Doprava
Transportation
Můžete mi říct, kde je nejbližší zastávka autobusu/autobusové nádraží?
Can you tell me where the nearest bus stop/bus station is?
Kolik prosím stojí jednosměrná jízdenka do Londýna?
How much is a one-way ticket to London please?
Chtěl bych zpáteční jízdenku do Bristolu.
I’d like a return ticket to Bristol please.

Jak dlouho ta jízdenka platí?
How long is the ticket valid?

Rád bych si rezervoval místenku v autobusu, který jede ve 14h do Londýna.
I’d like to reserve/to book a seat on the two o’clock bus to London.
Chtěl bych sedadlo u okna.
I’d like a window seat.

Obávám se, že sedíte na mém místě.
I am afraid you are sitting in my seat.

Ze kterého nástupiště odjíždí vlak do Manchesteru?
Which platform does the train to Manchester leave from?
Je tohle místo obsazené/volné?
Is this seat taken/vacant?

Mohu otevřít/zavřít okno?
May I open/close the window?

Jedete do centra města?
Are you going to the city centre?

Kde mám vystoupit?
Where shall I get off?
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blízký, blízko
near /nɪə/
jednosměrná
one-way /ˈwʌnˈweɪ/
zpáteční
return /rɪˈtɜ:n/
platný
valid /ˈvælɪd/
nástupiště
platform /ˈplætfɔ:m/
odjet
leave /li:v/
obsazený
taken /ˈteɪkən/
volné (např. místo)
vacant /ˈveɪkənt/
vystoupit
get off /gɛtˈɒf/

Peníze
Money /ˈmʌni/

hotovost
odbavení
check-in
cash
/kæʃ/
/ˈtʃɛkɪn/

bankomat
a cash machine (GB) / an ATM (US)

vybrat peníze
to withdraw money

automat
hala
hall /hɔːl//məˈʃiːn/
machine

směnárna
an exchange office

běžný účet
a current account

spořicí účet
a savings account

směnit peníze
to exchange money

rozměnit peníze
to change money

směnný kurz
an exchange rate

vybrat (peníze)
vyzvednout
si
claim /kleɪm/
withdraw
/wɪðˈdrɔː/

bankovním převodem
via a bank transfer

vyměnit,
přílet,
příjezd
směnit
arrival /əˈraɪvəl/
exchange
/ɪksˈtʃeɪndʒ/

zaplatit v hotovosti
to pay in cash

platit kreditní kartou
to pay with a credit card

Kde je nejbližší … ?
Where is the nearest … ?

Kolik peněz … .
How much money … ?

Kde můžu … ?
Where can I … ?

Můžete mi říct … ?
Can you tell me … ?

Jaký je … ?
What is … ?

Mohu směnit … ?
Can I exchange … ?
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bankomat (US)
obrazovka
screen/eɪ/skriːn/
ATM
ti: em/

současný, bežný
vzlet
take-off /ˈkʌrənt/
current
/ˈteɪkɒf /
účet (bankovní)
přistát
land /lænd/
account
/əˈkaʊnt/
šetřit
připevnit
fasten/seɪv/
save
/ˈfɑ:sən/
kurz (směnný)pás
bezpečnostní
seatbelt
rate
/reɪt//ˈsitbelt/

Peníze
Money
Kde zde nejbližší směnárna / banka / bankomat?
Where is the nearest exchange office / bank / cash machine (GB) here?
Kde si můžu vyměnit peníze?
Where can I exchange some money?

Jaký je poplatek za směnu peněz?
What is the commission?

Jaký je dnešní kurz eura?
Jaký je manipulační poplatek?
What is today’s exchange rate of the Euro? What is the service fee?
Kolik dostanu za 50 euro?
How much do I get for 50 Euros?

Chtěla bych účtenku
I’d like a receipt.

Chtěla bych si vybrat peníze ze svého účtu.
I’d like to withdraw money from my account.

Mám běžný účet.
I have a current account.

Můžete mi říct stav mého účtu, prosím?
Can you tell me my account balance please?
Chtěla bych poslat 30 euro bankovním převodem na tento účet.
I’d like to send 30 Euros via a bank transfer to be credited to this account.
Můžete mi prosím rozměnit tuhle 20 euro bankovku?
Can you change this 20 Euro note please?
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blízký, blízko
near /nɪə/
dnes
today /təˈdeɪ/
provize (bankovní)
commission /kəˈmɪʃən/
poplatek
fee /fiː/
účtenka
receipt /rɪˈsiːt/
stav účtu
balance /ˈbæləns/
prostřednictvím
via /ˈvaɪə/
převod
transfer /trænsˈfɜː/
bankovka
note /nəʊt/

Tipy pro snadné učení a rychlé osvojení všech výrazů souboru ANGLIČTINA NA CESTY Plus
1. Prostudujte si první stránku karty s předložkovými spojeními, frázemi a slovíčky v postranní liště.
2. Máte-li možnost, vyslovujte nahlas. Pro správnou výslovnost využijte fonetický přepis u slovíček.
3. Vezměte si tuto poslední kartu souboru a použijte ji jako záslepku, abyste se mohli sami
vyzkoušet. Nejprve sjíždějte dolů v boční liště se slovíčky (proto je vždy nejprve český výraz a
teprve pod ním anglický). Pak se stejným způsobem vyzkoušejte i z předložkových vazeb a frází.
4. Pro osvojení výrazů a aktivní užití - jakmile zvládáte bod 3., zůstaňte ještě na první straně karty
opět sjíždějte po slovíčkách v boční liště a tentokrát už každé slovíčko použijte zpaměti tak, jako je
užito na stránce – s předložkou, ve slovním spojení nebo ve frázi.
5. Zvládáte-li první stránku, otočte na stranu druhou. Druhou stranu karty si opět nejprve
prostudujte a současně vyslovujte nahlas. Opět využijte jako pomocníka fonetický přepis slovíček
v boční liště.
6. Použijte poslední kartu jako záslepku a nejprve se vyzkoušejte ze slovíček, potom z celých vět.
7. Pro osvojení výrazů a aktivní užití – znovu jeďte záslepkou dolů po slovíčkách a říkejte zpaměti
celé věty, ve kterých se tato slovíčka vyskytují.
Tato studijní technika Vám pak bude velice prospěšná v praxi, kdy budete vědět, jaká slovní
spojení, fráze a věty s tématem a danou situací souvisí a tyto Vám budou v hovoru „naskakovat“.
Pomůžou Vám tak úspěšně zvládat běžné situace související s prostudovanými tématy.
Opakovací test si udělejte, až budete mít prostudované a naučené všechny karty.
Efektivní studium angličtiny doma i na cestách Vám přejí
jazykovekarty.cz
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Soubor jazykových karet
NA CESTY Plus

Každá tematická karta zahrnuje
 slovní zásobu k danému tématu
 předložková spojení s užitými slovíčky
 běžně užívané fráze
 věty pro plynulou komunikaci
Soubor obsahuje i závěrečný test pro ověření Vašich znalostí
+ tipy pro snadné učení s jazykovými kartami
pro rychlé osvojení všech výrazů, předložkových spojení, frází a vět
Partneři

Další soubory jazykových karet objednávejte na www.jazykovekarty.cz
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NGLIČTINA
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