
CONFUSING WORDS 1 – OBSAH 

Úvod      

  1 NěkOlIk (pro počitatelná podstatná jména) • tROCHU (pro nepočitatelná podstatná jména)    06

  2 NěkOlIk (pro počitatelná podstatná jména) • málO (pro počitatelná podstatná jména)    08

  3 tROCHU (pro nepočitatelná podstatná jména) • málO (pro nepočitatelná podstatná jména)/mAlý    10

  4 NěkOlIk (lidí, věcí) • (určitý) pOčet (lidí, věcí)    12

  5 NějAký • jAkýkOlIv/kteRýkOlIv    14

  6 NAD (nelze použít ve všech případech) • NAD     16

  7 přIjmOUt • kROmě    18

  8 RADA • pORADIt    20

  9 OvlIvNIt • ÚčINek    22

10 pOté (po nějaké události nebo čase, které již byly zmíněny) • pOzDějI/pOtOm     24

11 v pOřáDkU (často používané) • v pOřáDkU (neformální, používané méně často)  26

12 ABeCeDA • píSmeNA    28

13 mezI (dvěma lidmi, zvířaty nebo věcmi) • mezI (více lidmi, zvířaty nebo věcmi)  30

14 mNOžStví (pro nepočitatelná podstatná jména) • pOčet (pro počitatelná podstatná jména)  32

15 ODpOvěDět/ODpOvěď • ODpOvěDět/ODpOvěď (i písemná)  34

16 NějAký (v určitých typech vět) • nějaký (v dalších typech vět)  36

17 jAkO (hlavně ve frázích) • pODOBNě jAkO (přímé přirovnání)  38

18 vyHNOUt Se kOmU/čemU • přeDejít čemU  40

19 pOD (nelze použít ve všech případech) • pOD  42

20 veDle kOHO/čeHO • kROmě čeHO/NAvíC  44

21 vypůjčIt SI CO OD kOHO • zApůjčIt kOmU CO  46

22 vypůjčIt SI CO OD kOHO • pOUžívAt CO   48

23 přINéSt CO/přIvéSt kOHO • vzít S SeBOU kOHO/CO • DOjít kAm pRO kOHO/CO  50

24 DětSký • DětINSký  52

25 peStROBARevNý/zAjímAvý (příběh)/SvéRázNý (člověk) • BARevNý/zBARveNý/NABARveNý   54

26 NeUStálý/čAStO OpAkOvANý • NepřetRžItý  56

27 DRAHý (nákladný/nákladný a přitom cenný) • DRAHý (nákladný)  58

28 HROzINkA/RyBíz • pROUD (vody apod.)/SOUčASNý (domov, stav apod.)  60

29 mlékáRNA • DeNík, zápISNík  62

30 OpUStIt CO/pOUšť • DezeRt, zákUSek  64



31 OBjevIt • vyNAlézt  66

32 StARší (srovnání věku dvou členů rodiny) • StARší (neformální, lze použít volněji)  68

33 kAžDODeNNí (přídavné jméno) • kAžDý DeN (příslovečné určení)  70

34 kAžDý člOvěk (v dané skupině)/všICHNI lIDé • kAžDý (člověk nebo věc – bez výjimky)  72

35 málO (s počitatelnými podstatnými jmény) • málO (s nepočitatelnými podstatnými jmény)  74

36 pO (určitou dobu) • OD (určité doby dosud) • DO (určité doby)  76

37 ODevzDAt CO • NeCHAt SI Ujít CO  78

38 OBěšeNý • pOvěšeNý (např. obraz)  80

39 HeROIN • HRDINkA  82

40 lIDSký (člověčí) • HUmáNNí (chování k jiným lidem a ke zvířatům)  84

41 já (v podmětu věty) • mě, mNě, mNe, mI, mNOU/já (samostatně a ve speciálních případech)  86

42 včAS • NAčAS (přesně)   88

43 tO je • jeHO (zájmeno přivlastňovací pro střední rod)  90

44 minulé příčestí slovesa pOlOžIt • minulé příčestí slovesa ležet   92   

45 pOzDějI/pOzDější • teN DRUHý/pOSleDNě jmeNOvANý   94

46 pOlOžIt CO kAm • ležet kDO/CO/lHát                    96                                                                                      

47 žít, ByDlet • pOBývAt DOčASNě   98

48 vOlNý/NeUtAžeNý • ztRAtIt/pROHRát 100

49 vyROBeNO z (vzhled materiálu změněn) • vyROBeNO z (vzhled materiálu nezměněn) 102

50 mNOHO (s počitatelnými podstatnými jmény) • mNOHO (s nepočitatelnými podstatnými jmény) 104

51 pROšel/pROjel kOlem kOHO/čeHO/mINUl kOHO/CO • 

 kOlem/pO (časově)/mINUlý/mINUlOSt        106

52 člOvěk • OSOBy/lIDé (v úřední a právnické angličtině) • lIDé  108

53 tICHý • DOCelA  110

54       zveDNOUt CO/vyCHOvAt kOHO/pěStOvAt CO • 

 StOUpAt/zveDNOUt Se/vyjít (slunce apod.)         112

 zvýšeNí plAtU (v americké angličtině) • zvýšeNí plAtU (v britské angličtině)             112      

55 vylOUpIt, vykRáSt CO (obvykle s použitím hrozeb nebo násilí) • UkRáSt CO kOmU            114

56 pOSlAt kOHO, CO • vzít S SeBOU kOHO/CO  116

57 NeHyBNý/StABIlNí • kANCelářSké pOtřeBy 118

58 vySOký (a štíhlý) • vySOký (a široký) 120

59 jejICH • tAm (příslovce)/SOUčáSt exISteNčNí vAzBy  122

60 mít NA SOBě/NOSIt NA SOBě CO • OBléCI SI/OBOUt SI CO 124


