Č

MAT
INF
PVO
PDA
FYZ

fašistická os tengelyhatalmak
fašizmus fasizmus
fotografia fotografie fénykép
front fronty frontvonal
východný front keleti front
západný front nyugati front

G

čas časy idő
historický čas történelmi idő
prírodný čas természetes idő
časová priamka időegyenes

galéria galérie galéria/képtár
generácia generácie generáció
glóbus glóbusy földgömb

D

H

dátum dátumy dátum
dedičstvo dedičstvá örökség
dedina dediny falu
dejepis történelem
dejiny pomn. történelem
národné dejiny nemzeti történelem
svetové dejiny világtörténelem
deľba práce munkamegosztás
demokracia demokracie demokrácia

BIO

F

CHEM

cech cechy céh
centralizácia központosítás
centralizmus centralizmus
cirkev cirkvi egyház
cisár cisári császár
cisárstvo cisárstva császárság
civilizácia civilizácie civilizáció
riečne civilizácie folyammenti kultúrák

encyklopédia encyklopédie enciklopédia
erb erby címer
etnikum etniká etnikum
Európska únia Európai Unió
exponát exponáty kiállítási tárgy

VLA

C

E

história történelem
historik historici történész
holokaust holokauszt
hospodárstvo hospodárstva gazdaság
hrad hrady vár
hradisko hradiská erődített település
hranica hranice határ
rímske hranice római határok
humanizmus humanizmus

GEG

Biblia Biblia
blok bloky blokk
hospodársky blok gazdasági blokk
vojenský blok katonai blokk
východný blok keleti blokk
bronz bronz
budúcnosť jövő
bydlisko bydliská lakhely

DEJ

B

aténska demokracia athéni demokrácia
parlamentná demokracia parlamentális
demokrácia
deportácia deportácie kitoloncolás
desaťročie desaťročia évtized
diktatúra diktatúry diktatúra
disident disidenti disszidens
doba doby kor
kamenná doba kőkorszak
moderná doba modern kor
železná doba vaskor
Dohoda Antant
dôsledok dôsledky következmény
duchovenstvo papság
dynastia dynastie uralkodóház

OBN

arbitráž arbitráže választottbírósági eljárás
archeológ archeológovia régész
archeológia régészet
archeologický výskum régészeti kutatás
archív archívy archívum
archivár archivári levéltáros
ateizmus ateizmus
atlas atlasy térkép



A
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I

industrializácia iparosítás
integrácia integráció
európska integrácia európai integráció
internet internet
islam iszlám

J

jazyk jazyky nyelv
národný jazyk nemzeti nyelv
spisovný jazyk irodalmi nyelv
judaizmus judaizmus

K

kalendár kalendáre naptár
kameň kamene kő
kartograf kartografi térképész
kartografia térképészet
kaštieľ kaštiele kastély
katolík katolíci katolikus
keramika keramiky kerámia
kláštor kláštory kolostor
klin kliny ék
pästný klin szakóca
kmeň kmene törzs
kniežactvo kniežactvá fejedelemség
kniha knihy könyv
kníhtlač kníhtlače könyvnyomtatás
knižnica knižnice könyvtár
koalícia koalície koalíció
protihitlerovská koalícia Hitler-ellenes
koalíció
kódex kódexy kódex
židovský kódex Zsidókódex
kolektivizácia kollektivizálás
kolónia kolónie gyarmat
kolonializmus gyarmati rendszer
kolonizácia gyarmatosítás
komunizmus kommunizmus
koncentračný tábor koncentrációs tábor
konflikt konflikty összeütközés/konfliktus
kongres kongresy kongresszus
Viedenský kongres Bécsi kongresszus
Korán Korán
kostol kostoly templom
kráľ králi király

kráľovstvo kráľovstvá királyság
kresťanstvo kereszténység
kronika kroniky krónika
školská kronika iskolai krónika
kultúra kultúry kultúra
antická kultúra antik kultúra
stretávanie kultúr kultúrák találkozása

L

legenda legendy legenda
légia légie légiók
československé légie csehszlovák légiók
léno léna hűbér
lénny systém  systém
letopočet letopočty időszámítás
listina listiny levél
lovec lovci vadász

M

maďarizácia magyarosítás
maľba maľby festmény
manifestácia manifestácie tüntetés
sviečková manifestácia gyertyás tüntetés
manufaktúra manufaktúry manufaktúra
mapa mapy térkép
dejepisná mapa történelmi térkép
zemepisná mapa földrajzi térkép
materiál materiály segédanyag
obrazový materiál képek
meď réz
médium médiá média
masové médiá tömegmédia
medzník medzníky mérföldkő
menšina menšiny kisebbség
národnostná menšina nemzeti kisebbség
mesiac mesiace hónap
mesto mestá város
banské mesto bányaváros
stredoveké mesto középkori város
mešťan mešťania polgár
mier béke
militarizácia fegyverkezés
minulosť múlt
modernizácia korszerűsítés
monarchia monarchie monarchia
múzeum múzeá múzeum

P

pamätihodnosť pamätihodnosti emlékmű
pamätník pamätníky emlékmű
pamiatka pamiatky emlék
hmotné pamiatky tárgyi emlék
parlament parlamenty parlament
pečať pečate pecsét
písmo písma betűtípus

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ
CHEM

R

rakúsko-uhorské vyrovnanie osztrákmagyar kiegyezés
reforma reformy reform
tereziánske a jozefínske reformy Mária
Terézia és II. József reformjai
reformácia reformáció
región regióny régió/terület
remeselník remeselníci kézműves
renesancia reneszánsz
republika republiky köztársaság
Rímska republika Római Köztársaság
Slovenská republika Szlovák Köztársaság
revolúcia revolúcie forradalom
nežná revolúcia bársonyos forradalom

VLA

obdobie obdobia időszak
historické obdobie történelmi időszak
medzivojnové obdobie két háború közötti
időszak
obec obce község
obeť obete áldozat
objav objavy felfedezés
zámorský objav tengerentúli felfedezés
obyvateľ obyvatelia lakos
obyvateľstvo hromad. lakosság
mestské obyvateľstvo városi lakosság
obživa megélhetés
odboj odboje ellenállás
domáci odboj hazai ellenállás
protifašistický odboj antifasiszta ellenállás
zahraničný odboj külföldi ellenállás
olympijské hry olimpiai játékok
oppidum oppidum
osvietenstvo felvilágosodás

GEG

O

DEJ

náboženské zloženie vallási megoszlás
náboženstvo náboženstvá vallás
nacionalizmus nacionalizmus
nacizmus nácizmus
národ národy nemzet
národnosť národnosti nemzetiség
národnostná menšina  menšina
národnostné zloženie nemzetiségi összetétel
nástroj nástroje eszköz
kamenný nástroj kőeszköz
kovový nástroj vaseszköz
normalizácia normalizációs időszak
novovek újkor

OBN

N

hláskové písmo betűírás
klinové písmo ékírás
poddaný poddaní alattvaló
polis polisz
pomník pomníky emlékmű
povstanie povstania felkelés
protihabsburgské povstanie Habsburgellenes felkelés
Slovenské národné povstanie szlovák
nemzeti felkelés
práca práce munka
detská práca gyerekmunka
prameň pramene forrás
grafické pramene grafikus források
historické pramene történelmi források
hmotné pramene tárgyi források
obrazové pramene képi források
písomné pramene írásos források
pravek őskor
predok predkovia ős
prevrat prevraty puccs
príslušník príslušníci hozzátartozó
rodinný príslušník családtag
prisťahovalectvo bevándorlás
prítomnosť jelenlét
proces procesy eljárás
politický proces politikai eljárás
protestant protestanti protestáns
protireformácia ellenreformáció
pyramída pyramídy piramis
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priemyselná revolúcia ipari forradalom
Veľká francúzska revolúcia nagy francia
forradalom
revolučný rok 1848/49  rok
režim režimy rendszer
totalitný režim totalitárius rendszer
Riman Rimania római polgár/római
ríša ríše birodalom
Rímska ríša Római Birodalom
robotník robotníci munkás
rodokmeň rodokmene családfa
rodostrom rodostromy családfa
rok roky év
revolučný rok 1848/49 az 1848/49-es
forradalmi év
roľník roľníci földműves

S

skanzen skanzeny skanzen/falumúzeum
spoločnosť spoločnosti társadalom
stredoveká spoločnosť középkori
társadalom
vrstvy spoločnosti társadalmi rétegek
spolok spolky egyesület
spoluobčan spoluobčania polgártárs
starovek ókor
storočie storočia évszázad
stredovek középkor
svet svety világ
novoveký svet újkori világ
praveký svet őskori világ
staroveký svet ókori világ
stredoveký svet középkori világ
sviatok sviatky ünnep
systém systémy rendszer
lénny systém hűbéri rendszer
politický systém politikai rendszer

Š

školstvo iskolaügy
šľachta hromad. nemesség
štát štáty állam
mestský štát városállam
národný štát nemzetállam
nástupnícke štáty utódállamok

T

technika techniky technika
tisícročie tisícročia évezred
totalita totality totalitás
továreň továrne gyár
tradícia tradície hagyomány
Trojspolok Hármas szövetség

U/Ú

udalosť udalosti esemény
univerzita univerzity egyetem
urbanizácia városiasodás
ústava ústavy alkotmány
Ústava Slovenskej republiky Szlovák
Köztársaság alkotmánya

V

vazal vazali vazallus
veda vedy tudomány
veža veže torony
vojak vojaci katona
detský vojak gyerekkatona
vojna vojny háború
druhá svetová vojna második világháború
jadrová vojna atomháború
prvá svetová vojna első világháború
studená vojna hidegháború
totálna vojna totális háború
výprava výpravy hadjárat
križiacke výpravy keresztes hadjáratok
vysťahovalectvo kivándorlás

Z

zákon zákony törvény
zákonník zákonníky törvénykönyv
zázemie háttér
zberač zberači gyűjtögető ember
znárodnenie államosítás

Ž

železná opona vasfüggöny
železo vas
župa župy megye

