Č

čas časy idő
stredoeurópsky čas közép-európai idő
svetový čas világidő
činnosť ľadovcov gleccseraktivitás
činnosť ľadu jégtevékenység
činnosť vetra szélaktivitás

MAT
INF
PVO
PDA

CH

chránená krajinná oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie

BIO

cesta cesty út
cestovný ruch idegenforgalom
cunami s. i ž. cunami

hinduizmus hinduizmus
hornina horniny kőzet
hospodárstvo hospodárstva gazdaság
hranica hranice határ
hurikán hurikány hurrikán
hustota zaľudnenia népsűrűség
hviezda hviezdy csillag

I

islam iszlám

J

ekosystém ekosystémy ökoszisztéma
erózia erózió
Európa Európa

jar jari tavasz
jarná rovnodennosť tavaszi napéjegyenlőség
jaskyňa jaskyne barlang
ľadová jaskyňa jégbarlang
jasno prísl. derült
jazero jazerá tó
jeseň jesene ősz
jesenná rovnodennosť őszi napéjegyenlőség
judaizmus judaizmus
juh dél
juhovýchod délkelet
juhozápad délnyugat
Jupiter Jupiter
južný pól déli pólus

F

K

E

farba farby szín
fáza Mesiaca holdfázis
fotografia fotografie fénykép

kaňon kaňony kanyon
kartograf kartografi térképész
kartografia térképészet
klimatické oblasti  oblasť

DEJ

dážď dažde eső
dedina dediny falu
deň dni nap
dolina doliny völgy
dopad slnečných lúčov  slnečné lúče
družica družice műhold



D

FYZ

C

H

CHEM

baňa bane bánya
budhizmus buddhizmus
búrka búrky vihar

galaxia galaxie galaxis
geografia földrajz
geografická sieť földrajzi hálozat
globálne otepľovanie globális felmelegedés
glóbus glóbusy földgömb
graf grafy grafikon

VLA

B

G

GEG

Afrika Afrika
Amerika Amerika
Antarktída Antartisz
Arktída Északi-sarkvidék
atlas atlasy térkép
atmosféra atmoszféra, légkör
Austrália Ausztrália
Ázia Ázsia

OBN

A

SJL

GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA

GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA
kométa üstökös
kompas kompasy iránytű
kontinent kontinenty kontinent
kontinentalita kontinentális
kotlina kotliny völgykatlan
kraj kraje kerület
krajina krajiny táj
polárna krajina sarki ország
subtropická krajina subtrópusi táj
vysokohorská krajina alpesi rét
kras krasy karszt
kráter krátery kráter
kresťanstvo kereszténység

L/Ľ

ľad ľady jég
ľadovec ľadovce gleccser, jéghegy
horské ľadovce hegyi gleccserek
pevninské ľadovce kontinentális gleccserek
ľadové kryhy jégtáblák
láva lávy láva
les lesy erdő
bukový les bükkerdő
dubový les tölgyerdő
ihličnaté lesy mierneho pásma mérsékelt
égövi fenyőerdők
ihličnatý les tűlevelű erdő
listnaté lesy mierneho pásma mérsékelt
övi lombos erdők
listnatý les lomblevelű erdő
lužný les ártéri erdő
smrekový les lucfenyőerdő
tropický dažďový les trópusi esőerdő
leto letá nyár
lúka lúky rét

M

magma magma
mapa mapy térkép
turistická mapa turistatérkép
zemepisná mapa földrajzi terület
Mars Mars
Merkúr Merkur
Mesiac Hold
mesto mestá város
hlavné mesto főváros

meteorológia meteorológia
mierka mierky mérték
mierka mapy méretarány léptéke
monzún monzúny monszun
more moria tenger

N

náboženské zloženie vallási megoszlás
nadmorská výška tengerszint feletti
magasszág
nádrž nádrže tartály
umelé vodné nádrže mesterséges
víztározók
vodná nádrž víztározó
národnostné zloženie nemzetiségi összetétel
Neptún Neptun
nížina nížiny síkság
noc noci éjszaka
nov új

O

obdobie obdobia időszak
ročné obdobie évszak
obec obce község
obeh Zeme okolo Slnka  Zem
objav objavy felfedezés
zámorský objav tengerentúli felfedezés
oblak oblaky felhő
oblasť oblasti terület
chránená krajinná oblasť védett tájterület
chránené oblasti védett területek
klimatické oblasti éghajlati területek
obratník obratníky
obratník Kozorožca
obyvateľ obyvatelia lakos
pôvodní obyvatelia őslakósok
obyvateľstvo hromad. lakosság
rozmiestnenie obyvateľstva
népességeloszlás
štruktúra obyvateľstva népességszerkezet
oceán oceány óceán
svetový oceán világóceán
Oceánia Óceánia
odliv odlivy apály
ochrana prírody természetvédelem
Orion Orion

MAT
INF
PVO

R

CHEM

FYZ

BIO

PDA

rastlina rastliny növény
región regióny régió, terület
republika republiky köztársaság
rezervácia rezervácie rezervátum
mestská pamiatková rezervácia városi
műemlék foglalás
prírodná rezervácia
természetvédelmi terület
rieka rieky folyó
rok roky év
ropa ropy kőolaj
rovník rovníky egyenlítő
rovnobežka rovnobežky szélességi kör
rozmiestnenie obyvateľstva  obyvateľstvo
rozvodie rozvodia folyó szakasz

S

GEG

VLA

Saturn Szaturnusz
savana savany szavanna
sever észak
severný pól északi pólus
severovýchod északkelet
severozápad északnyugat
sídlo sídla székhely
vidiecke sídla vidéki települések
slnečná sústava naprendszer
slnečné lúče napsugarak
dopad slnečných lúčov napsugarak hatása
slnečné žiarenie  žiarenie
Slnko Nap
slnovrat napforduló
letný slnovrat nyári napforduló
zimný slnovrat téli napforduló

DEJ

pamiatka pamiatky nevezetesség
kultúrne pamiatky kulturális emlékek
kultúrnohistorická pamiatka
művelődéstörténeti emlék
prírodné pamiatky természeti emlékek
panva panvy medence
park parky park
národný park nemzeti park
pasát pasáty passzátszél
pasienok pasienky legelő
pásmo pásma zóna
časové pásma időzánák
podnebné pásma éghajlati zónák
rastlinné pásma növényi zónák
teplotné pásma hőmérsékleti zónák
plán plány terv
planéta planéty bolygó
planina planiny fennsík
pleso plesá tengerszem
plošina plošiny fennsík
pobrežie pobrežia tengerpart
počasie időjárás
podnebie éghajlat
pohorie pohoria hegyek
polárna noc sarki éjzaka
polárna stanica sarki állomás
polárny deň sarki nap
polárny kruh északi sarkkör
južný polárny kruh déli sarkkör
severný polárny kruh északi sarkkör
pologuľa pologule fékteke
severná a južná pologuľa északi és déli
félteke
východná a západná pologuľa keleti és
nyugati félteke
polojasno prísl. részben felhős
polostrov polostrovy félsziget
poludník poludníky délkör
nultý poludník nulladik meridián
populácia populácie népesség
potok potoky patak
povodie povodia folyómeder

OBN

P

prales pralesy őserdő
prameň pramene forrás
minerálne pramene ásványforrások
termálne pramene termálforrások
priehrada priehrady duzzasztógát
prieliv prielivy szoros
prieplav prieplavy csatorna
priesmyk priesmyky hágó
príliv prílivy dagály
prisťahovalectvo bevándorlás
púšť púšte sivatag



ostrov ostrovy sziget
ovzdušie levegő

SJL

GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA

GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA
smerová ružica irányrózsa
smerovník smerovníky útjelő tábla
sneh hó
sopka sopky tűzhányó
spln splny telihold
step stepi sztyepp
surovina suroviny nyersanyag
nerastné suroviny ásványok
sútok sútoky összefolyás
svetadiel svetadiely kontinensek
svetová strana égtáj
hlavné svetové strany fő viálgájak
vedľajšie svetové strany mellékvilágtájak

vodná plocha vízfelület
vodný tok meder
vodopád vodopády vízesés
vodstvo víz
vrch vrchy hegy
vrstevnica vrstevnice terep szintvonal
východ kelet
výšková stupňovitosť mygassági szint
vzduch levegő

Z

úmorie úmoria összefolyás
Urán Uránusz
útes útesy zátony
koralové útesy korallzátonyok
územie územia terület
chránené územie védett terület

záliv zálivy öböl
zamračené felhős
západ nyugat
Zem Föld
guľatý tvar Zeme gömbölyű Föld
obeh Zeme okolo Slnka a Föld Nap körüli
pályája
otáčanie Zeme a Föld forgása
zemepisná dĺžka földrajzi hoszúság
zemepisná šírka földrajzi szélesség
zemetrasenie zemetrasenia földrengés
zemská kôra földkéreg
zemská os Föld tengyelye
sklon zemskej osi a Föld tengelyének
lejtése
zemské jadro földmag
zemský plášť földköpeny
zemský povrch Föld felület
zima zimy tél
značka značky jel
turistické značky turista jelek
znaky na mape térképjelek
zrážky mn. č. csapadék

V

Ž

Š

šírková pásmovitosť krajiny sávszélesszég
štát štáty állam
susedné štáty szomsédos államok
štít štíty pajzs

T

tajfún tajfúny tájfun
teplota teploty hőmérséklet
terén terény terep
tornádo tornáda tornádó
tundra tundry tundra

U/Ú

vegetačný stupeň vegetációs szakasz
Veľký voz Göncölszekér
Venuša Vénusz
vesmír világűr
vietor vetry szél
víchrica víchrice vihar
voda vody víz
podzemná voda talajvíz

železnica železnice vasút
žiarenie žiarenia sugárzás
slnečné žiarenie napsugárzás
živočích živočíchy élőlény/állat

