
 
 
 

 
TABULKY SLOV ÍČEK  

 
Už před lety jsem si všiml, že z nějakého důvodu studenti na základní a dokonce i na 
pokročilejší úrovni často neznají některá úplně základní slovíčka. Nejvíce se to dá pozorovat u 
sloves, kde často dochází k typickým záměnám u některých dvojic anebo k tendenci 
vyjadřovat se velmi „složitě“.  
 
Protože jsem se s tím setkával velmi často, začal jsem pro tyto studenty vytvářet seznamy 
sloves, na která je potřeba si dát pozor. Postupně z toho vznikla první tabulka, kterou jsem 
nakonec rozšířil až na čtyři strany. A protože se nejednalo jen o slovesa, ale i o ostatní slovní 
druhy a gramatické jevy, začaly postupně vznikat další a další tabulky. Průběžně jsem je 
rozšiřoval a doplňoval až do dnešní podoby. 
 
Tabulky nejdůležitější slovní zásoby angličtiny jsou velmi chytrou a praktickou pomůckou, 
která vám usnadní učení se anglických slovíček, protože se zaměřuje na ta opravdu důležitá. 
Kromě toho zde najdete i gramatické tabulky, které díky své přehlednosti často dokážou 
objasnit problematiku lépe než vysvětlení a poučky. 
 
Tabulky jsou vhodné pro úrovně od úplných začátečníků až po pokročilé studenty – dole 
v seznamu najdete zařazení úrovně pro každou z nich. Vyslyšel jsem i ty z vás, kteří jste mi 
psali, že vám u tabulek chybí výslovnost jednotlivých slovíček. Protože jsem nechtěl do 
tabulek vkládat další sloupce, aby tím nebyla narušena jejich přehlednost, rozhodl jsem se 
všechny tabulky namluvit. Můžete se tak seznamy slovíček učit i poslechem (nahrál jsem 
pouze výrazy v angličtině, české protějšky můžete sledovat zrakem nebo si tímto způsobem 
opakovat a procvičovat). 
 
Tabulky jsou taky skvělým doplňkem ke kurzům Svobodné angličtiny pro začátečníky a pro 
pokročilé, kde vám dokážou velmi pomoct při orientaci v nové slovní zásobě a gramatice. 
Vřele doporučuji si tabulky vytisknout (barevně) a třeba je i mít na nějakém viditelném místě.  
Hodně štěstí ve studiu angličtiny! 

Martin Thorovský  
  



1. Slovesa 

Čtyři stránky tabulek obsahují 200 nejpoužívanějších sloves v angličtině.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

2. Přídavná jména 

Tři stránky tabulek obsahují 156 nejběžnějších anglických přídavných jmen. 

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

3. Podstatná jména 

Dvě stránky tabulek obsahují 100 vybraných anglických podstatných jmen. Zde je výběr velmi 
subjektivní, protože podstatná jména se v běžném hovoru vyskytují vždy v závislosti na tématu 
hovoru.  

  začátečníci  začátečníci  
      

 

4. Příslovce a příslovečná určení místa 

Stránka obsahuje 56 běžných anglických příslovcí a příslovečných určení místa, tj. výrazů, které 
odpovídají na otázky „kde?“ a „kam?“ Z tabulky se mimo jiné naučíte používat správně 
předložky s těmito spojeními.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

5. Příslovce a příslovečná určení času 

Stránka obsahuje 56 běžných anglických příslovcí a příslovečných určení času, tj. výrazů, které 
odpovídají na otázku „kdy?“ anebo „jak často?“. Z tabulky se mimo jiné naučíte používat 
správně předložky s těmito spojeními.    

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

6. Funkční slova 

Stránka obsahuje tabulku s 52 běžně užívanými výrazy - spojky, tázací zájmena a příslovce, 
vztažná zájmena, předložky apod.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

7. Frázová slovesa 

Stránka obsahuje tabulku s 56 běžnými anglickými frázovými slovesy. Frázová slovesa patří 
bezesporu k nejobtížnější části slovní zásoby angličtiny. Je potřeba se naučit alespoň ta 
nečastěji užívaná, která najdete právě zde.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

8. Modální slovesa 

Stránka obsahuje tabulku 7 modálních sloves. Pomůže vám se snadno zorientovat 
v problematice modálních sloves – jak se tvoří zápor, minulý a budoucí čas a především co 
který daný tvar znamená.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  velmi pokročilí 
       

 



9. Slovesa netvořící průběhový tvar 

Stránka obsahuje 51 anglických sloves, která netvoří průběhový tvar. Tato slovesa se dělí na 

dvě kategorie – ta, která netvoří průběhový tvar nikdy a ta, která jej netvoří v konkrétním 

významu, který máte v tabulce uveden.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

10. Slovesné vzory 

Dvě stránky tabulek obsahují 95 sloves rozdělených do 6 slovesných vzorů, které jsou výrazně 
barevně odlišeny. Slovesné vzory nám určují, v jakém tvaru bude sloveso následující po jiném 
slovesu.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  velmi pokročilí 
       

 

11. Přítomný čas prostý x Přítomný čas průběhový 

Stránka obsahuje tabulku s 38 časovými výrazy, díky kterým pochopíte rozdíl mezi přítomným 

časem prostým a průběhovým a naučíte se tyto časy správně používat.  

  začátečníci  začátečníci  
      

 

12. Předpřítomný čas x Minulý čas prostý 

Stránka obsahuje tabulku se 40 časovými výrazy, díky kterým pochopíte rozdíl mezi 
předpřítomným časem prostým a minulým časem prostým a naučíte se tyto časy správně 
používat. 

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

13. Minulý čas prostý x Minulý čas průběhový 

Stránka obsahuje srovnávací tabulku, která na 14 příkladech jasně ilustruje rozdíl mezi 
minulým časem prostým a průběhovým.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

14. Nepravidelná slovesa 

Naučte se 105 anglických nepravidelných sloves rozepsaných na 4 stranách včetně výslovnosti. 
Tabulka rozlišuje i mezi britskou a americkou variantou angličtiny.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

15. Systém gramatických časů 

Tabulka vám na jedné stránce přehledně ukáže všech 12 gramatických časů v angličtině včetně 
vysvětlení významu a příkladů. Díky tomu získáte náhled, jak anglické gramatické časy fungují.  

    středně pokročilí  velmi pokročilí 
       

 

16. Přídavná jména –ed / -ing 

Tabulka vám na jedné stránce ukáže 23 nejběžnějších dvojic přídavných jmen, které se liší 
příponami –ed a –ing  a které mění jejich význam. V této oblasti se velmi často chybuje.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 



17. Stupňování přídavných jmen 

Dvoustránková tabulka vás provede stupňováním přídavných jmen v angličtině s jasným a 
jednoduchým vysvětlením a příklady.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

18. Záporné předpony přídavných jmen 

V angličtině existuje celkem 6 předpon značících zápor u přídavného jména nebo příslovce. Na 
této jednostránkové tabulce se s nimi seznámíte a pro každou předponu zde najdete dva 
příklady. 

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

19. Abeceda 

Hláskování patří (nebo spíše by mělo patřit) k naprostým základům znalostí angličtiny. Přesto 
se mnohé hlásky často pletou i pokročilejším studentům. Na jednostránkové tabulce najdete 
seznam všech anglických hlásek.  

  začátečníci  začátečníci  
      

 

20. Výrazy množství 

Na této dvoustránkové tabulce najdete všechny běžně používané výrazy pro vyjadřování 
množství – přehledně rozdělené na výrazy pojící se s podstatnými jmény počitatelnými a 
nepočitatelnými.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

21. Tázací výrazy 

Jednostránková tabulka nabízí 18 nejběžnějších tázacích výrazů v angličtině včetně výslovnosti 
a příkladů použití.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

22. Číslovky 

Tato třístránková tabulka vám pomůže zorientovat se v anglických číslovkách. Číslovky dělíme 
na základní, řadové a násobné. Naleznete zde i výslovnost pro každou jednotlivou číslovku. 

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

23. 
Konverzační obraty obecné 

Tabulka nabízí na jedné stránce 56 anglických slov a frází užívaných v běžné konverzaci. 
Učebnice angličtiny běžně s těmito frázemi moc nepracují, a tak je potřeba se jich několik 
naučit, aby náš projev byl více přirozený. 

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
  

24. Zrádná slova 

Dvoustránková tabulka obsahuje 30 anglických výrazů, které se velmi často nesprávně 

překládají do češtiny a způsobují tak nedorozumění.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 



25. Kondicionály 

V této jednostránkové tabulce naleznete vše potřebné k pochopení kondicionálů 

(podmínkových souvětí) v angličtině. Pro lepší porozumění je vše ilustrováno na jedné 

modelové větě, která je uvedena v 0., 1., 2. i 3. kondicionálu.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

26. Britská a americká angličtina 

Tato tabulka vám na dvou stranách ukáže 57 vybraných výrazů, které se liší v britské a 
americké angličtině.   

  mírně pokročilí  středně pokročilí  velmi pokročilí 
       

 

27. Konverze 

Na této jednostránkové tabulce naleznete 18 dvojic anglických slov, jejichž význam se liší 
pouze v přízvuku.  

    středně pokročilí  velmi pokročilí 
       
       

 

28. Homonyma 

V tabulce naleznete 27 anglických homonym. Homonyma jsou slova, která se stejně píší, stejně 
vyslovují, ale mají odlišný význam.  

  mírně pokročilí  středně pokročilí  
      

 

29. Homofona 

Oproti homonymům se homofona píší rozdílně, ale čtou stejně. V tabulce naleznete 26 
takovýchto dvojic, na které je potřeba si dát pozor.  

  začátečníci  mírně pokročilí  
      

 

30. Přejímky 

Poslední, čtyřstránková tabulka, je spíše pro zajímavost než pro praktické využití. Naleznete 
v ní vybraný seznam anglických slov, jejichž původ je v jiných jazycích. Přehled začíná pro nás 
zajímavými přejímkami z češtiny. 

   všechny úrovně 
 

 


