufr (auta)
bossy (adj) panovačný
brain scan (n) ultrazvuk mozku
break a record (phr) překonat rekord
break out (phr v) vypuknout, začít
breakdown (n) detailní sestavení

položek
breakthrough (n) průlom
breathtaking (adj) úchvatný, úžasný
breezy (adj) větrný
brief (adj) krátký, stručný
broken-down (adj) pokažený, rozbitý
brontosaurus (n) brontosaurus
bronze (adj) bronzový
bruise (n) modřina, podlitina
buggy (n) vozík
burglar (n) zloděj, lupič
burn an album (phr) vypálit album

na CD
burst of laughter (n) výbuch smíchu
bushy (adj) hustý, huňatý
by consequence (adv) následně

C
cabin (n) kabina letadla
cabinet (n) skříň
cadet (n) kadet
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calculator (n) kalkulátor
calf (n) lýtko
call centre (n) call centrum
call off (phr v) zrušit, odvolat
camcorder (n) videokamera
campaigner (n) bojovník
candidate (n) kandidát
candle(n) svíčka, svíce
capable (of) (adj) schopný čeho
capture (v) chytit, dopadnout
card (n) hrací karta
cardboard (n) lepenka, kartón
carer (n) opatrovník
carnival (n) karneval
carpenter (n) tesař
carry out (phr v) provést, provádět
cartoon (n) kreslený film
case (n) případ
casserole (n) rendlík, pánev
cause (n) věc (přen. idea, organizace),

případ
cause a stir (phr) působit rozruch
cave (n) jeskyně
cell (n) buňka
cell (n) cela
cellar (n) sklep
central to hlavní, nejdůležitější
chain (n) řetězec
chain (v) uvázat na řetěz, připoutat
chalk (n) křída
challenge (v) odmítnout, vybízet k čemu
change your mind (idm) změnit názor
chapter (n) kapitola
character (n) charakter, povaha, osobnost
charge (v) účtovat
chart (n) tabulka
chat show (n) (televizní či rozhlasový)

zábavný program
chauvinism (n unc) šovinismus
check-in (n) odbavení
cheer up (phr v) rozveselit
chest (n) hrudník
chest of drawers (n) prádelník
chewy (adj) žvýkací
chilli (n) chilli paprika
chimpanzee (n) šimpanz
choir (n) sbor (pěvecký)
cholesterol (n) cholesterol
chord (n) akord
choreography (n) choreografie
chronologically (adv) chronologicky
chuck (v) odhodit
chuckle (v) smát se pro sebe,

pochichtávat se
chunk (n) kus
come upon (phr v) narazit na
coming (adj) následující
commentator (n) komentáror
commit (v) spáchat
committed (to) (adj) zavázán k čemu
commute (v) dojíždět do zaměstnání
companion (n) společník

compassion (n unc) slitování, soucit,
soustrast

compel (v) vynutit (si), přinutit, dohnat
compile (v) sestavit
complacent (adj) samolibý, spokojený
computer-generated (adj) počítačově

vytvořený
con (n) podfuk
conceal (v) skrýt, ukrýt, zatajit
concede (v) připustit, uznat
conceivably (adv) snad, možná
concentrate (v) soustředit se
concentration (n) koncentrace, zhuštění
concept (n) koncept, představa
conceptual art (n) pojmové umění
concerned (adj) znepokojený, mít

starost o
condition (n) stav
conduct (v) provádět
confess (v) přiznat se, doznat se
confidence (n) sebevědomí
congestion (n) dopravní zácpa
connect with (v) spojit s, napojit se
connection (n) spojení, navazující spoj
conscientious (adj) svědomitý, zásadový
consecutive (adj) sekvenční, po sobě

jdoucí, následující
consequence (n) následek, důsledek
conservation (n unc) ochrana přírody
considerate (adj) ohleduplný, taktní,

pozorný
consist of (v) skládat se z, sestávat z,

zahrnovat
consistent (adj) shodný, konzistentní,

pevný
consistent with (phr) v souladu s,

shodný s
constitute (v) představovat, tvořit
construct (v) stavět, vybudovat
consultant (n) konzultant
consumer (n) spotřebitel
contact (n) kontakt, spojení
contain (v) obsahovat
contemplate (v) přemýslet o, uvažovat,

zvažovat
contended (adj) spokojený
contestant (n) soutěžící
contradict (v) popírat, vyvracet, protiřečit
contrast (n) contrast, rozdíl
contribution (n) příspěvek, přínos
controversial (adj) kontroverzní
conventional (adj) konvenční, tradiční,

obvyklý
converted (adj) přesvědčený
convey (v) sdělit, oznámit
convict (v) usvědčit, odsoudit
convinced (adj) přesvědčený, jistý
cooperation (n unc) spolupráce
cope (with) zvládat, zvládnout
coriander (n) koriandr
cornflakes (n) kukuřičné lupínky
corpse (n) mrtvola

correspond with (v) odpovídat si,
souhlasit, shodovat se

cosmopolitan (adj) kosmopolitní
costume (n) kostým
cot (n) dětská postýlka
count (v) být důležitý
countless (adj) nespočetný, nesčetný
crack (v) rozbít, prasknout
crackdown (n) přísné opatření, zákrok
cramped (adj) stísněný, stěsnaný
crawl (v) lézt
creature (n) stvoření
creeping (adj) plíživý
critic (n) kritik
crossfire (n) křížová palba
crossing (n) přeplavba, křižování
crouch (v) dřepnout si
crow (n) vrána
cruise (n) zábavní plavba
crunchy (adj) křupavý
cub (n) medvídě
cumin (n) římský kmín
curious (adj) zvědavý
curly (adj) kučeravý, vlnitý
current (adj) současný, aktuální
customs (n pl) celnice
cutlery (n unc) příbory
CV (n) strukturovaný životopis
cynical (adj) cynický

D
daily grind (n) každodenní rutina
damage (n unc) škoda, poškození
dangle (v) kývat, mávat čím
dare (v) odvážit se, troufat si
data (n unc) údaje, informace, data
database (n) databáze
dawn (n) úsvit
deadline (n) lhůta, poslední termín
deadly (adj) smrtelný, smrtící
deal with (phr v) vypořádat se, řešit

(problém)
dear (adj) drahý, nákladný
debate (v) vést spor o něčem,

diskutovat, debatovat
debunk (v) odhalit, postavit do

správného světla
decade (n) dekáda
deceive (v) oklamat, podvést
decipher (v) dešifrovat, rozluštit
deck (n) paluba
declare (v) prohlásit, vyhlásit
decline (v) snížit se, slábnout
dedicate (v) věnovat, zasvětit
deed (n) čin, skutek
defence (n) ochrana, obrana
deliberately (adv) úmyslně
demanding (adj) náročný
demolish (v) zbourat
demonstrate (v) předvést, ukázat,

dokázat
demostration (n) ukázka, demonstrace
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dense (adj) hustý
deny (v) popřít
departure lounge (n) odletová hala
deputy (n) zástupce
deserted (adj) pustý, opuštěný
desirable (adj) žádoucí, žádaný
desperate (adj) zoufalý, beznadějný,

zoufale potřebující
destination (n) cíl cesty, destinace
destroy (v) zničit
detect (v) zjistit, odhalit
deteriorate (v) horšit, kazit se
determine (v) určit, určovat, rozhodnout
determined (adj) odhodlaný
device (n) prostředek, nápad
diagnose (v) diagnostikovat
diagram (n) schéma, diagram
diamond (n) diamant
differ (v) lišit se
dig (n) archeologické naleziště
digit (n) číslice
dilemma (n) dilema
dimly-lit(adj) tlumeně osvětlený
diner (n) stolovník, host
dinosaur (n) dinosaurus
diploma (n) diplom, certifikát
direct (adj) přímý (i přeneseně)
disability (n) handicap, slabost,

nezpůsobilost
disagree (with) (v) nejít k duhu,

nedělat dobře (na žaludek)
disarmingly (adv) odzbrojujícím

způsobem, odzbrojujícně
disaster (n) katastrofa, neštěstí
disease (n) nemoc
disgusting (adj) nechutný, odporný
disillusioned (adj) rozčarovaný
dispense (v) připravit (a vydávat léky)
disposable culture (n) „jednorázová

kultura“ (novodobý jev – spotřeba věcí
na jedno či jen krátkodobé použití)

dissuade (from) (v) odrazovat, zrazovat,
rozmluvit

distant cousin (n) vzdálený bratranec/
sestřenice

distinction (n) vyznamenání
distinctly (adv) zřetelně
distinguish (v) rozlišit, rozeznat,

rozpoznat
distraction (n) rozptylování, vyrušení
divide (v) dělit
DNA (n) DNA
do your own thing (idm) dělat si věci

po svém
do-gooding (adj) humanitářský
dominant (adj) dominantní, převládající
donate (v) darovat, věnovat
dose (n) dávka
dot (n) tečka
dough (n) těsto
dove (n) holubice
download (v) stáhnout (z internetu)

dozen (n) tucet
drag (v) táhnout, vléct
drag away (phr v) odtáhnout
draught (n) průvan
draw the line (idm) jít až k, nejít dál
dredge up (phr v) vylovit (myšlenku)
drift (v) být hnán, být unášen (proudem)
drive (v) nutit
drown (v) utopit se
duck (v) vyhnout se, uhnout se (ráně),

přikrčit se
dull (adj) nezáživný, nezajímavý
dune (n) duna
dusk (n) soumrak, šero
dye (v) nabarvit (vlasy)

E
eager (adj) horlivý, nedočkavý, dychtivý
easy-going (adj) dobrácký, tolerantní,

bezstarostný
eccentric (adj) výstřední
ecologically (adv) ekologicky
edge (n) okraj
edible (adj) jedlý
eel (n) úhoř
eerily (adv) tajuplně, záhadně
effective (adj) efektivní
elaborate (adj) komplikovaný, podrobný
elbow (n) loket
election (n) volby
electrical appliance (n) elektrický

spotřebič
element (n) základní součást
embarrassed (adj) v rozpacích,

vyvedený z míry
emerge (as) objevit se (jako), vyjít (jako)
emigrate (v) emigrovat
emission (n) emise
emotion (n) emoce, cit
encircle (v) obklopit, obemknout
enclosure (n) ohrada, obora
encyclopaedia (n) encyklopedie
end up (phr v) skončit, dopadnout
end-of-line (adj) výprodejový,

z doprodeje, výběhový
endurance (n) výdrž, vytrvalost, odolnost
engaged (adj) obsazený
engineer (n) inženýr
enhance (v) pozvednout, zvýšit
enlarge (v) zvětšit
entirely (adv) úplně, zcela
environmentalist (n) ekolog
epic (adj) impozantní, výpravný
epidemic (n) epidemie
episode (n) epizoda, díl
equally (adv) stejně
equipped (with) vybavený
era (n) éra, doba
erect (v) vztyčit, postavit, budovat
erupt (v) vybuchnout (sopka),

explodovat
essence (n) podstata, základ

essential (adj) nutný, nezbytný, základní
establish (v) zjistit, potvrdit
estate agent (n) realitní agent
eteorological (adj) meteorologický
ethnic (adj) etnický
evacuate (v) evakuovat
evaluate (v) zhodnotit, hodnotit
even (adj) vyrovnaný, hladký
evidence (n) důkaz
evolve (v) vyvinout, vyvíjet se
exaggerate (v) přehánět
excavate (v) vykopávat
excel (at) (v) vynikat v
exceptional (adj) vyjímečný
exclude (v) vyloučit, vyjmout,

nepřipouštět
excruciatingly (adv) trýznivě,

nesnesitelně
excursion (n) exkurze
exhausted (adj) vyčerpaný
exhaustive (adj) vyčerpávající,

důkladný, úplný
exotic location (n) exotické místo
expansion (n) expanze, rozpínavost,

rozšíření
expedition (n) expedice, výprava
experiment (n) pokus, experiment
exploit (n) čin, skutek, pozoruhodný

výkon
exploitation (n) vykořisťování
expression (n) výraz
extend (v) prodloužit
extinction (n) vyhynutí
extroversion (n unc) extroverze
eye contact (n) oční kontakt
eye-catching (adj) poutavý

F
fabric (n) tkanina, látka
face (v) vydržet co, čelit čemu
face-lift (n) kosmetická úprava obličeje
facilities (n pl) zařízení, vybavení
factor (n) faktor
factory farming (n) průmyslový

velkochov
faddy (adj) vybíravý, mlsný
faint (adj) nejasný, slabý
fair trade (n) spravedlivý obchod
fake (adj) padělek, imitace
fall out (phr v) rozejít se, znesvářit se
familiar (with) (adj) obeznámený s
famine (n) hladomor, hlad
fanatic (n) fanatik
fancy dress (adj) maškarní kostým
far from (phr) vůbec ne
fare (n) jízdné
far-fetched (adj) za vlasy přitažený
fasscinating (adj) fascinující, úchvatný
fatal (adj) smrtelný, smrtící, vražedný
fatty (adj) tučný
fearless (adj) nebojácný, neohrožený
fearsome (adj) hrůzostrašný
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feast (on) hodovat
feat (n) výkon
feathers (n) peří
feature (n) rys (obličeje)
fellow (adj) kolega, kamarád, bližní,

spolu-
feral (adj) divoký, neochočený
ferry (n) trajekt
fete (n) slavnost
fictional (adj) fiktivní, smyšlený
figure out (phr v) přijít na něco
figure skating (n) krasobruslení
fill up (v) natankovat plnou (nádrž auta)
filling station (n) čerpací stanice
findings (n pl) zjištění, závěry
fine (v) pokutovat
fire (v) vystřelit (ze zbraně)
fire brigade (n) hasiči, hasičský sbor
firewood (n unc) palivové dříví
firm evidence (phr) přímý důkaz
first aid kit (n) lékárnička
first-rate (adj) prvotřídní
fit in (phr v) dostat, nacpat
fit in with (phr v) zapadat dobře,

hodit se
fizzy (adj) šumivý
fjord (n) fjord
flash (n) záblesk
flat tyre (n) píchlá pneumatika, defekt
flee (v) prchnout, prchat, uniknout, utéct
floating (adj) plovoucí, vznášející se
flock (v) shluknout se, shromáždit se
flood (v) zatopit (vodou)
florist (n) květinář, pěstitel
flow (v) proudit
flutter (v) třepetat se, mihotat se
focus on (v) zaměřit se na, soustředit

se na
foggy (adj) mlhavý, zamlžený
fold (v) ohýbat, přehnout
folklore (n) folklór
following (n) přívrženci
fool (v) balamutit, ošidit
for the time being (phr) prozatím
forbidden (adj) zakázaný
forgery (n) padělek, podvrh, falzifikát
fort (n) pevnost
forward (v) přeposlat
fossil (n) fosílie, zkamenělina
foul-mouthed (adj) sprostý,

nevymáchaný
foundation (n) nadace
founder (n) zakladatel
fraud (n) podvod
freezing (adj) mrznoucí, mrazivý
frog (n) žába
frost-bite (n) omrzlina
frustrated (adj) frustrovaný, bezmocný,

rozčarovaný
fuel consumption (n) spotřeba paliva
fulfil (v) splnit, dosáhnout
function (v) pracovat, fungovat

fund (v) financovat
fur (n) kožešina
fuse (n) pojistka

G
gadget (n) přístroj, strojek
gag (n) gag (žert)
gain (v) získat, nabýt
gain an edge (idm) získat výhodu,

náskok
gap year (n) rok volna před nástupem

na univerzitu
garlic (n) česnek
gasp (v) zajíknout se, oddychovat prudce
gate (n) východ
gather (v) shromáždit se, hromadit,

shrnout
gaze (v) zírat, upřeně se dívat
gazelle (n) gazela
gear (n) výstroj, výbava
generalise (v) zobecňovat
generation (n) generace
generator (n) generátor
genetically (adv) geneticky
genius (n) génius
genuine (adj) opravdový, pravý, ryzí
germ (n) zárodek
get hold of (phr) zmocnit se, sehnat (co)
get on with (phr v) vycházet s někým
gift (n) dar
giggle (v) chechtat se, hihňat se
gill (n) žábry
ginger (n) zázvor
give away (phr v) prozradit, odhalit
give it a go (idm) zkusit něco
give sb the sack (idm) vyhodit někoho

z práce
glacier (n) ledovec
gloomy (adj) temný, tmavý
glove (n) rukavice
glow (n) hoření, žhnutí (svíček)
glue (n) lepidlo
go halves with (phr) jít napůl s někým
go into a decline (phr) zhoršit se

(po zdravotní stránce)
go on about (phr v) neustále o něčem

mluvit, „mlít pořád dokola“
go on strike (v) stávkovat
go so far as to (phr) jít až tak daleko, že
go to extraordinary lengths (idm)

zajít pozoruhodně daleko
gorilla (n) gorila
goth (n) gotik (vyznavač gotického stylu)
grab (v) popadnout, chytnout, chňapnout
graffiti (n) grafiti
grape (n) hrozen, víno
gravestone (n) náhrobní kámen,

náhrobek
graveyard (n) hřbitov
gravity (n unc) gravitace
greasy (adj) mastný
grief-stricken (adj) sklíčen zármutkem

gripping (adj) poutavý
groceries (n pl) potraviny
grounded (adj) uvíznutý (loď na

mělčině)
grunt(n) chrochtat
guarantee (v) garantovat, ručit
guess (v) domnívat se, tušit, odhadovat
guide dog (n) vodicí pes
guilt (n unc) vina
gunfire (n) střelba
gust (n) závan, poryv (větru)
gutter (n) škarpa, příkop, nuzné poměry

H
habitat (n) místo výskytu, lokalita
hallmark (n) punc, známka
halt (v) zastavit, zabrzdit
hand in your notice (idm) podat

výpověď
handlebars (n pl) řídítka
handset (n) mobilní telefon
handy (adj) praktický, užitečný
hang up (phr v) zavěsit (telefon)
harm (n) škoda, poškození, zlo
have got the makings of (idm) mít

kvality čeho
hayfever (n) senná rýma
hazel (adj) oříškově hnědá
head off to (phr v) namířit někam
headquarters (n pl) sídlo společnosti,

centrála
heartbroken (adj) zničený žalem
heart-warming (adj) potěšující,

povzbudivý
heated (adj) vášnivý, bouřlivý (diskuze),

rozzlobený
hedge (n) křoví, živý plot
heel (n) pata
helmet (n) přilba, helma
herb (n) bylinka
herbivore (n) býložravec
herd (n) stádo
highlight (v) upozornit na, zdůraznit,

zvýraznit
high-profile (adj) mající velkou

publicitu, známý
hilarious (adj) velice legrační, veselý
hip (n) bok
hippy (n) hippie
hoax (n) žert, mystifikace
hoof (n) kopyto
hooked (adj) zahnutý
hooked on (adj) závislý hovorově
host (n) hostitel, moderátor
host of (n) spousta
hover (v) vznášet se
hovercraft (n) vznášedlo
humid (adj) vlhký, mokrý
humiliate (v) ponížit, ztrapnit
humorous (adj) humorný, směšný
hunt (v) lovit
hysteria (n) hysterie
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I
I can’t hear myself think! (phr) Není

slyšet vlastního slova (kvůli hluku).
identical (adj) identický, stejný, shodný
identify (v) poznat, identifikovat
ignition (n) zapalování (u auta)
ill-disciplined (adj) nevychovaný
illusion (n) iluze, přelud, klam
immigration (n) imigrační oddělení
immoral (adj) nemorální, nemravný,

amorální
immortality ((n) nesmrtelnost
immune system (n) imunitní systém
impact (n) náraz
impersonal (adj) neosobní, strohý
impersonate (v) vydávat se za,

ztělesňovat, ztvárnit herecky
implication (n) implikace
impostor (n) podvodník
impress (v) zapůsobit
in favour of (phr) podpora čeho,

ve prospěch čeho
in its infancy (phr) v plenkách
in response to (phr) v odpověď na
in short (phr) zkrátka, stručně řečeno
in single file (phr) husím pochodem
in terms of (phr) v rámci, na základě

(čeho)
in the long term (phr) dlouhodobě
in the process (phr) během procesu
in the pursuit of (phr) při hledání
incident (n) příhoda, událost
inconvenient (adj) nevhodný,

nepříhodný
incorporate (v) včlenit, spojit
incurable (adj) nevyléčitelný
indicate (v) ukazovat, nasvědčovat,

být důkazem
individual (n) jedinec, osoba, jednotlivec
induct (v) uvést, dosadit, zasvětit
indulgent (adj) shovívavý
inevitable(adj) nevyhnutelný
infect (v) zavirovat
inferior (adj) horší, podřadný, druhořadý
infuriating (adj) k zlosti, k vzteku
ingredient (n) přísada
inhabitant (n) obyvatel
inherit (v) zdědit
inhibition (n) zábrana
inhospitable (adj) nehostinný
initial (adj) počáteční
injury (n) zranění
input (n) přísun, vklad
inquiring (adj) zvídavý, tázavý
inspire (v) inspirovat
install (v) instalovat
instance (n) příklad, případ, ukázka
instant (adj) okamžitý
instinctive (adj) instinktivní
institution (n) ústav
insulated (adj) izolován
integral (adj) nedílný

intend (v) zamýšlet
intense (adj) intenzívní, silný
interact with (v) komunikovat,

vzájemně působit
intimacy (n) intimita
intriguingly (adv) záhadně, netušeně
invade (v) napadnout, vpadnout,

vtrhnout
inventor (n) vynálezce
invest (v) investovat
involve (v) zahrnovat, obsahovat,

znamenat
ironically (adv) ironicky
irrelevant (adj) irelevantní, nenáležitý,

nepodstatný
irresponsible (adj) nezodpovědný
irritable (adj) vznětlivý, popudlivý
isolated (adj) izolovaný, samostatný
issue (n) sporná otázka, problém
it goes to show that (phr) ukazuje se

(je vidět), že
itch (v) svědit

J
jam (n) džem
janitor (n) správce domu
jeep (n) džíp
jet-lagged (adj) trpící pásmovou nemocí

(narušení biorytmů při cestování)
jigsaw (n) skládačka
junction (n) křižovatka
jungle (n) džungle
justify (v) ospravedlnit, omluvit,

opravňovat

K
kayaking (n) jízda na kajaku
keep up (phr v) držet krok
key (adj) klíčový
key ring (n) kroužek na klíče
kidnapper (n) únosce

L
laboratory (n) laboratoř
labour-saving (adj) zjednodušující

práci
lack (v) postrádat, chybět, nemít
lack of demand (n) nízká poptávka
lagoon (n) laguna
landfill (n) skládka odpadků, zavážka
landmark (n) mezník, význačný bod

v krajině
landscape (n) krajina, terén
lane (n) jízdní pruh
lap (n) kolo (jedno, na dráze)
laptop (n) přenosný počítač
last chance (n) poslední šance,

poslední příležitost
laundrette (n) prádelna
launch (n) uvést na trh
layer (n) vrstva
leak (n) díra, trhlina, otvor

leap (n) skok
leave a lot to be desired (phr) být

nedokonalý, neuspokojivý, mít rezervy
legitimate (adj) legitimní, skutečný
lens (n) čočka
leopard (n) leopard
lessen (v) zmenšit se, snížit se
let down (adj) zklamaný
lifelong (adj) celoživotní
life-raft (n) záchranný člun
like (adv) v hovorové řeči slouží jako

výplň, když přemýšlíme nad dalším
slovem

line (n) linka (telefonní)
lines (n pl) herecká role
litter (n unc) odpadky, smetí
livelihood (n) živobytí
lively (adj) plný života, veselý, živý
load (v) nabít (zbraň)
lobby (n) vstupní hala, chodba, kuloár
loft (n) podkroví
long haul (n) „běh na dlouhou trať“,

dlouhá doba
long-standing (adj) dlouholetý,

dlouhotrvající
look into (phr v) prozkoumat
loose (adj) volný, plandavý
lorry (n) nákladní auto
lose out (on) (phr v) neuspět, selhat
lose touch with (idm) ztratit kontakt s
loudspeaker (n) reproduktor
lumpy (adj) hrudkovitý, žmolkovitý
lyrics (n pl) text písně

M
mainly (adv) hlavně
maintain (v) udržovat
major (adj) hlavní, významnější
make out (phr v) rozeznat (zrakem)
make up your mind (idm)

rozhodnout se
mannerism (n) charakteristický způsob,

manýrismus
manual (n) manuál
marathon (n) maratón
mask (n) maska
mast (n) stěžeň, stožár
mate (n) kamarád
matter (v) záležet na čem, mít význam
mature (v) dospět, (u)zrát
melody (n) melodie
memorable (adj) pozoruhodný,

pamětihodný
memorise (v) zapamatovat, učit se

zpaměti
menial (adj) domácí, rutinní, ruční

(práce)
mention (v) zmínit
mess (n) malér
mess things up (phr) poplést, zpackat

něco
messy (adj) nepořádný, ledabylý
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meteor (n) meteor
migraine (n) migréna
mild (adj) mírný, slabý, jemný
milk tooth (n) mléčný zub
mind you (idm) pochopte prosím,

samozřejmě, pozor na to
mind your head (idm) pozor na hlavu
minimise (v) minimalizovat
misbehave (v) špatně se chovat
misery (n) bída, utrpení, neštěstí
misfortune (n) neštěstí, smůla
misguide (v) uvést v omyl
mission (n) mise
misunderstand (v) nesprávně pochopit,

neporozumět
mix (with) (v) stýkat se
model (n) model
modem (n) modém
modesty (n unc) skromnost
moisture (n) vlhkost
monarchy (n unc) monarchie
monorail (n) jednokolejka
monument (n) památník, pomník
moody (adj) náladový
moorland (n) slatina, mokřina,

rašeliniště
mortality (n) smrtelnost
mosquito (n) komár
motivational (adj) motivační,

motivující
mould (v) hníst, modelovat, formovat
mountain range (n) pohoří
mouth-watering (adj) způsobující,

že se člověku sbíhají sliny
moving (adj) dojemný
mug (v) přepadnout
multiply (v) násobit
mumble (v) mumlat, bručet, huhňat
murmur (v) mumlat, šeptat, reptat
mussel (n) škeble
mutual (adj) společný, vzájemný

N
naked (adj) nahý
nanny (n) chůva
napkin (n) ubrousek
narrow-minded (adj) úzkoprsý,

přízemní
nationwide (adj) celonárodní,

celostátní
native people (n) místní lidé
natural habitat (n) přirozené

prostředí
nerve-racking (adj) drásající nervy
network (n) síť
neuroticism (n unc) neurotismus
news bulletin (n) přehled zpráv
next to worthless (phr) téměř bezcenný
nickname (n) přezdívka
no mean achievement (phr) nemalý

úspěch, nelehká věc
no trace of (idm) ani stopa po

nocturnal (adj) noční
nod off (phr v) udřímnout
nomadic (adj) kočovný
notably (adv) obzvláště, zejména
notion (n) názor, představa, pojem
nourishing (adj) výživný
novel (adj) nový, neobvyklý
novelty (n) novinka, nezvyklost
nursery rhyme (n) dětská říkanka

O
object (v) namítat, mít námitky proti
obsession (n) posedlost
occur (v) stát se, nastat, přihodit se
occur (v) přijít na mysl, napadnout
odd (adj) příležitostný
odour (n) zápach
odyssey (n) odysea
offend (v) urazit
offended (adj) uražený
official (n) úřední osoba
olive (n) oliva
on all fours (phr) po čtyřech
on balance (phr) při bližší úvaze
on duty (phr) ve službě
on the cards (idm) (být) v kartách

(má se stát)
on the contrary (phr) naopak
on the spur ot the moment (idm)

nahonem, náhle
on top of the world (phr) na vrcholu

blaha, v sedmém nebi
ongoing (adj) pokračující
onlooker (n) přihlížející
open-minded (adj) liberální,

svobodomyslný
open-plan (adj) „open-plan“, systém

kanceláří v otevřeném prostoru
opponent (n) protivník, soupeř
oppose (v) oponovat, bránit se, postavit

se proti
optimistic (adj) optimistický
option (n) možnost
originality (n) originalita
ornament (n) ozdoba, dekorace,

ornament
orphanage (n) sirotčinec
otherwise (adv) jinak, sice, nebo
out of (phr) bez
outcry (n) protest, poprask
outrun (v) předběhnout
outweigh (v) převažovat, převážit
overall (adj) celkový
over-commit (v) zavázat se udělat víc,

než můžu
overcrowded (adj) přecpaný, přeplněný,

přelidněný
overestimate (v) přecenit, odhadovat

příliš vysoko
overhear (v) zaslechnout
overcharge (v) předražit, nadsadit

(cenu), ošidit

overshadow (v) zastínit
overtake (v) předjet
overthrow (v) svrhnout
overwhelming (adj) nepřekonatelný
own up (phr v) přiznat se, „kápnout

božskou“
ownership (n) vlastnictví
oyster (n) ústřice

P
pack (n) smečka
pad (n) šlapka (polštářek tlapy)
paella (n) paella, tradiční španělské jídlo
palm (n) dlaň
pan (n) pánev
panic (v) zachvátit panikou
paprika (n) paprika
parachute (n) padák
paranormal (adj) paranormální
parcel (n) balík
partially (adv) částečně
participant (n) účastník
passage (n) cesta
passion (n) vášeň
patent (n) patent
pattern (n) vzor, vzorek
pay in full (phr) zaplatit celou částku
peak (n) vrchol (hory)
peanut (n) burský oříšek
peck (v) klovat, zobat
pedal-powered (adj) šlapací
pedestrian (n) chodec
peel (v) loupat
peer (v) civět, dívat se upřeně
penniless (adj) bez peněz
perfectly (adv) dokonale, naprosto
performance-enhancing drug (n)

povzbuzující droga
period (n) období, doba, perioda,

doba trvání
permanent (adj) stálý
persistence (n unc) vytrvalost,

houževnatost
personable (adj) pohledný,

příjemného zevnějšku
personality (n) osobnost
personally (adv) osobně
perspective (n) pohled, perspektiva,

hledisko, zorný úhel
petition (n) petice
phase out (phr v) stahovat, postupně

zastavovat
phenomenon (n) fenomén, úkaz, jev
philanthropist (n) filantrop, lidumil
phobia (n) fóbie
pie (n) koláč, závin
piercing (n) piercing
pigeon (n) holub
pile (n) hromada, kupa
pillow (n) polštář
pine (n) borovice
pioneer (n) průkopník
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pitch (n) hřiště
plain (adj) nevýrazné chuti, mdlý
plain (n) rovina, pláň
plant (v) nastrčit, nastražit
platform (n) nástupiště
play on words (phr) slovní hříčka
plot (n) zápletka
plug (n) zástrčka
plus (prep) a (plus), navíc s
pointless (adj) zbytečné, nesmyslný,

marný
poisonous )adj) jedovatý
poker (n) poker (karetní hra)
policy (n) politika, taktika, postup
policy custody (n) vyšetřovací vazba
ponder (v) hloubat, dumat, přemítat
pool (n) kulečník
porridge (n) ovesná kaše
port (n) přístav
portion (n) porce
portrait (n) portrét
pose a problem (idm) představovat

problém
pose as (v) vydávat se za
posh (adj) noblesní, snobský
possessed (adj) posedlý
postmark (n) poštovní razítko
postpone (v) odložit, odročit
potent (adj) silný, mocný, potentní
potential (adj) potenciální, možný
potential (n) potenciál
pour (v) proudit, linout
power cable (n) elektrická šňůra
precaution (n) opatření, prevence
precious (adj) drahý
precise (adj) přesný
preconception (n) předsudek,

předpojatost
predator (n) predátor
predictable (adj) předvídatelný
pregnancy (n) těhotenství
press (n unc) tisk
press conference (n) tisková konference
pressure (n) nátlak, tlak
prey (n) kořist
primitive (adj) primitivní, jednoduchý
principle (n) princip
printable (adj) otisknutelný,

publikovatelný
printing press (n) tiskařský lis
priority (n) priorita
privacy (n unc) soukromí
probe (n) sonda
process (n) postup, proces, průběh
prodigy (n) génius (zázračný člověk

nebo dítě)
promote (v) povýšit
promote (v) propagovat
prop (n) rekvizita
propeller (n) lodní šroub
proper (adj) řádný, správný
property (n) majetek

prospect (n) vyhlídka, šance
protection (n unc) ochrana
protest march (n) protestní pochod
prove (v) dokázat, prokázat
provide (v) poskytnout
public speaking (n) mluvení

na veřejnosti, veřejný projev
publicity (b unc) publicita
publicity stunt (n) kousek na

upoutání pozornosti veřejnosti
pudding (n) moučník
pull out of (phr v) odstoupit od
pump (n) pumpa
punctual (adj) dochvilný
puncture (n) díra, píchnutí

(u pneumatiky)
punch (v) udeřit pěstí
punk (n) pankáč
purchase (v) koupit
pursue (v) sledovat, usilovat, snažit se
puzzled (adj) zmatený, bezradný

Q
query (n) dotaz
question (v) ptát se, vyptávat se, vyslýchat

R
raise (v) vychovat
random (adj) náhodný
range (n) dosah
ranch (n) farma, ranč
ransom (n) výkupné
rash of (idm) vlna něčeho (stížností)
ratings (n pl) hodnocení pořadí,

sledovanost (TV)
rational (adj) racionální, rozumový,

inteligentní
raw (adj) syrový
razor (n) břitva, žiletka
react to (v) reagovat na něco
realise an ambition (phr) splnit si

ambici
rear its ugly head (phr) zvrtnout se,

vystrčit drápy
reassurance (n) útěcha, opětovné

ujištění
rebellious (adj) vzpurný, odbojný
reckon (v) myslit, počítat, považovat
recognise (v) poznat, rozpoznat
recollect (v) vzpomenout si, vybavit si

v paměti
record (n) záznam, doklad
recovery (n) zotavení
recreation (n) zábava, odpočinek
redouble your efforts (phr)

zdvojnásobit úsilí
reduce (v) snížit, zmenšit
re-emerge (v) znovu se objevit,

znovu se vynořit
reference (n) zmínka
reflect (on) přemýšlet o, uvažovat o,

přemítat

refund(n) vrácené peníze
regarded as (adj) považován za
regardless of (phr) bez ohledu na,

nehledě na
regiment (n) regiment, pluk
region (n) oblast, kraj, region
register (v) registrovat, hlásit, zapsat
regret (v) litovat
rehearse (v) nacvičovat
reject (v) odmítnout, zamítnout
relative (n) příbuzný
release (v) propustit
reliable (adj) spolehlivý
relocate (v) přemístit, přesunout
reluctant (adj) neochotný, zdráhavý
remind (v) připomenout
remote (adj) vzdálený, odlehlý
remove (v) odstranit, sejmout
renowned (adj) proslulý
rent (v) pronajmout
replace (v) nahradit
represent (v) reprezentovat,

představovat, znamenat
reproduced (adj) napodobovat,

kopírovat
reputation (n) reputace, pověst
rescue (v) zachránit
researcher (n) výzkumník, badatel
resent (v) odmítat, nest nelibě, nesnášet
reserved (adj) rezervovaný, zdrženlivý,

chladný
residence (n) rezidence
resolve (v) rozřešit, vyřešit
resort (n) letovisko
resort to (phr v) uchýlit se k
respect (n unc) respekt
respectable (adj) slušný, čestný,

bezúhonný
respond (v) reagovat
restore (v) obnovit, uvést do původního

stavu, restaurovat
resulting (adj) výsledný, následný,

plynoucí
resurface (v) obnovit povrch (silnice)
retain (v) udržet (si)
reunite (v) opět shledat, smířit, sjednotit
reveal (v) odhalit, ukázat
revise (v) zopakovat (na zkoušku)
ridicule (n) výsměch, posměch
right angle (n) pravý úhel
rights (n pl) práva
rich (adj) tučný (o jídle)
risk-taking (adj) ochotný riskovat,

odvážný
rival (n) protivník, soupeř
rock face (n) skalní svah
rock chick (n) rokerka
role (n) role, úloha
roll back (n) protočit panenky (oči)
rook (n) havran
rope (n) lano
router (n) směrovač
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row (n) řada
rubber (n) guma
ruins (n pl) rozvaliny, zřícenina
rumbling (adj) rachotivý, hřmící
run up against (phr v) narazit na
runway (n) vzletová dráha, ranvej
rural (adj) venkovský
ruthless (adj) nelítostný, bezohledný,

tvrdý

S
sabotage (v) sabotovat
saddle (n) sedlo
sane (adj) normální, příčetný
savoury (adj) slaný, pikantní
saying (n) přísloví, rčení, pořekadlo
sb’s days are numbered (idm) něčí

dny jsou sečteny
scandal (n) skandál
scar (n) jizva
scenery (n) scenérie, krajina
sceptical (adj) skeptický
scoop (v) shrábnout (peníze)
scooter (n) skůtr
scores of (phr) mnoho, velmi často
scorpion (n) škorpión, štír
screenplay (n) scénář
script (n) psané písmo
seal (n) lachtan
seaweed (n) chaluha, mořská řasa
security (n unc) zabezpečení
segment (n) část, díl
seize the chance (phr) chopit se

příležitosti
selection (n) výběr
self-centred (adj) egoentrický,

sebestředný
self-disciplined (adj) disciplinovaný
self-esteem (n) samolibost, hrdost
selfless (adj) nezištný
self-loading (adj) samozaváděcí,

samonabíjecí
self-righteous (adj) upjatý, škrobený,

farizejský
sensational (adj) vzrušující, úžasný,

senzační
sense of humour (phr) smysl pro

humor
senseless (adj) nesmyslný, hloupý
sensible (adj) rozumný, moudrý
sensitive (adj) citlivý
sensor (n) čidlo, senzor
sensory (adj) smyslový
serve (in) (v) sloužit v armádě
session (n) lekce, sezení
set (n) scéna (jevištní)
set a record (phr) vytvořit rekord
set down (v) vysadit (z auta)
set up (phr v) založit, začít co
setback (n) překážka, zhoršení
set-top-box (n) set top box
shadow (n) stín

shape (v) formovat
share (v) sdílet, dělit (mezi sebe)
shark-infested (adj) zamořený žraloky
sheer (adj) naprostý, čirý
sheet (n) kus/list materiálu
shelter (n) úkryt, kryt, přístřeší
shepherd (n) ovčák
sheriff (n) šerif
shield (v) chránit
shin (n) holeň
shiver (v) třást se, chvět se
shooting star (n) létavice (hvězd.)
shopaholic (n) člověk závislý na

nakupování
shop-lifting (n) drobná krádež

v obchodě
shortage (n) nedostatek
shorten (v) zkrátit
short-lived (adj) krátkodobý
shot (n) výstřel
sibling (n) sourozenec
side-effect (n) vedlejší účinek
sigh (v) vzdychnout, vzdychat
sighting (n) pozorování
signal (v) signalizovat
significant (adj) významný, podstatný
similar to (adj) podobný
simulated (adj) falešný, umělý
simultaneously (adv) současně,

souběžně
singe (v) sežehnout, připálit
single out (phr v) vybrat, zvýraznit,

specifikovat
single-minded (adj) soustředěný,

cílevědomý
sinister (adj) zlověstný
sink (v) potopit (se)
sitcom (n) situační komedie
skin tone (n) odstín pleti
skinny (adj) hubený, vyzáblý
slap (v) plácnout, plesknout, pohlavkovat
sleeve (n) rukáv
slice (v) krájet, nakrájet
slip (v) uklouznout
slogan (n) slogan
smash a record (phr) zlomit rekord
snack (n) malé občerstvení, svačina
snail (n) hlemýžď
snort (n) chrochtat
so far (adv) dosud, doposud
soak (v) namočit, promáčet
sole (adj) jediný
solid (adj) tuhý, pevný
solitary (adj) samotářský, osamělý
soothing (adj) uklidňující, zklidňující
soundtrack (n) hudba k filmu
spare part (n) náhradní díl
speak your mind (idm) říkat svůj názor
special effects (n) zvláštní efekty
specific (adj) určitý
specification (n) specifikace
specimen (n) vzorek

spectacular (adj) velkolepý, senzační
spellbound (adj) okouzlený, očarovaný
spicy (adj) pikantní, kořeněný,

aromatický
spill (v) rozlít
spiral out of control (phr) vymknout se

kontrole
split up (phr v) rozdělit se, rozejít se
spot (v) zpozorovat
spotless (adj) neposkvrněný
sprawling (adj) rozpínající se,

roztahující se
spray paint (n) stříkací lak
spread (n) hostina
spread to (v) šířit se, rozrůst se
sprinkle (v) posypat, poprášit
sprinter (n) sprintér
spur (on) (v) pobídnout, podnítit
spy (v) uvidět, zahlédnout
squash (v) umlčet, rozdrtit
squeeze in (v) vmáčknout se, namačkat,

vtěsnat
squid (n) chobotnice
stable (adj) stálý
stage (n) stádium, fáze, stupeň
stage a protest (phr) uspořádat

protestní akci
stamp (v) dupnout
stand out (phr v) vystupovat, vyčnívat
starving (adj) velmi hladový, umírající

hladem
state (n) stav
steady (adj) stálý, stabilní
steam (n unc) pára
steep (adj) příkrý
steer (v) řídit (auto, kormidlovat loď)
stereotype (n) stereotyp
stewed (adj) dušený
stick (to) (v) držet se čeho
stick (v) utkvět v paměti
stick by (phr v) držet při někom
stiff (adj) tuhý, ztuhlý
stimulate (v) stimulovat
sting (v) bodnout (žihadlem)
stinging (adj) bodavý
stir (v) pohnout, jitřit, budit
stodgy (adj) těžký (nestravitelný)
stop (n) zastávka
store (of) (n) zásoba (čeho)
storm (v) vpadnout/vypadnout,

vejít/odejít rozzuřeně
strained (n) napjatý
strengthen (v) posílit
stretch your legs (phr) protáhnout si

nohy, projít se
strict (adj) přísný
strike sb (as) (v) připadat (jako)
string (n) série, řetěz, sled
strip (sb of sth) (v) zbavit (někoho

něčeho), odebrat někomu něco
struggle (v) bojovat, probíjet se, usilovat
stubborn (adj) tvrdohlavý, neústupný
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stuff (n) věci, krámy, hmota
stunt (n) dovedný kousek (nebezpečná

akce ve filmu)
subjective (adj) subjektivní
submit (v) předložit
substance (n) hmota, látka, materiál
subtract (v) odečítat
suffer (v) trpět
sufficient (adj) dostatečný, přiměřený
suit you down to the ground (phr)

padne ti jak ulitý
sum up (v) shrnout, rekapitulovat
summon (v) svolat, povolat, vyzvat
summon the nerve (phr) sebrat odvahu
supply (n) dodávka, přísun, zásoba
supply depot (n) zásobovací sklad
suppress (v) potlačit
surgeon (n) chirurg
surreal (adj) surealistický, snový
surrounded by (adj) obklopen kým/čím
surroundings (n pl) okolí
surveillance (u unc) sledování
survival (n) přežití
suspect (n) podezřelý
swallow (v) ukrýt, pohltit (tma)
swan (n) labuť
swap (v) vyměnit (si)
swear (v) přísahat, zapřísáhnout
sweaty (adj) propocený
swell (v) naběhnout, otékat, zvětšit se
swerve (v) náhle uhnout
swift (adj) rychlý, pohotový, hbitý
symbol (n) symbol
sympathetically (adv) soucitně, účastně

T
tactic (n) taktika
take it easy (phr) nedělat si těžkou

hlavu, být v klidu
take it for granted (phr) brát něco

za samozřejmé
take place (phr) konat se
take sb up on (v) vzít někoho za slovo,

přijmout nabídku
take sth for granted (idm) považovat

za samozřejmé
take the blame for (phr) brát vinu za
take your mind off something (idm)

přijít na jiné myšlenky
talent (n) talent
talk back (phr v) odmlouvat
talk show (n) talk show
tank (n) tank
tanned (adj) opálený
tap (n) vodovodní kohoutek
tap (v) poklepat
target (n) cíl, terč
taste for (n) záliba, smysl pro
tasteless (adj) bez chuti
team player (n) týmový hráč
telegraph wire (n) telegrafní drát
telepathic (adj) telepatický

temporary (adj) dočasný
tend (v) mít sklon, inklinovat, směrovat
tender (adj) křehký, delikátní
tense (adj) napjatý, nervózní
terminal building (n) budova terminálu
terrain (n) terén
testify (v) vypovídat, svědčit
texture (n) struktura
theft (n) krádež
theme (n) téma
theory (n) teorie, domněnka, pojetí
therapy (n) terapie
thick and fast (phr) jako smršť
thigh (n) stehno
thirst-quenching (adj) žízeň hasící
thorough (adj) důkladný, svědomitý
thought-provoking (adj) podnětný,

vybízející k zamyšlení
threaten (v) vyhrožovat, hrozit
three-dimensional (adj) trojrozměrný
thrill-seeker (n) osoba vyhledávající

napětí a vzrušení
throw doubt on (phr) brát něco

v pochybnost
thump (v) bušit
thunderstorm (n) bouřka, bouře
tide (n) příliv a odliv
tie in with (phr v) odpovídat, souhlasit
time-consuming (adj) časově náročný
time-keeper (n) časoměřič
tinker around (v) spravovat, drátovat,

montovat
to cap it all (idm) k završení všeho
tolerant (adj) tolerantní
tomb (n) hrobka
tongue (n) jazyk
tool (n) nástroj
torch (n) baterka, svítilna
tortoise (n) želva
tough (adj) silný, tvrdý, nepoddajný
tournament (n) turnaj
tower block (n) věžák
track down (v) vystopovat
tracksuit (n) tepláková souprava
traffic warden (n) hlídač na parkovišti
tragic (adj) tragický
trail (v) stopovat, sledovat
trait (n) povahový rys, vlastnost
tram (n) tramvaj
transform (v) přeměnit, přetvořit
trapped (adj) chycený, uvíznutý
treat (v) jednat s, zacházet
treat (v) pozvat někoho někam, hostit,

koupit někomu něco, udělat radost
treatment (n) léčba
trek (n) cesta, tůra
trendy (adj) módní, trendový
trickle (v) kanout, stékat, crčet
trip over (v) zakopnout
triumph (n) triumph, vítězství
troops (n pl) vojenské jednotky, vojsko
tropical (adj) tropický

troubled (adj) problémový, nepokojný
truffle (n) lanýž
truly (adv) opravdově, věrně, skutečně
trumpet (v) vyhlásit, „vytroubit“
trust (n) důvěra
tube (n) tuba
turmeric (n) kurkuma
turned up (adj) zvednutý, ohrnutý
twin (n) dvojče
twitch (v) trhnout, cuknout, škubnout

U
UFO (n) UFO
unbeatable (adj) neporazitelný
unconventional (adj) nekonvenční
under certain circumstances (phr)

za určitých okolností
underestimate (v) podceňovat
undergo (v) podstoupit, prodělat
undertake (v) zavázat se, garantovat
ungrateful (adj) nevděčný
unidentifiable (adj) neidentifikovatelný
unique (adj) jedinečný
unmanned (adj) bez posádky
unmissable (adj) neobyčejný, nevšední
unnervingly (adv) depresívně,

skličujícně
unpredictable (adj) nevypočitatelný
unveil (v) odhalit, ukázat
unwitting (adj) bezděčný
up to date (adj) moderní, současný,

aktuální
upbringing (n) výchova
update (v) aktualizovat
upright (adv) vzpřímeně
urban (adj) městský
utterly (adv) zcela, úplně

V
vacation (n) prázdniny, volno, dovolená
valley (n) údolí
value (n) hodnota, význam
van (n) dodávka
vandalise (v) vandalsky ničit, demolovat
vast (adj) rozsáhlý, rozhlehlý
vegan (n) vegan
vegetation (n unc) vegetace
venison (n) zvěřina, srnčí (maso)
venture (n) riskantní podnik
venue (n) místo konání
version (n) verze
via (prep) přes, via, skrz
victim (n) oběť
victorious (adj) vítězný
villain (n) zloduch, ničema
vinegar (n) ocet
vineyard (n) vinice
violin (n) housle
virus (n) virus (počítačový)
visa (n) vízum
visibly (adv) viditelně
vision (n) vize
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visualise (v) představit si
vivid (adj) svěží, jasný
volume (n) kniha, svazek, díl knihy

W
volunteer (n) dobrovolník
wade (v) brodit se, brouzdat se
wages (n pl) výplata, mzda (týdenní)
waist (n) pas
wallpaper (n) tapeta
wardrobe (n) šatní skříň
waterfall (n) vodopád
weapon (n) zbraň
wear on (phr v) vléct se, táhnout se
wearable (adj) nositelný, vhodný

k nošení na těle
webbed feet (n) nohy s plovací blánou
welfare (n unc) prospěch, blaho
well-being (n unc) blahobyt, pohoda

(tělesná i duševní)
western (n) western (film)

wet-suit (n) neoprénový/potápěčský
oblek

whale (n) velryba
wheelchair (n) kolečkové křeslo
when it comes to (phr) když přijde na
whet your appetite (for) (idm)

povzbudit chuť
whip out (v) rychle vytáhnout
whistle (n) píšťala
white lie (n) nevinná lež
wholeheartedly (adv) z celého srdce,

zcela
widespread (adj) rozšířený
wig (n) paruka
wilderness divočina
windscreen (n) čelní sklo (auta)
wing (n) křídlo
wipe (v) utřít, vytřít
wisdom (n) moudrost
with your bare hands (phr) holýma

rukama

withstand (v) vydržet
witch (n) čarodejnice
witness (n) svědek
wondrous (adj) podivuhodný
woods (n pl) les
word of caution (phr) varování
work out (phr v) uspět
worm (n) červ
worth (adj) stojící za
worthwhile (adj) stojící za to, hodnotný
wounded (adj) zraněný, raněný
wrap (v) (za)balit
wrestle (n) zápasit
wrist (n) zápěstí
writer’s block (n) spisovatelský blok

(zablokování)

Y
yoghurt (n) jogurt
youngster (n) mladík, dívka
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