
CONFUSING WORDS 2 – OBSAH

 

Úvod      

                                                                                                                                                                                                                          

  1 příStUp/vStUp (do budovy apod.) • NADBytek čeHO    6

  2 vStUp/vStUpNé • příStUp (právo vstoupit)    8

  3 zálOHA (peněžní)/pROveDeNý přeDem • mODeRNí, vySpělý    10

  4 NepřízNIvý/škODlIvý • mAjíCí ODpOR (k čemu)    12

  5 pOStIHNOUt kOHO (nemoc apod.) • způSOBIt kOmU (potíže, rozpaky)    14

  6 všICHNI/všeCHNO (v kladné větě) • žáDNý    16

  7 všICHNI SpOlečNě • Celkem/DOHROmADy    18

  8 zmíRNIt (čí strach apod.) • Alej    20

  9 tAké (v kladné větě) • tAké Ne (v záporné větě)    22

10 Oltář • pOzměNIt CO    24

11 StříDAjíCí Se/kAžDý DRUHý • AlteRNAtIvNí/NáHRADNí (plán apod.)  26

12 lASkAvý (člověk) • přátelSký (vztah)  28

13 UměleC (zejména výtvarný) • eStRáDNí UměleC  30

14 minulé příčestí slovesa tO Be (být) • minulé příčestí slovesa tO GO (jít, jet)  32

15 NAROzeNý (příd. jméno) • minulé příčestí slovesa tO BeAR (nést/rodit/snést)  34

16 OBA, A i B • jAkOž I, StejNě jAkO (je nutné použít pro více než dva lidi nebo věci)  36

17 kOBeReC • ROHOž/přeDlOžkA (k posteli apod.)  38

18 klASIkA (dílo)/klASICký (vzorový, typický) • klASICký (tradiční a kvalitní, např. vzdělání)  40

19 UklIDIt/vyčIStIt (běžně používané) • OčIStIt (použití: ve speciálních případech a obrazně)   42

20 ODěvy • látkA/UtěRkA  44

21 kómA • čáRkA (ve větě)  46

22 přIROvNAt CO k čemU • pOROvNAt CO S čím  48

23 SlOžIt pOklONU • DOplNěk k čemU  50

24 NAkAžlIvý (přenos dotykem) • NAkAžlIvý (přenos vzduchem)  52

25 OBCHODOvAt S čím • zABývAt Se čím/řešIt CO   54

26 závISlá OSOBA (rodinný příslušník) • závISlý NA kOm/čem (obecně)  56

27 DvOjí • SOUBOj  58

28 jeDeN DRUHéHO (o dvou lidech) • jeDeN DRUHéHO (o více lidech)   60

29 emIGRANt • ImIGRANt  62

30 zABAlIt/zAHAlIt • OBálkA  64



31 HlAvNě/OBzvlášť/velmI • SpeCIálNě (mimořádným způsobem)  66

32 Dále (vzdálenost) • DAlší/Dále/víCe   68

33 SNOUBeNeC • SNOUBeNkA  70

34 leS (rozsáhlý) • DžUNGle   72

35 SpOlečeNSky/OFICIálNě • Dříve/kDySI  74

36 vězNICe • Gól  76

37 DOBRý/DOBře (ve velmi neformální angličtině) • DOBře (ve standardní angličtině)  78

38 líNý • IDOl  80

39 SmyšleNý • vyNAlézAvý  82

40 méNě (s podstatnými jmény nepočitatelnými) • méNě (s podst. jm. počitatelnými)  84

41 NeDBAlý (člověk) • zANeDBAtelNý (množství, počet, účinek)  86

42 BOleSt (ostrá) • BOleSt (méně intenzivní, trvající delší dobu)  88

43 zčáStI/čáStečNě • čáStečNě (spíše v odborném kontextu, hlavně před některými adjektivy)  90

44 šlApAt DO peDálů • pRODávAt pO DOmeCH/ROzNášet (pomluvy apod.)   92   

45 OSOBNí • peRSONál   94

46 USkUtečNItelNý • pRAktICký/ÚčelNý   96                                                                                      

47 pRemIéR/přeDNí (prestižní) • pRemIéRA (filmu apod.)   98

48 řeDItel(kA)/HlAvNí • pRAvIDlO (chování) 100

49 zA přeDpOklADU, že… • pOkUD Ne… 102

50 ODlOžIt (na později) • UHASIt (oheň apod.) 104

51 NAHRADIt kOHO/CO kým/čím • DOSADIt kOHO/CO zA kOHO/CO 

 (za slovesem je předložka FOR) 106

52 UCtIvý • příSlUšNý/vlAStNí (rodina, země) 108

53 NěkDy (v budoucnosti) • NěkDy (dříve nebo teď)   110

54 vyměNIt SI/pROHODIt SI CO S kým • UDeřIt/zABít (novinami, plácačkou)  112

55 Dát výpRASk kOmU/jASNě pORAzIt (ve hře, v soutěži) • mlátIt (obilí)  114

56 ÚNAvNý/vyčeRpávAjíCí • OtRAvNý/pROtIvNý 116

57 pOUžItí (určitého slova)/SpOtřeBA NeBO způSOB pOUžíváNí čeHO • 

 pOUžItí/vyUžItí čeHO 118

58 plýtváNí • ODpAD 120

59 CO, jAký (v otázce – výběr z velkého počtu) • CO, jAký (v otázce – výběr z užšího počtu) 122

60 kDO (v 1. pádě) • kOHO, kOmU, kteRéHO, kteRémU, jeHOž, … (po předložce)  124


