


POZNÁMKY PRE POUŽÍVATEĽOV SLOVNÍKA 

         preklad 

heslové slovo v základnom tvare  žiaden zám. semmilyen 

        údaj o slovnom druhu 

PODSTATNÉ MENÁ 

‒ farebné označenie rodov;  
‒ uvádza sa tvar nominatívu singuláru (tučne), za ním tvar nominatívu plurálu 

(kurzívou); 
‒ podstatné meno v nominatíve plurálu sa neuvádza, ak sa v skutočnosti používa 

málo alebo sa vôbec nepoužíva. 

 mužský rod     kalendár kalendáre 

 ženský rod     kniha knihy 

 stredný rod     jazero jazerá 

 pomnožné podstatné meno   nohavice pomn. 

PRÍDAVNÉ MENÁ 

‒ uvádza sa tvar nominatívu singuláru mužského rodu (tučne), za ním tvar 
nominatívu singuláru ženského a stredného rodu (kurzívou) + skratka príd. 
(prídavné meno) 

príklad:  menší menšia menšie príd. 

SLOVESÁ 

‒ za neurčitkom (tučne) sa uvádza tvar 3. osoby singuláru a 3. osoby plurálu 
prítomného času (kurzíva) + skratka vidu dok. (dokonavý), nedok. (nedokonavý) 

príklad:  rásť rastie rastú nedok. 

‒ pri zvratných slovesách sa pri tvaroch slovko sa neopakuje 

príklad:  vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. 

VIACSLOVNÉ SPOJENIE 

‒ uvádza sa tučným typom písma príklad: pitný režim  



MEGJEGYZÉSEK A SZÓTÁR HASZNÁLÓINAK 

          fordítás 

a szó alapformája     žiaden zám. semmilyen 

        szófaji meghatározás 

FŐNEVEK 
‒ a nemek színekkel jelölése; 
‒ a szó egyes számú alanyesetű alakja (félkövér betű), ez után a szó többes számú 

alanyesetű alakja (dőlt betű); 
‒ a főnév többes számú alanyesetű alakja nem szerepel, ha a valóságban azt nem 

használjuk, vagy csak ritkán. 

 hímnem     kalendár kalendáre 

 nőnem      kniha knihy 

 semlegesnem     jazero jazerá 

 csak többes számban létező főnév  nohavice pomn. 

MELLÉKNEVEK 
‒ a szó egyes számú, hímnemű alanyesetű alakja (félkövér betű), ez után a szó, 

nőnemű és semlegesnemű egyes számú alanyesetű alakja (dőlt betű) + 
a rövidítés príd. (melléknév) 

például:  menší menšia menšie príd. 

IGÉK 
‒ az Infinitívusz (félkövér betű) után következik a jelen idejű egyes és a többes 

számú 3. személyű alak (dőlt betű) + befejezett (cselekmény befejeződött) vagy 
befejezetlen alak (cselekmény még tart) 

például:  rásť rastie rastú nedok. 

‒ reflexív igéknél (olyan ige, mely egy alany saját magára tett cselekvésére utal, 
például a fürdés, fésülködés, mosás, fekvés vagy felkelés igéi) a szó nem 
ismétlődik 

például:  vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok. 

 TÖBB SZÓBÓL ÁLLÓ KIFEJEZÉSEK 
‒ félkövér betűvel van feltüntetve  például:  pitný režim 
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Tento slovník patrí: 
Ez a szótár az enyém (írd a vonalra a neved): 

............................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Nalep si svoju fotografiu 

Ragaszd be a fényképed 
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JAZYKY, KTORÉ POUŽÍVAM /  
NYELVEK, AMELYEKET HASZNÁLOK 

Doma hovorím po / Otthon a következő nyelveken beszélek 

 

 

 

 

 

 

 

Viem čítať po / A következő nyelveken tudok olvasni 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Viem písať po / A következő nyelveken tudok írni 
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SLOVENSKÁ ABECEDA / СЛОВАЦЬКИЙ АЛФАВІТ 

  

SLOVENSKÁ ABECEDA / A SZLOVÁK ÁBÉCÉ 

vložiť obrázok   
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MOJA JAZYKOVÁ POSTAVIČKA / AZ ÉN NYELVI ÁBRÁM 

Vezmi si toľko farieb, koľko jazykov vieš alebo sa učíš. Pre každý jazyk si urč 
jednu farbu. Predstav si, že rôzne jazyky sa nachádzajú v rôznych častiach 
tela. Kam ich umiestniš a prečo? Na postavičke vyfarbi jednou farbou vždy 
takú veľkú plochu, ako dobre ovládaš daný jazyk. 

Vegyél a kezedbe annyi színt, ahány nyelvet tudsz vagy tanulsz. Mindegyik 
nyelv számára válassz ki egy színt. Képzeld el, hogy a különböző nyelvek 
a tested különböző részein helyezkednek el. Hová helyzed ezeket a nyelveket, 
és miért pont oda? Az ábrán egy színnel akkora területet színezz ki, ami 
tükrözi, hogy milyen jól beszéled az adott nyelvet. 

Jazyk, ktorý máš najradšej – vyfarbi srdce. 
A legkedvesebb nyelved – színezd ki a szívet. 

Jazyk, v ktorom vieš čítať – vyfarbi oči. 
A nyelv, amelyiken tudsz olvasni. – színezd ki a szemet. 

Jazyk, v ktorom vieš písať – vyfarbi ruku. 
A nyelv, amelyiken tudsz írni – színezd ki a kezet. 

Jazyk, ktorý sa chceš naučiť – vyfarbi nohu. 
A nyelv, amelyet meg szeretnél tanulni – színezd ki a lábat. 

Jazyk, ktorý sa len učíš a nevieš veľmi dobre – vyfarbi menšiu plochu. 
A nyelv, amelyiket még csak tamulod, de még nem beszéled jól – kisebb 
területet színezz ki.. 
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..................... farba znázorňuje / szín mutatja ....................... jazyk / nyelvet. 

..................... farba znázorňuje / szín mutatja ....................... jazyk / nyelvet. 

..................... farba znázorňuje / szín mutatja ....................... jazyk / nyelvet. 

..................... farba znázorňuje / szín mutatja ....................... jazyk / nyelvet. 

..................... farba znázorňuje / szín mutatja ....................... jazyk / nyelvet. 
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Kedves tanuló, 

az iskolában új nyelvvel és új tantárgyakkal ismerkedsz meg. Hogyan lehet ennyi új 
szót megjegyezni? Készítettünk számodra egy szótárt, ami majd vezet és segít téged 
a tanulásban. Ebbe a szótárba rajzolhatsz, írhatsz, képeket, fényképeket is 
ragaszthatsz, és lejegyezhetsz mindent, amit már tudsz. 

A felhasználó számára nagyon fontos, hogy helyesen tudja olvasni és használni 
a szótárt. A szótárral való munkában segíthetnek a szüleid vagy tanáraid. 
A későbbiekben már egyedül fogod használni a szótárt. 

A szótár helyes használatát mondja el neked a Megjegyzések a szótár használóinak c. 
rész (Poznámky pre používateľa slovníka) ami a szótár elején található. Itt ismerkedsz 
meg az ábécével is. Szlovák ábécé (Slovenská abeceda). 

A szótárban előfordulnak rövidítések is. Az egyes rövidítések magyarázatát 
megtalálod a Rövidítések listája (Zoznam skratiek a značiek) részben. 

A szótári rész (Slovníková časť) tartalmazza a legfontosabb kifejezéseket a következő 
tantárgyak tananyagából: szlovák nyelv és irodalom, matematika, informatika, 
környezetismeret, természetismeret, biológia, fizika, kémia, honismeret, geográfia, 
történelem, polgári nevelés. A kifejezések ábécé sorrendben szerepelnek. Minden 
egyes szlovák szó után fel van tüntetve a szófaj és utána a fordítás. A szlovákban 
vannak nemek is (hímnem, nőnem, semlegesnem), ezeket színekkel jelöltük, hogy 
könnyebben tudj tájékozódni. 

A szótár végén WHAT IS WHAT típusú Képes melléklet (Obrazová príloha) található. 
Képek formájában tartalmazza az alapszókincs szavait. Ezenkívül vannak itt kis 
négyzetekben képecskék, amelyeket kiszínezhetsz, kivághatsz, majd különféle 
módon fel is használhatsz, pld. tematikus szótár készítése. 

Tematikus szótárat (Tematický slovník) készíthetsz tantárgyhoz vagy témához is. Ez 
a szótár tartalmaz néhány oszlopot: SLOVÁKUL (SLOVENSKY), KÉP (OBRÁZOK) 
a MEGJEGYZÉS (POZNÁMKY). A KÉP oszlopba rajzolhatsz vagy képet is 
ragaszthatsz. A MEGJEGYZÉS oszlopba leírhatod a kifejezést az anyanyelveden vagy 
idegen nyelven, vagy a kifejezés definícióját, illetve mondatba is foglalhatod. 
A szótárkészítés folyamatába bevonhatod az osztálytársai, a szüleid vagy a tanáraid 
is. 

A szótár hátoldalán található az Igeragozás áttekintése. 

Bízunk benne, hogy nemcsak az iskolában lesz segítségedre ez a szótár. 

A szótárral való munkához sok sikert és örömet kívánunk. 
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Kedves szülők, 

az a kétnyelvű szótár, amit a kezükben tartanak elsősorban iskolás gyermekük 
számára készül, aki Szlovákiában kezd most iskolába járni. Gyermekük a tanítás 
során elkerülhetetlenül sok új fogalommal, kifejezéssel fog találkozni. Főleg olyan 
kifejezésekről van szó, amelyek az egyes tantárgyak standardjában szerepelnek, azaz 
szakszavak. Még az a gyermek sem biztos, hogy ismeri az egyes tantárgyak 
szakkifejezéseit, melyik tud a mindennapi helyzetekben szlovákul kommunikálni. 

A szótár célja, hogy segítse a gyermekek mindennapi kommunikációját, és 
megkönnyítse számukra a tanulást. Ebbe a szótárba rajzolhat, írhat, képeket, 
fényképeket is ragaszthat, és lejegyezhet mindent, amit már tud. A gyermek 
megmutathatja például a barátainak, ismerőseinek és Önöknek is. 

A szótár a következő részekből áll: 

A szótári rész (Slovníková časť) tartalmazza a legfontosabb kifejezéseket a következő 
tantárgyak tananyagából: szlovák nyelv és irodalom, matematika, informatika, 
környezetismeret, természetismeret, biológia, fizika, kémia, honismeret, geográfia, 
történelem, polgári nevelés. 

A címszavak ábécé sorrendben szerepelnek, kivételt képeznek azok a szavak, 
amelyek egy kifejezés alatt szerepelnek, ezek a: 

‒ több szóból álló kifejezések, pld. sorszámnév, számnév kifejezés alatt, 
‒ nőnemű melléknevek, pld, női eladó, eladó kifejezés alatt. 

A címszavak félkövér betűvel vannak jelölve, és szótári alakban szerepelnek: 
‒ főnevek alanyesetben, egyes számban, 
‒ főnevek, melyeknek csak többes száma létezik, alanyesetben, többes 

számban, 
‒ melléknevek, alanyesetben, hímnem, egyes számban, 
‒ névmások, számnevek alanyesetben, hímnem, 
‒ igék infinitív. 

Minden egyes szlovák szó után fel van tüntetve a szófaj és utána a fordítás.  

Szófaji meghatározás.  

Az egyes szófajokat a következőképpen jelölik: 
‒ főnevek és melléknevek színesen; hímnem kékkel, nőnem pirossal, 

semlegesnem zölddel, főnevek, melyeknek csak többes számuk van lilával, 
‒ melléknevek rövidítése príd., 
‒ igék rövidítése (befejezett, befejezetlen) alak szerint dok., nedok., 
‒ névmások rövidítése zám., 
‒ számnevek rövidítése čísl., 
‒ határozószók rövidítése prísl., 
‒ mondatszavak rövidítése čast., 
‒ indulatszók rövidítése skratkou cit. 



/10//10/

A helyesírásnál a Helyesírási szótár (2013) alapelveit követtük. Az élőlények esetében 
a csoport és a faj is fel van tüntetve: kapsička pastierska (pásztortáska), kapor 
obyčajný (közönséges ponty). 

A szótár végén WHAT IS WHAT típusú Képes melléklet (Obrazová príloha) található. 
Képek formájában tartalmazza az alapszókincs szavait. Ezenkívül vannak itt kis 
négyzetekben képecskék, amelyeket együtt kiszínezhetnek, kivághatnak, majd 
különféle módon fel is használhatnak pld. tematikus szótár készítéséhez. 

Tematikus szótár (Tematický slovník) segítségével a gyermek könnyen elsajátíthatja 
a szakkifejezéseket, és szótárat készíthet tantárgyhoz vagy témához is. Ez a szótár 
tartalmaz néhány oszlopot: SZLOVÁKUL (SLOVENSKY), KÉP (OBRÁZOK) 
a  MEGJEGYZÉS (POZNÁMKY). A KÉP oszlopba a gyermek rajzolhat vagy képet is 
ragaszthat. A MEGJEGYZÉS oszlopba leírhatja a kifejezést az anyanyelvén vagy 
idegen nyelven, illetve leírhatja a kifejezés definícióját és mondatba is foglalhatja. A 
szótárkészítés folyamatába bekapcsolódhatnak Önök is és az osztálytársak is. 

A szótár kiegészítő részei: Rövidítések és jelek listája (Zoznam skratiek a značiek), 
Megjegyzések a szótár használójának (Poznámky pre používateľa slovníka), Szlovák 
ábécé (Slovenská abeceda), Ragozás áttekintése (Prehľad skloňovania a časovania). 

Bízunk benne, hogy a szótár a gyermeke segítségére lesz. 

A szótárral való munkához gyermekének sok sikert és örömet kívánunk.  
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK / A RÖVIDÍTÉSEK LISTÁJA 

A akuzatív tárgyeset 
cit. citoslovce mondatszók 
č. číslo szám 
čast. častica partikula 
čísl. číslovka számnév 
D datív 3. eset 
dok. sloveso dokonavého vidu befejezett ige 
G genitív 2. eset 
hromad. hromadné podstatné meno gyűjtőnév 
I inštrumentál 7.eset 
J, jedn. jednotné číslo egyes szám 
L lokál 6. eset 
N nominatív alanyeset 
nedok. sloveso nedokonavého vidu befejezetlen ige 
neskl. nesklonný výraz nem ragozható alak 
os.  osoba személy 
pomn. pomnožné podstatné meno főnév, melynek csak többes 

száma van 
príd. prídavné meno melléknév 
prísl. príslovka határozószó 
rozk. rozkazovací spôsob felszólító mód 
zám. zámeno névmás 
zn. značka  jel 

 šípka odkazujúca na miesto, kde sa slovo, slovné spojenie vykladá / 
a nyíl arra a helyre mutat, ahová a szavat helyezzük 

( ) 
okrúhle zátvorky na uvádzanie rozličných spresňujúcich 
a vysvetľujúcich poznámok / a zárójelben magyarázatok, pontosítások 
találhatók 

/ lomka na uvádzanie gramatických dvojtvarov alebo variantov / 
a kifejezés több alakjának elkülőnítése 

, čiarka využívaná na oddeľovanie rovnorodých variantov / az azonos 
alakok elkülönítésére szolgál 
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VYUČOVACIE PREDMETY / TANTÁRGYAK 

BIO biológia biológia 

DEJ dejepis történelem 

FYZ fyzika fizika 

GEG geografia geográfia 

CHEM chémia kémia 

INF informatika informatika 

MAT matematika matematika 

OBN občianska náuka polgári nevelés 

PDA prírodoveda természetismeret 

PVO prvouka környezetismeret 

SJL slovenský jazyk a literatúra szlovák nyelv és irodalom 

VLA vlastiveda honismeret 
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A
abeceda abecedy ábécé
adresa adresy cím
 adresa odosielateľa a feladó címe
adresát adresáti címzett
aforizmus aforizmy aforizma
anekdota anekdoty anekdota
antonymum antonymá ellentétes
	 jelentésű	szó
argument argumenty érv
archaizmus archaizmy archaizmus
autor autori szerző

B
bábka bábky báb
bábkar bábkari bábjátékos
bábkoherec bábkoherci bábszínész
báj báje mítosz
bájka bájky állatmese
balada balady ballada
báseň básne vers
básnická otázka költői	kérdés
bodka bodky pont
 dve bodky két pont
bodkočiarka bodkočiarky pontosvessző

C
citoslovce citoslovcia indulatszavak

Č
čas časy igeidő
 budúci čas jövő	idő
 minulý čas múlt	idő 
 prítomný čas jelen	idő
časopis časopisy folyóirat
 detský časopis gyermekfolyóirat
časovanie igeragozás
časovať časuje časujú nedok. ragozni
častica častice módosítószó
čiarka čiarky vessző
činohra činohry	színmű
číslo čísla szám
 jednotné číslo egyes szám
 množné číslo többes szám
číslovka číslovky számnév
 násobná číslovka törtszámnév

 neurčitá číslovka határozatlan számnév
 radová číslovka sorszámnév
 určitá číslovka határozott számnév
 základná číslovka tőszámnév
čitateľ čitatelia olvasó

D
debata debaty vita
dej deje cselekmény
dejstvo dejstvá felvonás
dialóg dialógy párbeszéd
diel diely rész
diskusia diskusie eszmecsere
divadlo divadlá színház
 bábkové divadlo bábszínház
divák diváci néző
dĺžeň dĺžne ékezet
dôraz hangsúly
dráma dráma
dramaturg dramaturgovia dramaturg
dvojbodka dvojbodky kettőspont
dvojhláska dvojhlásky kettőshangzó

E
e-mail, mejl e-maily, mejly e-mail, méjl
encyklopédia encyklopédie enciklopédia
epika epika
epiteton epitetá	díszítő	jelző

F
film filmy film

H
hádanka hádanky találós kérdés
herec herci színész
historizmus historizmy historizmus
hláska hlásky hang

slabikotvorné hlásky szótagképző	
mássalhangzók

hra hry játék
 divadelná hra színdarab
 rozhlasová hra rádiójáték
humor humor

CH
charakteristika charakteristiky jellemzés
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I
ilustrácia ilustrácie illusztráció
ilustrátor ilustrátori illusztrátor
interpunkcia központozás
interpunkčné znamienko írásjel
inzerát inzeráty hirdetés

J
jazyk jazyky nyelv
 národný jazyk nemzeti nyelv
 spisovný jazyk irodalmi nyelv
jazykoveda nyelvészet

K
kapitola kapitoly fejezet
kino kiná mozi
kniha knihy könyv
knižnica knižnice könyvtár
komédia komédie vígjáték
komiks komiksy képregény
kompozícia kompozície kompozíció
 vnútorná kompozícia szerkezet
komunikácia kommunikáció

asertívna komunikácia asszertív 
kommunikáció

 efektívna komunikácia hatékony 
kommunikáció

L
legenda legendy legenda
list listy levél
 súkromný list magánlevél
 úradný list hivatalos levél
literatúra irodalom
 dobrodružná literatúra kalandirodalom
 literatúra faktu tényirodalom

literatúra pre deti a mládež gyermek-és 
ifjúsági irodalom

 náučná literatúra ismeretterjesztő	
irodalom

 umelecká literatúra szépirodalom
 vedecko-fantastická literatúra 

tudományos-fantasztikus irodalom
vedecko-populárna literatúra 
tudományos-ismeretterjesztő	irodalom

lyrika líra

 ľúbostná lyrika szerelmi líra
 prírodná lyrika tájleíró költészet
 reflexívna lyrika gondolati líra
 spoločenská lyrika közösségi líra

M
mäkčeň mäkčene lágyítójel
metafora metafory metafora
modlitba modlitby imádság
monológ monológy monológ
myšlienka myšlienky gondolat
 hlavná myšlienka mondanivaló

N
nadpis nadpisy cím
nákres nákresy ábra
nárečie nárečia nyelvjárás
náuka náuky tudomány
 náuka o skladobnej rovine jazyka 

mondattan
 náuka o tvarovej rovine jazyka alaktan

náuka o významovej rovine jazyka 
jelentéstan

náuka o zvukovej rovine jazyka  
hangtan

návod návody használati utasítás
neurčitok neurčitky főnévi	igenév
nonsens nonszensz
noviny pomn. újság

O
obrat obraty forgalom
odsek odseky bekezdés
opis opisy leírás
 odborný opis szakszerű	eírás
 opis obrázka tájleírás

opis osoby személyleírás
opis pracovného postupu munkafolyamat 

leírása
opis predmetu tárgyleírás

 umelecký opis szépirodalmi leírás
oslovenie oslovenia megszólítás
osnova osnovy vázlat
osoba osoby személy
ospravedlnenie ospravedlnenia igazolás
otáznik otázniky kérdőjel
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oznam oznamy értesítés
oznámenie oznámenia értesítés

P
pád pády eset
pádové otázky az esetek kérdései
personifikácia personifikácie 

megszemélyesítés
pieseň piesne dal
 ľudová pieseň népdal
 populárna pieseň könnyűzenei	dalok
písmeno písmená betű
 malé písmeno kisbetű
 písané písmeno írott	betű
 tlačené písmeno nyomtatott	betű
 veľké písmeno nagybetű
písmo písma	betűtípus
plagát plagáty plakát
podmet podmety alany
 nevyjadrený podmet rejtett alany
 vyjadrený podmet alany
podstatné meno főnév
 abstraktné podstatné meno	elvont	főnév
 konkrétne podstatné meno	konkrét	főnév

nesklonné podstatné meno nem ragozott 
főnév

neživotné podstatné meno élettelen 
főnevek

pomnožné podstatné meno többes számú 
főnevek

 vlastné podstatné meno tulajdonnév
 všeobecné podstatné meno köznév
 zvieracie podstatné meno állatnév
 životné podstatné meno	élő	főnevek
poézia költészet
pohľadnica pohľadnice képeslap
pointa pointy csattanó
pomenovanie pomenovania elnevezés

jednoslovné pomenovanie egyszavas 
elnevezés

 nepriame pomenovanie közvetett 
elnevezés

 viacslovné pomenovanie többszavas 
elnevezés

združené pomenovanie társított elnevezés
pomlčka pomlčky gondolatjel

porekadlo porekadlá szólás
poslucháč poslucháči hallgató
postava postavy szereplő
 hlavná postava főszereplő
 vedľajšia postava mellékszereplő
postoj postoje hozzáállás
povesť povesti monda
 autorská povesť	műmonda
 ľudová povesť népmonda
poviedka poviedky elbeszélés
pozdrav pozdravy köszönés
pozvánka pozvánky meghívó
pranostika pranostiky népi	időjóslás
pravidlo pravidlá szabály

pravidlo o rytmickom krátení ritmikai 
rövidülés szabálya 

pravopis helyesírás
predložka predložky elöljárószó
predmet predmety tárgy
predpona predpony igekötő
 neslabičná predpona szótagot nem alkotó 

igekötő
 slabičná predpona szótagot	alkotó	igekötő
prejav prejavy beszéd
prestávka prestávky szünet
priama reč egyenes beszéd
príbeh príbehy történet
prídavné meno melléknév
 akostné prídavné meno	minősítő	

melléknév
 privlastňovacie prídavné meno birtoklást 

kifejező	melléknév
vzťahové prídavné meno viszonyító 

melléknév
príhovor príhovory beszéd
 slávnostný príhovor alkalmi beszéd
prípona prípony rag
prirovnanie prirovnania hasonlat
príslovie príslovia közmondás
príslovka príslovky határozószó
 príslovka času	időhatározószó
 príslovka miesta helyhatározószó
 príslovka príčiny okhatározószó
 príslovka spôsobu módhatározószó
príslovkové určenie határozó
 príslovkové určenie času	időhatározó
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 príslovkové určenie miesta helyhatározó
 príslovkové určenie príčiny okhatározó
 príslovkové určenie spôsobu módhatározó
prístavok prístavky	értelmező	jelző
prísudok prísudky állítmány
 menný prísudok névszói állítmány
 slovesno-menný prísudok névszói-igei 

állítmány
 slovesný prísudok igei állítmány
privítanie üdvözlés
prívlastok prívlastky	jelző
 nezhodný prívlastok	nem	egyező	jelző
 zhodný prívlastok	egyező	jelző
prízvuk prízvuky hangsúly
 hlavný slovný prízvuk szóhangsúly 
próza prózy próza

R
recept recepty recept
refrén refrény refrén
reklama reklamy reklám
režisér režiséri	rendező
riekanka riekanky mondóka
 ľudová riekanka népi mondóka
rod rody nyelvtani nemek
 mužský rod hímnem
 stredný rod semleges nem
 ženský rod nőnem
román romány regény
 biografický román életrajzi regény
 detektívny román detektívregény
 dievčenský román lányregény
 dobrodružný román kalandregény
 historický román történelmi regény

román vo forme denníka napló formában 
írt regény

rozhlas rádió
rozhovor rozhovory beszélgetés
 telefonický rozhovor

telefonbeszélgetés
rozlúčenie elbúcsúzás
rozprávač rozprávači	narátor,beszélő
rozprávanie rozprávania elbeszélés

rozprávanie s prvkami opisu elbeszélés 
leíró részekkel

rozprávanie s využitím priamej reči 
elbeszélés idézéssel

rozprávka rozprávky mese
 autorská rozprávka műmese
 filmová rozprávka	mesefilm
 ľudová rozprávka népmese
 televízna rozprávka televíziós mese
rozuzlenie rozuzlenia kibontakozás
rým rýmy rím
 obkročný rým	őlelkező	rím
 prerývaný rým félrím
 striedavý rým keresztrím
 združený rým párosrím
rytmus ritmus

S
samohláska samohlásky magánhangzó
 dlhá samohláska hosszú magánhangzó
 krátka samohláska rövid magánhangzó
scenár scenáre forgatókönyv
scenárista scenáristi forgatókönyvíró
schéma schémy ábra
sila hlasu	hangerősség
sklad sklady szószerkezet

prisudzovací sklad alany-állítmányi 
szószerkezet

 vetné sklady szószerkezetek
skloňovanie ragozás
skloňovať skloňuje skloňujú nedok. ragozni
skratka skratky rövidítés
slabika slabiky szótag
slohový postup szövegtípusok

informačný slohový postup tájékoztató 
szöveg

 opisný slohový postup leíró szöveg
 rozprávací slohový postup	elbeszélő

szöveg
 výkladový slohový postup magyarázó szöveg
sloveso slovesá ige
 neplnovýznamové sloveso segédige
 nezvratné sloveso nem visszaható ige
 plnovýznamové sloveso	főige
 zvratné sloveso visszaható ige
slovné spojenie szókapcsolat

ustálené slovné spojenie állandósult 
szókapcsolat
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slovník slovníky szótár
 frazeologický slovník frazeológiai szótár
 pravopisný slovník helyesírási szótár
 slovník cudzích slov idegen szavak szótára
 synonymický slovník szinonimaszótár
slovný druh szófaj
 ohybný slovný druh ragozható szófajok
slovo slová szó
 citovo zafarbené (expresívne) slovo 

érzelmet	kifejező	szó
 domáce slovo konyhanyelvi kifejezés
 jednovýznamové slovo	egyjelentésű	szó
 kľúčové slovo kulcsszó
 nárečové slovo nyelvjárási szó
 nespisovné slovo nem irodalmi szó
 neutrálne slovo semleges szó
 nové slovo új szó
 odborné slovo szakszó
 odvodené slovo képzett szó
 slangové slovo szleng szó
 slovo cudzieho pôvodu	idegen	eredetű	szó
 spisovné slovo irodalmi szó
 viacvýznamové slovo	többjelentésű	szó

vybrané slovo kivételes szó
základové slovo alapszó

 zastarané slovo archaizmus
 zložené slovo összetett szó
slovosled szórend
slovotvorný základ szótő
spisovateľ spisovatelia író
spodobovanie hasonulás
spojka spojky kötőszó
spojovník spojovníky	kötőjel
spoluhláska spoluhlásky mássalhangzó
 mäkká spoluhláska lágy mássalhangzó
 neznelá spoluhláska zöngétlen 

mássalhangzó
 obojaká spoluhláska semleges 

mássalhangzó
 tvrdá spoluhláska kemény mássalhangzó
 znelá nepárová spoluhláska zöngés 

páratlan mássalhangzó
 znelá spoluhláska zöngés mássalhangzó
spôsob spôsoby mód
 oznamovací spôsob	kijelentő	mód
 podmieňovací spôsob feltételes mód

 rozkazovací spôsob felszólító mód
správa správy hír
strofa strofy versszak
stupňovanie fokozás
súvetie súvetia összetett mondat
synonymum synonymá szinonima

Š
štýl štýly stílus
 administratívny štýl hivatalos stílus
 hovorový štýl társalgási stílus
 jazykový štýl stílusrétegek
 náučný štýl tudományos stílus
 publicistický štýl publicisztikai stílus
 rečnícky štýl szónoki stílus
 umelecký štýl szépirodalmi stílus

T
televízia televízie televízió
téma témy téma
tempo tempá tempó
text texty szöveg
 umelecký text irodalmi szöveg
 vecný text ismeretterjesztő	szöveg 
tvar tvary alak
 jednoduchý tvar	egyszerű	alak
 zložený tvar összetett alak
tykanie tegezés

Ú
úvaha úvahy elmélkedés
úvod úvody bevezetés
úvodzovka úvodzovky idézőjel

V
verš verše verssor
 voľný verš szabadvers
veta vety mondat
 dvojčlenná veta	tőmondat
 holá veta	tőmondat 
 jednočlenná veta hiányos mondat
 jednočlenná veta menná tagolatlan mondat
 jednočlenná veta slovesná hiányos mondat
 jednoduchá veta egyszerű	mondat
 opytovacia veta kérdő	mondat
 oznamovacia veta kijelentő	mondat
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 rozkazovacia veta felszólító mondat
 rozvitá veta	bővített	mondat
 uvádzacia veta	idéző	mondat
 zvolacia veta felkiáltó mondat
 želacia veta óhajtó mondat
vetný člen mondatrészek
 hlavné vetné členy	főmondatrészek
 vedľajšie vetné členy	bővítmények
vid igeszemlélet szerinti felosztás
 dokonavý vid befejezett ige
 nedokonavý vid befejezetlen ige
vizitka vizitky névjegykártya
vokalizácia kiejtés
vyčítanka vyčítanky kiszámoló
vykanie magázás
výklad magyarázat
výkričník výkričníky felkiáltójel
výslovnosť kiejtés
 splývavá/viazaná výslovnosť folyékony 

kiejtés
výťah jegyzet
vyvrcholenie	tetőpont
vzor vzory minta

Z
zámeno zámená névmás
 opytovacie zámeno	kérdő	névmás

osobné zámeno privlastňovacie birtokos 
névmás

 osobné zámeno személyes névmás
osobné zámeno základné általános névmás
ukazovacie zámeno mutató névmás

zápletka zápletky bonyodalom
zátvorka zátvorky zárójel
záver závery befejezés
zdrobnenina zdrobneniny kicsinyítő	képzős	

szó
zhoda egyezés
zosobnenie megszemélyesítés
zoznam zoznamy lista
 telefónny zoznam telefonkönyv

Ž
životopis životopisy önéletrajz

štruktúrovaný životopis strukturált 
önéletrajz
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A
aritmetický priemer aritmetikai középérték, 

számtani átlag
aspoň čast. legalább

B
bludisko bludiská labirintus,	útvesztő
bod body pont
 krajné	body	úsečky	 úsečka
 samodružný bod fixpont

C
centimeter centimetre zn. cm centiméter

centimeter kubický zn. cm3 köbcentiméter
centimeter štvorcový zn. cm2 

négyzetcentiméter
cifra cifry számjegy

Č
časť časti rész
 časť celku az egész része
čiara čiary vonal
 krivá čiara görbe (vonal)
 otvorená čiara nyitott vonal
 rovná čiara egyenes (vonal)
 uzavretá čiara zárt vonal
činiteľ činitele tényező 
číselná	os	 os
číselný rad számsor
číslica číslice számjegy
 arabské číslice arab számjegyek
 rímske číslice római számjegyek
číslo čísla szám
 desatinné číslo tizedes szám, tizedes tört
 dvojciferné číslo kétszámjegyű	szám
 jednociferné číslo egyszámjegyű	szám
 kladné číslo pozitív szám
 nepárne číslo páratlan szám
 párne číslo páros szám
 prirodzené číslo természetes szám
 racionálne číslo valós szám
 susedné číslo szomszédos szám
 záporné číslo negatív szám
 zmiešané číslo vegyes szám
čitateľ čitatele számláló

D
decimeter decimetre zn. dm deciméter
 decimeter kubický zn. dm3 köbdeciméter
 decimeter štvorcový zn. dm2 

négyzetdeciméter
delenec delence osztandó
delenie osztás
deliť delí delia nedok. osztani
deliteľ delitele osztó
desiatka desiatky tízes
 celá desiatka egész tízes
diagram diagramy diagram
dlaň dlane tenyér
dĺžka dĺžky hosszúság

dĺžka strany trojuholníka háromszög 
oldalának hossza

 dĺžka úsečky a szakasz hossza
dopočítať dopočíta dopočítajú dok. 

végigszámolni, kiszámolni

F
farba farby szín
funkcia funkcie függvény
 konštantná funkcia konstans függvény
 lineárna funkcia lineáris függvény

G
geometria geometria
geometrický tvar  tvar
graf grafy grafikon
 stĺpcový graf oszlopos	grafikon
grafické	znázornenie	 znázornenie
guľa gule gömb

H
hrana hrany él
 hrana kocky a kocka éle
hranol hranoly hasáb

I
ihlan ihlany gúla

J
jednotka jednotky egység, mértékegység
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K
kalkulačka kalkulačky számológép
každý zám. minden
kilometer kilometre zn. km kilométer
kocka kocky kocka
kódovanie kódolás
koeficient koeficienty együttható
kolmica kolmice merőleges	egyenes
 päta kolmice merőlegesek	metszéspontja
kontrola správnosti próba
koreň	rovnice  rovnica
kosodĺžnik kosodĺžniky romboid
kosoštvorec kosoštvorce rombusz
kruh kruhy körlap, körlemez
kruhový model körmodell
kružidlo kružidlá körző
kružnica kružnice kör, körvonal
kužeľ kužele kúp
kváder kvádre téglatest
kvadrant kvadranty negyed

L
labyrint labyrinty labirintus,	útvesztő
lakeť lakte könyök
ležať leží ležia nedok. feküdni
 ležať na priamke a vonalon feküdni
lichobežník lichobežníky trapéz
liter litre zn. l liter

M
materiál materiály anyag
menej čísl. kevesebb
menovateľ menovatele nevező
 spoločný menovateľ	közös	nevező
menšenec menšence kisebbítendő
menší menšia menšie príd. kisebb
menšiteľ menšitele kivonandó
meracie pásmo mérőszalag
meranie merania mérés
 meranie vzdialenosti a távolság  mérése
merať meria merajú nedok. mérni
meter metre zn. m méter
 meter kubický zn. m3 köbméter
 meter štvorcový zn. m2 négyzetméter
milimeter milimetre zn. mm milliméter
mínus neskl. mínusz

mnohouholník mnohouholníky sokszög
množina množiny halmaz
mocnina mocniny hatvány
mocniteľ mocnitele	hatványkitevő

N
náčrt náčrty vázlat
najmenší najmenšia najmenšie príd. legkisebb 
najväčší najväčšia najväčšie príd. legnagyobb
najviac jeden legfeljebb egy
nasledujúci nasledujúca nasledujúce príd. 
következő

násobenie szorzás
násobilka szorzótábla, egyszeregy
násobiť násobí násobia nedok. szorozni
násobok násobky többszörös
 násobok čísla a szám többszöröse
nepárny nepárna nepárne príd. páratlan
 nepárne	číslo	 číslo
 nepárny	počet  počet
nepatriť nepatrí nepatria dok. nem tartozni
nepravda nem igaz
nepravdivosť valótlanság
nepriama úmernosť fordított arányosság
nerovná sa nem	egyenlő
nerovnica nerovnice egyenlőtlenség
 lineárna nerovnica	lineáris	egyenlőtlenség
neznáma neznáme  ismeretlen
nič zám. semmi
niekoľkokrát čísl. valamennyiszer
 niekoľkokrát menej valamennyiszer 

kevesebb
 niekoľkokrát viac valamennyiszer több
niekto zám. valaki
nikto zám. senki

O
obdĺžnik obdĺžniky téglalap
obdĺžnikový model téglalapmodell
objekt objekty objektum
objem objemy térfogat
 objem hranola hasáb térfogata
 objem kocky kocka térfogata
obraz obrazy kép
obsah obsahy terület
 obsah štvorca négyzet területe
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obvod obvody kerület
 obvod štvorca négyzet kerülete
odčítanie kivonás
 pamäťové odčítanie kivonás fejben
 písomné odčítanie írásbeli kivonás
odčítať odčíta odčítajú dok. kivonni
odhad odhady becslés
odhadnúť odhadne odhadnú dok. 

megbecsülni
odmerať odmeria odmerajú dok. megmérni
odmocnina odmocniny gyök
odpoveď odpovede válasz
odvesna odvesny befogó
okrúhly okrúhla okrúhle príd. kerek
olovnica olovnice függőón
orientácia orientácie irány
os osi tengely
 číselná os számtengely
 os súmernosti szimmetriatengely
 súradnicové osi koordináta-rendszer tengelyei
osová súmernosť tengelyes tükrözés
otázka otázky kérdés
označiť označí označia dok. megjelölni

P
palec palce hüvelyk
pár páry pár
párny párna párne príd. páros
 párne	číslo  číslo
 párny	počet  počet
patriť patrí patria nedok. tartozni
päťuholník päťuholníky ötszög
plán plány terv

plán stavby z kociek kockaépítmény terve
počet počty mennyiség
 nepárny počet páratlan mennyiség
 párny počet páros mennyiség
početnosť početnosti gyakoriság
 absolútna početnosť abszolút gyakoriság
 relatívna početnosť relatív gyakoriság
počítanie számolás
počítať počíta počítajú nedok. számolni
 počítať po jednom egyesével számolni
podiel podiely hányados
podmienka riešenia rovnice egyenlet 

megoldhatóságának feltétele

podstava podstavy alap
polomer polomery zn. r sugár
 polomer kruhu kör(vonal) sugara
polovica polovice fél
polpriamka polpriamky félegyenes
porovnať porovná porovnajú dok. 

összehasonlítani
porovnávanie összehasonlítás

porovnávanie podľa dĺžky összehasonlítás 
hosszúság alapján

 porovnávanie podľa veľkosti 
összehasonlítás méret alapján

 porovnávanie podľa výšky összehasonlítás 
magasság alapján

posledný posledná posledné príd. utolsó
posunutie eltolás
povrch povrchy felszín
 povrch hranola hasáb felszíne
 povrch kocky kocka felszíne
pôdorys pôdorysy alaprajz
 pôdorys stavby az építmény alaprajza
pravda igaz
pravdepodobnosť valószínűségszámítás
pravdivosť valóság
práve jeden éppen egy
pravidlo pravidlá szabály
pravítko pravítka vonalzó
pravouhlá sústava súradníc derékszögű	

koordináta-rendszer
predchádzajúci predchádzajúca 

predchádzajúce príd. előző
predmet predmety tárgy
predposledný predposledná predposledné 

príd. utolsó	előtti
prepona prepony átfogó
presne prísl. pontosan
priama úmernosť egyenes arányosság
priamka priamky egyenes
približne prísl.	i	čast. megközelítőleg
pričítanie hozzáadás
priemer priemery zn. d, ø átmérő
prienik prieniky áthatás, közös rész
priesečník priesečníky metszéspont
prvočíslo prvočísla prímszám
prvok prvky elem
Pytagorova veta Pitagorasz-tétel
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R
ramená lichobežníka trapéz szárai
riadok riadky sor
riešenie riešenia megoldás
rovná sa egyenlő
rovnako prísl.	i	čast. egyenlően
rovnica rovnice egyenlőség,	egyenlet
 koreň rovnice egyenlet gyöke
 lineárna rovnica lineáris egyenlet
rovnobežka rovnobežky párhuzamos egyenes
rovnobežník rovnobežníky paralelogramma
rozdeliť rozdelí rozdelia dok. felosztani
rozdiel rozdiely különbség
rozklad čísla na jednotky a desiatky a szám 

felbontása egyesekre és tízesekre
rozlíšiť rozlíši rozlíšia dok. megkülönböztetni
rozmer rozmery kiterjedés, méret
rysovanie rajzolás

rysovanie štvorca v štvorcovej sieti 
négyzet rajzolása a négyzethálóra

rysovať rysuje rysujú nedok. rajzolni

S
sčítanec sčítance összeadandó
sčítanie összeadás
 pamäťové sčítanie összeadás fejben
 písomné sčítanie írásbeli összeadás
sčítať sčíta sčítajú dok. összeadni
sieť siete háló
 sieť kocky kocka hálója
skupina skupiny csoport
stavať stavia stavajú nedok. építeni
stavba stavby építés
 stavba z kociek építés kockákból
stena steny lap
 stena kocky a kocka lapja
stĺpec stĺpce oszlop
stĺpcový	graf	 graf
stopa stopy nyom
stovka stovky százas
strana strany oldal
 protiľahlá strana átellenben	lévő	oldal

susedná strana szomszédos oldal
stred stredy zn. S középpont
 stred súmernosti tükrözés középpontja
stredová súmernosť középpontos tükrözés

súčet súčty összeg
súčin súčiny szorzat
súradnica súradnice koordináta-rendszer
symbol symboly jel

Š
šírka šírky szélesség
štatistická jednotka statisztikai egység
štatistický súbor statisztikai sokaság
štatistický znak statisztikai ismérv
štatistika štatistiky statisztika
štvorcová sieť négyzetháló
štvorec štvorce négyzet
štvoruholník štvoruholníky négyszög
štvrtina štvrtiny negyed

T
tabuľka tabuľky táblázat
ťažnica trojuholníka háromszög súlyvonala
tetiva tetivy húr
tiež čast. szintén
tisícka tisícky ezres
tretina tretiny harmad
triedenie osztályozás
 triedenie podľa farby osztályozás szín 

szerint
triedenie podľa tvaru osztályozás alak 

szerint
triedenie podľa veľkosti osztályozás méret 

szerint
trojčlenka trojčlenky hármasszabály
trojuholník trojuholníky háromszög
 pravouhlý trojuholník	derékszögű	

háromszög
tvar tvary alak
 geometrický tvar geometriai alakzat, 

síkalakzat
tvrdenie tvrdenia állítás

U/Ú
údaj údaje adat
 neznámy údaj ismeretlen adat
 známy údaj ismert adat
uhlopriečka uhlopriečky átló
 stenová uhlopriečka lapátló
 telesová uhlopriečka testátló
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 uhlopriečka štvorca négyzet átlója
uhol uhly szög
 pravý uhol derékszög
 vnútorný uhol belső	szög
úloha úlohy feladat

matematická úloha matematikai feladat
 numerická úloha numerikus feladat
 slovná úloha szóbeli feladat, szöveges 

feladat
umocňovanie mocnín hatvány hatványozása
určiť určí určia dok. meghatározni
úsečka úsečky szakasz

krajné body úsečky a szakasz végpontjai
úsečkový model szakaszmodell
usporiadať usporiada usporiadajú dok. 

elrendezni
útvar útvary idom, alakzat

V
valec valce henger
väčší väčšia väčšie príd. nagyobb
veľkosť veľkosti méret
veta vety mondat
viac čísl.	i	prísl. több
vrchol vrcholy csúcs
 vrchol obdĺžnika a téglalap csúcsa
 vrchol štvorca a négyzet csúcsa
výraz s neznámou ismeretlent tartalmazó 

kifejezés
výrok výroky állítás
výsledok výsledky eredmény
výška výšky magasság
vzdialenosť vzdialenosti távolság
vzor vzory minta
vzorec vzorce képlet
vzostupný vzostupná vzostupné príd. növekvő

Z
zaokrúhľovanie kerekítés
 zaokrúhľovanie čísla a szám kerekítése

zaokrúhľovanie na desiatky kerekítés 
tízesekre

zaokrúhľovanie na jednotky kerekítés 
egyesekre

zaokrúhľovanie nadol lefelé kerekítés
zaokrúhľovanie nahor felfelé kerekítés

zápis zápisy feljegyzés
zapísať zapíše zapíšu dok. beírni
zároveň prísl. egyben
zátvorka zátvorky zárójel
závislosť závislosti	függőség,	összefüggés
 lineárna závislosť	lineáris	függőség,	

összefüggés
 závislosť dvoch veličín két mennyiség 

függősége,	összefüggése
zaznamenať zaznamená zaznamenajú dok. 

feljegyezni
zdôvodniť zdôvodní zdôvodnia dok. 

megindokolni
zlomková čiara törtvonal
zlomok zlomky tört
zmenšiť zmenší zmenšia dok. kisebbíteni
znak znaky jel
 znak delenia az osztás jele
znázornenie szemléltetés

grafické znázornenie grafikus	ábrázolás
znázorniť znázorní znázornia dok. 

szemléltetni
zobrazenie ábrázolás
 zhodné zobrazenie egybevágó leképezés
zobraziť zobrazí zobrazia dok. ábrázolni
zostupný zostupná zostupné príd. csökkenő
zväčšiť zväčší zväčšia dok. nagyítani
zvyšok maradék

Ž
žiaden zám. egy sem
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A
adresa adresy cím
 adresa bunky cella címe
 adresa stránky weboldal címe
 e-mailová adresa e-mail-cím
adresár adresáre címjegyzék
animácia animácie animáció
aplikácia aplikácie alkalmazás
autor autori	szerző
autorské právo	szerzői	jog

B
bunka bunky cella

Č
čiara čiary vonal
 hrúbka čiary vonalvastagság
číslica číslice számjegy
číslovanie számozás

D
databáza databázy adatbázis
disk disky merevlemez
 sieťový disk hálózati lemez
dĺžka dĺžky hosszúság
 dĺžka trvania időtartam
 dĺžka zobrazenia megjelenítés	időtartama
dokončiť dokončí dokončia dok. befejezni
dokresliť dokreslí dokreslia dok. kiegészíteni 

(pl. rajzot)
dokresľovanie kiegészítés (pl. rajz)
dokument dokumenty dokumentum
 ukladanie dokumentov dokumentum 

mentése
 vytvorenie dokumentov dokumentum 

létrehozása
doména domény domain, domén
doplniť doplní doplnia dok. pótolni

E
editor editory	szerkesztő
efekt efekty hatás
e-mail e-maily e-mail, elektronikus levél
 odoslanie e-mailu e-mail küldése
 preposlanie e-mailu e-mail továbbítása
e-mailová adresa  adresa

F
farba farby szín
 farba písma  písmo
film filmy	film
formátovanie formázás
 formátovanie textu szöveg formázása
formátovať formátuje formátujú nedok. 

formázni
fotoaparát fotoaparáty	fényképezőgép
 digitálny fotoaparát digitális 

fényképezőgép
fotografia fotografie fénykép

G
geometrický tvar  tvar
graf grafy	grafikon
grafická	informácia	 informácia
grafika grafiky	grafika
grafová štruktúra  štruktúra

H
hľadať hľadá hľadajú nedok. keresni
hlas hlasy hang
hlasitosť	hangerő
 hlasitosť	zvuku  zvuk
hra hry játék
hudba zene
hypertext hypertexty hiperszöveg

CH
chyba chyby hiba

I
ikona ikony ikon
informácia informácie információ
 grafická informácia grafikus	információ
 textová informácia szöveges információ
internet internet, világháló

K
kamera kamery kamera
klávesnica klávesnice	billentyűzet
klip klipy videóklip
kódovacia	tabuľka	 tabuľka
komunikácia kommunikáció
kontrola pravopisu helyesírás	ellenőrzése
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kopírovať kopíruje kopírujú nedok. másolni
kopírovať informácie információk 

másolása
kôš koše kosár
kreslenie rajzolás
kresliť kreslí kreslia nedok. rajzolni
kritérium kritériá kritérium, feltétel
krokovanie lépésenkénti végrehajtás
krokovať krokuje krokujú nedok. lépésenként 

végrehajtani
kurzor kurzory kurzor

L
labyrint labyrinty labirintus

M
mapa mapy térkép
medzera medzery szóköz
mikrofón mikrofóny mikrofon
mriežka mriežky rács
 štvorcová mriežka négyzetes rács
multimédiá obyč.	mn. multimédia
myš myši egér

N
napísať napíše napíšu dok. leírni
nastavenie beállítás
 nastavenie klávesnice	billentyűzet	

beállítása
 nastavenie pracovnej plochy asztal 

beállítása
 nastavenie zvuku hang beállítása
nástroj nástroje eszköz
návod návody használati utasítás
netiketa netikett
 dodržiavanie netikety netikett betartása

O
obdĺžnik obdĺžniky téglalap
objekt objekty objektum
oblasť oblasti terület
obrázok obrázky kép
obrazovka obrazovky	képernyő
obsah obsahy tartalom
oddeľovač oddeľovače elválasztó
odhlásiť sa odhlási odhlásia dok. kijelentkezni

 odhlásiť sa z aplikácie kijelentkezni az 
alkalmazásból

 odhlásiť sa z programu kijelentkezni 
a programból

odkaz odkazy link
odosielateľ odosielatelia feladó
odoslanie küldés
 odoslanie e-mailu  e-mail
odoslať odošle odošlú dok. elküldeni
odrážka odrážky listajel
odsek odseky bekezdés
odstrániť odstráni odstránia dok. törölni
okno okná ablak
okraj okraje lapszél, oldalmargó
omaľovanie színezés
opakovanie opakovania ismétlés
 počet opakovaní ismétlések száma
operácia operácie	művelet
opravovanie javítás
opravovať opravuje opravujú nedok. javítani
orezať oreže orežú dok. levágni
os osi tengely
 časová os időtengely
otáčanie forgatás
ovál ovály ovális
označiť označí označia dok. kijelölni
označovanie kijelölés

P
paleta palety paletta
 paleta farieb színpaletta
pamäť pamäte memória
parameter príkazu  príkaz
pečiatkovanie pecsételés
písmeno písmená	betű
 malé písmeno	kisbetű
 veľké písmeno	nagybetű
písmo písma	betűtípus
 farba písma betűszín
 hrúbka písma	betűvastagság
 typ písma	betűtípus
 veľkosť písma	betűnagyság
plán plány terv
plocha plochy felület
 pracovná plocha munkaasztal
počítač počítače számítógép
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 stolný počítač asztali számítógép
podmienka podmienky feltétel
pohyb pohyby mozgás
poradie poradia sorrend
posielanie küldés
 posielanie súborov fájlok küldése, 

továbbítása
postupnosť sorozat
 postupnosť príkazov utasítások sorrendje
pozadie pozadia háttér
pozícia pozície elhelyezkedés
 pozícia bunky cella helyzete
 pozícia objektov objektum helyzete
prehliadač prehliadače	böngésző
prehratie túlmelegedés
prehrávač prehrávače lejátszó
 prehrávač videa videólejátszó
 prehrávač zvukov audio lejátszó
prehrávanie lejátszás
prechod prechody átmenet
 prechod medzi snímkami képek közti 

átmenet
preklápanie elforgatás
premenná premenné változó
premenovať premenuje premenujú dok. 

átnevezni
prenášanie áthelyezés, átvitel
 prenášanie informácií információ átvitel
 prenášanie súborov fájlok átvitele
prepínanie átkapcsolás
presúvanie eltolás
prezeranie böngészés
priečinok priečinky mappa
prihlásiť sa prihlási prihlásia dok. 

bejelentkezni
 prihlásiť sa do aplikácie bejelentkezni az 

alkalmazásba
prihlásiť sa do programu bejelentkezni 

a programba
prijať prijme prijmú dok. fogadni
príjemca príjemcovia címzett
príkaz príkazy utasítás
 parameter príkazu utasítás paramétere
 postupnosť	príkazov	 postupnosť
 sekvencie príkazov utasítások láncolata
 upravenie príkazov  upravenie

 vyhodnotenie príkazov  vyhodnotenie
 zostavenie príkazov  zostavenie
príloha prílohy melléklet
 priloženie prílohy melléklet csatolása
prístupové práva hozzáférési jogok
procesor procesory processzor
program programy program
 antivírusový program vírusirtó program

R
reproduktor reproduktory hangfal
riadok riadky sor
riešenie riešenia megoldás
riziko riziká veszély
rozmiestnenie elrendezés

S
schránka schránky	postafiók
sieť siete hálózat
 počítačová sieť számítógépes hálózat
 sociálne siete közösségi hálózat
skener skenery szkennner
skenovať skenuje skenujú nedok. beszkennelni
slovník slovníky szótár
slúchadlo slúchadlá fülhallgató
snímka snímky felvétel
softvér softvéry szoftver
spracovať spracuje spracujú dok. feldolgozni
správa správy üzenet
 predmet správy üzenet tárgya
správnosť helyesség
spustenie indítás
spustiť spustí spustia dok. elindítani
 spustiť aplikáciu alkalmazást elindítani
 spustiť program programot elindítani
sťahovanie letöltés
 sťahovanie súborov fájlok letöltése
stĺpec stĺpce oszlop
strana strany oldal
stránka stránky weboldal
 navštívená stránka megtekintett oldal
 predchádzajúca stránka	előző	oldal
 webová stránka weboldal
 zadaná stránka megadott oldal
strih strihy vágás
strihanie kivágás
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súbor súbory fájl
symbol symboly szimbólum
 špeciálne symboly speciális szimbólumok
systém systémy rendszer
 informačný systém információs rendszer
 operačný systém operációs rendszer

Š
šípka šípky nyíl
štruktúra štruktúry adatszerkezet
 grafová štruktúra gráf
 stromová štruktúra fastruktúra
štvorec štvorce négyzet

T
tabuľka tabuľky táblázat
 frekvenčná tabuľka gyakorisági táblázat
 kódovacia tabuľka kódtáblázat
technológia technológie technológia
 digitálne technológie digitális technológia
text texty szöveg
tlačiareň tlačiarne nyomtató
tvar tvary alakzat
 geometrický tvar geometriai alakzat
tvorba tvorby alkotás, készítés
typ písma  písmo

U/Ú
údaj údaje adat
ukladať ukladá ukladajú nedok. menteni
 ukladať informácie információkat menteni
ukončiť ukončí ukončia dok. befejezni, 

bezárni
 ukončiť aplikáciu alkalmazást bezárni
uložiť uloží uložia dok. elmenteni
úprava úpravy átalakítás
upravenie formázás
 upravenie príkazov utasítások módosítása
úsečka úsečky szakasz

V
veľkosť veľkosti méret, nagyság
 veľkosť bunky cella mérete
 veľkosť oblasti terület nagysága
 veľkosť papiera papírméret
 veľkosť	písma	 písmo

veta vety mondat
vetvenie vetvenia elágazás
video videá videó
vírus vírusy vírus
 počítačový vírus számítógépes vírus
vkladanie beszúrás, beillesztés, betáplálás
vlastnosť vlastnosti tulajdonság
 vlastnosť bunky cella tulajdonsága
vloženie beillesztés
vložiť vloží vložia dok. beilleszteni, 

behelyezni
 vložiť nad beilleszteni fölé
 vložiť naľavo beilleszteni balra
 vložiť napravo beilleszteni jobbra
 vložiť pod beilleszteni alá
vyhľadávač vyhľadávače	kereső
vyhľadávanie keresés
 vyhľadávanie obrázkov képek keresése
 vyhľadávanie stránok oldalak keresése
 vyhľadávanie textov szöveg keresése
 vyhľadávanie v mapách térképeken való 

keresés
 vyhľadávanie videa videó keresése
vyhodnotenie vyhodnotenia kiértékelés
 vyhodnotenie príkazov parancsok 

kiértékelése
vymazať vymaže vymažú dok. kitörölni
výmena výmeny csere
výsledok výsledky eredmény
vystrihnúť vystrihne vystrihnú dok. kivágni
vzorec vzorce képlet

Z
zadanie adat megadása
zadať zadá zadajú dok. megadni
zápis zápisy beírás
 chybný zápis hibás beírás
zapísať zapíše zapíšu dok. beírni
zapisovanie feljegyzés
zariadenie zariadenia berendezés
 pamäťové zariadenie memória
zarovnanie igazítás
 zarovnanie odseku bekezdés igazítása
zastavenie megállítás
zdroj zdroje forrás
zmena zmeny módosítás
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 zmena veľkosti papiera papírméret 
módosítása

značka značky jel, jelzés
 skryté značky rejtett jelek
znak znaky jel, karakter
 špecifické znaky speciális jelek
 znaky ako písmená jel,	mint	betű

zobrazenie zobrazenia ábrázolás
zostavenie összeállítás
 zostavenie príkazov utasítások létrehozása
zvuk zvuky hang
 hlasitosť zvuku	hangerősség
zvýraznenie kiemelés

INFORMATIKA / INFORMATIKA
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A
adresa adresy cím

adresa bydliska a lakóhely címe/lakcím
adresa školy az iskola címe

auto autá autó
autobus autobusy autóbusz

B
behať behá behajú nedok. futni
bezpečnostné pravidlá biztonsági szabályok
bicykel bicykle bicikli/kerékpár
blesk blesky villám
bocian biely fehér gólya
borovica lesná erdeifenyő
brada brady áll
buk lesný európai bükk/közönséges bükk
bydlisko bydliská lakhely
bylina byliny lágy szárú növény

C
cesta cesty út
cestovať cestuje cestujú nedok. utazni

Č
čas časy idő
čelo čelá homlok
čistota tela a test tisztasága
členovia	rodiny	 rodina
človek ľudia ember
čuch szaglás

D
dátum dátumy dátum
dážď dažde eső
dážďovka zemná földigiliszta
deň dni nap
detstvo gyermekkor
dlaň dlane tenyér
dĺžka dĺžky hosszúság
dnes prísl. ma
dolu prísl. lenn/lent
dom domy ház
 číslo domu házszám
doprava dopravy közlekedés 
dopravné značky közlekedési táblák/közúti 
jelzőtáblák

dopravný prostriedok közlekedési eszköz
dovolenka dovolenky szabadság
dravec dravce ragadozó
dub letný kocsányos tölgy
dýchanie légzés
dýchať dýcha dýchajú nedok. lélegezni

E
elektrický prúd villanyáram

F
farba farby szín
filtrácia filtrácie szűrés

H
hasič hasiči tűzoltó
hlava hlavy fej
hlina agyag
hmat tapintás
hmyz hromad. rovar
hodina hodiny óra
hodiny pomn. óra
 presýpacie hodiny homokóra
hore prísl. fenn/fent

CH
chodba chodby folyosó
choroba choroby betegség
chov chovy állattenyésztés/tenyésztés
chovať chová chovajú nedok. tenyészteni
chrbát chrbty hát
chrbtica chrbtice hátgerinc
chuť chute ízlés
 horká chuť keserű	íz
 kyslá chuť savanyú íz
 sladká chuť édes íz
 slaná chuť sós íz
chvost chvosty farok

I/Í
ihličie hromad. tűlevél
íl vályog

J
jar jari tavasz
jazero jazerá tó

PRVOUKA / KÖRNYEZETISMERET
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jazyk jazyky nyelv
jedáleň jedálne ebédlő
jeseň jesene ősz
jež tmavý európai sün

K
kalendár kalendáre naptár
kapor obyčajný ponty
kapsička pastierska pásztortáska
kde prísl. hol
ker kry cserje
kĺb kĺby ízület
klíčenie csírázás
kmeň kmene törzs
knižnica knižnice könyvtár
kohút kohúty kakas
koleno kolená térd
konár konáre ág
končatina končatiny végtag
 dolná končatina alsó végtag
 horná končatina felső	végtag
koniec konce vég/vége
koreň korene gyökér
korisť koristi zsákmány
koruna koruny korona
kosť kosti csont
 ramenná kosť karcsont
 stehenná kosť combcsont
kostra kostry csontváz
kov kovy fém
koža kože bőr
kôň domáci ló
krajina krajiny táj, vidék/ország
krídlo krídla szárny
križiak obyčajný koronás keresztespók
krt obyčajný	(podzemný) közönséges vakond
kura domáca házi tyúk
kvet kvety virág
kyvadlo kyvadlá inga

L/Ľ
laboratórium laboratóriá laboratórium
ľad ľady jég
lakeť lakte könyök
lastovička obyčajná	(domová) füsti fecske
látka látky anyag

lebka lebky koponya
lekár lekári orvos
 lekárka lekárky orvosnő
lekáreň lekárne gyógyszertár
lekno biele fehér tündérrózsa
les lesy erdő
 ihličnatý les tűlevelű	erdő
 listnatý les lomblevelű	erdő
leto letá nyár
lietadlo lietadlá repülőgép
lietať lieta lietajú nedok. repülni
liezť lezie lezú nedok. mászni
lipa malolistá	kislevelű	hárs
list listy levél
líška hrdzavá vörös róka
loď lode hajó
lov lovy vadászat
loviť loví lovia nedok. vadászni
lúka lúky rét

M
mačka domáca házi macska
masť masti zsír
materiál materiály anyag
 nepriehľadný materiál nem átlátszó anyag
 nepriesvitný materiál nem	áttetsző	anyag
 priehľadný materiál átlátszó anyag
 priesvitný materiál áttetsző	anyag
mäkký mäkká mäkké príd. puha
mäsiar mäsiari hentes/mészáros
mäso mäsá hús
med medy méz
medveď hnedý barna medve
meno mená név
meranie merania mérés
merať meria merajú nedok. mérni
mesiac mesiace hónap
mláďa mláďatá állatok kicsinyei
mlieko mlieka tej
more moria tenger
mravec lesný erdei vöröshangya
mravenisko mraveniská hangyaboly

N
nad predl. felett/fölött
námraza námrazy jegesedés

PRVOUKA / KÖRNYEZETISMERET
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narodeniny pomn. születésnap
necht nechty köröm
noc noci éjszaka
noha nohy láb
nos nosy orr
Nový rok újév

O
obec obce község
obchodník obchodníci elárusító
 obchodníčka obchodníčky elárusítónő
obydlie obydlia lakóhely
odparovanie párolgás
odparovať sa odparuje odparujú nedok. 

párologni
oheň ohne tűz
oko oči szem
opeľovanie beporzás
opeľovať opeľuje opeľujú nedok. beporozni
orgán orgány szerv
organizmus organizmy szervezet
orientácia v okolí tájékozódás a környéken
ovca domáca juh/birka

P
pagaštan konský vadgesztenye
palec palce hüvelykujj
pamätihodnosť pamätihodnosti nevezetesség
pamiatka pamiatky műemlék
Pamiatka zosnulých halottak napja
para pary pára
 vodná para vízpára/vízgőz
park parky park
pekár pekári pék
pera pery ajak
perie hromad. tollazat
pestovanie termesztés
pestovať pestuje pestujú nedok. termeszteni
piesok piesky homok
plameň plamene láng
plán plány terv
plávať pláva plávajú nedok. úszni
plazenie csúszás/kúszás
plaziť sa csúszni/kúszni
plece plecia váll
plesnivec alpínsky havasi gyopár

plod plody termés
 nezrelý plod éretlen termés
 zrelý plod érett termés
plutva plutvy uszony/úszó
počasie időjárás
pod predl. alatt
podmienka podmienky feltétel
pohyb pohyby mozgás
pokus pokusy kísérlet
pole polia	szántóföld/mező
policajt policajti rendőr
 policajtka policajtky rendőrnő
polícia rendőrség
pomôcka pomôcky segédeszköz
postup postupy munkamenet
poštár poštári postás
 poštárka poštárky postásnő
potok potoky patak
potom prísl. aztán/azután
potrava potravy táplálék/élelem
 príjem potravy táplálékbevitel
povolanie povolania foglalkozás
pozorovanie pozorovania megfigyelés
pôda pôdy talaj
práca práce munka
prázdniny pomn. szünidő
predmet predmety tárgy
predtým prísl.	azelőtt
pŕhľava (žihľava)	dvojdomá	nagy csalán
priechod pre chodcov gyalogos-átkelőhely/

zebra
priezvisko priezviská vezetéknév
príroda természet
 neživá príroda élettelen természet
 živá príroda élő	természet
prírodné javy természeti jelenségek
prispôsobenie alkalmazkodás
prispôsobiť sa prispôsobí prispôsobia nedok. 

alkalmazkodni
prostredie prostredia környezet
prst prsty ujj
pšenica ozimná közönséges búza
puk puky rügy
púpava lekárska gyermekláncfű/pitypang

PRVOUKA / KÖRNYEZETISMERET
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R
rameno ramená kar
rast növekedés
rásť rastie rastú nedok. növekedni
rastlina rastliny növény
rebríček obyčajný közönséges cickafark
rebro rebrá borda
republika republiky köztársaság
 Slovenská republika Szlovák Köztársaság
režim dňa napirend
rieka rieky folyó
robotnica robotnice dolgozó méh
ročné obdobie évszak
rodič rodičia szülő
rodina rodiny család
 členovia rodiny családtagok
rok roky év
rosa rosy harmat
rovina roviny síkság
rozmnožovanie szaporodás
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú 

nedok. szaporodni
rozpúšťanie oldódás
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok. 

oldódni
ruka ruky kéz
ruža šípová vadrózsa/csipkerózsa
ryba ryby hal

S
samec samce hím
semafor semafory szemafor/közúti	jelzőlámpa
semeno semená mag
skákať skáče skáču nedok. ugrálni
slimák záhradný éti csiga
slnečné žiarenie napsugárzás
Slnko Nap
sluch hallás
sneh hó
srsť srsti	szőrzet
starostlivosť o zdravie egészségről	való	

gondoskodás
stavec stavce csigolya
stehno stehná comb
stonka stonky szár
strojník strojníci gépész

strom stromy fa
 ihličnatý strom tűlevelű	fa
 listnatý strom lomblevelű	fa
studený studená studené príd. hideg
súš súše szárazföld
sval svaly izom
svetelné zdroje fényforrások
svetlo svetlá fény
sviatok sviatky ünnep

Š
šatňa šatne öltöző
škola školy iskola
školák školáci iskolás
školská tabuľa tábla (iskolai)
školská taška iskolatáska
školská trieda  trieda
školský dvor iskolaudvar
štát štáty állam
štátna vlajka  vlajka
štátny symbol állami szimbólum
štátny znak címer
šupina šupiny pikkely

T
tabuľka tabuľky táblázat
tam prísl. ott
telo telá test
 ľudské telo emberi test
telocvičňa telocvične tornaterem
teplo teplá meleg
teplý teplá teplé príd. meleg
tieň tiene árnyék
tiesňová linka segélyhívószám
tma sötétség
trieda triedy osztály, tanterem
 školská trieda (iskolai) osztály, tanterem
trúd trúdy here
trup trupy törzs
tu prísl. itt
tur domáci szarvasmarha
tvár tváre arc
tvar tvary alak/forma
tvrdý tvrdá tvrdé prísl. kemény
tykadlo tykadlá csáp
týždeň týždne hét
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U/Ú
učiteľ učitelia tanító bácsi
 učiteľka učiteľky tanító néni
ucho uši fül
úľ úle kaptár
ulica ulice utca
umývať umýva umývajú nedok. mosni
únava fáradtság
úroda úrody termés
úrodnosť termékenység/termőképesség
ústa pomn. száj
ušnica ušnice fülkagyló
užovka	obyčajná	vízisikló

V
vajce vajcia tojás
včela medonosná mézelő	méh/házi	méh
včelia rodina méhcsalád
včera prísl. tegnap
vedec vedci tudós
Veľká noc húsvét
veľkosť veľkosti méret
veverica stromová európai mókus
Vianoce pomn. karácsony
vlajka vlajky zászló
 štátna vlajka állami zászló
vlak vlaky vonat
vlas vlasy haj
vľavo prísl. balra
vlna gyapjú
voda vody víz
 podzemná voda talajvíz
vodné zdroje vízforrások
voš detská fejtetű/hajtetű
vôňa vône illat
vpravo prísl. jobbra
vpredu prísl. elöl
vrch vrchy hegy
východ slnka napkelte

vyvíjať sa vyvíja vyvíjajú nedok.	fejlődni
vývin výviny fejlődés
vzadu prísl. hátul
vzduch levegő

Z
začiatok začiatky kezdet
zadok zadky fenék
záhrada záhrady kert
záchranná zdravotná služba mentőszolgálat
zajac poľný	mezei nyúl
zajtra prísl. holnap
západ slnka napnyugta
zber gyűjtés/betakarítás,	szedés
zbierať zbiera zbierajú nedok.	gyűjteni
zdravie egészség
zdroj svetla fényforrás
zima zimy tél 
zlomenina zlomeniny csonttörés
zmysly človeka az ember érzékszervei
znečistenie szennyeződés
znečisťovať znečisťuje znečisťujú nedok. 

szennyezni
zrak látás
zviera zvieratá állat
zvuk zvuky hang

Ž
žiabre pomn.  kopoltyú
žiak žiaci tanuló
žiarovka žiarovky villanyégő
živina živiny tápanyag
živočích živočíchy élőlény/állat
 suchozemské živočíchy szárazföldi állatok
 vodné živočíchy vízi állatok
životné podmienky életfeltételek
životné prejavy életmegnyilvánulások
životný štýl életmód
 zdravý životný štýl egészséges életmód

PRVOUKA / KÖRNYEZETISMERET
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B
babôčka pávooká nappali pávaszem 
baktéria baktérie baktérium
bažant obyčajný közönséges fácán
bezstavovec bezstavovce gerinctelen
bicykel bicykle bicikli/kerékpár
bleduľa jarná tavaszi	tőzike
blesk blesky villám
bobor vodný európai (közönséges) hód
bocian biely fehér gólya
bod body pont
 pevný bod szilárd pont
borovica lesná erdeifenyő
brada brady áll
buk lesný európai (közönséges) bükk
búrka búrky zivatar
bylina byliny lágy szárú növény

C
cesta cesty út
 svahové cesty lejtős	utak
cicavec cicavce emlős
cieva cievy ér

Č
čakanka obyčajná mezei katáng
čelo čelá homlok
členok členky boka
človek ľudia ember
čmeľ zemný földi poszméh
črevo črevá bél
črievičník papučkový boldogasszony papucsa

D/Ď
ďalekohľad ďalekohľady távcső
ďatelina lúčna réti here
dážď dažde eső
dážďovka zemná földigiliszta
detstvo gyermekkor
diviak lesný vaddisznó
dlaň dlane tenyér
dospelosť felnőttkor
drozd čierny fekete rigó
druh druhy faj (fajta)
družica družice műhold
dub letný kocsányos tölgy

dúha dúhy szivárvány
dúška materina mezei	kakukkfű
dýchacia sústava  sústava
dýchanie légzés
dýchať dýcha dýchajú nedok. lélegezni

E
energia energie energia

F
fáza Mesiaca holdfázis
fazuľa obyčajná veteménybab
fotografia fotografie fénykép
fúzy obyč.	mn. bajusz

H
hlava hlavy fej
hltan hltany garat
hmla hmly köd
hmotnosť tömeg
hmyz hromad. rovar
hodiny pomn. óra
hojdačka hojdačky hinta
hrab obyčajný közönséges gyertyán
hraboš poľný	mezei pocok
hrdlo hrdlá torok
hrtan hrtany gége
hrudník hrudníky mellkas
huba huby gomba
 jedlé huby ehető	gombák
 jedovaté huby mérgező	gombák
 nejedlé huby nem	ehető	gombák
húsenica húsenice hernyó
hvezdáreň hvezdárne csillagvizsgáló
hviezda hviezdy csillag

CH
chodidlo chodidlá talp
choroba choroby betegség
chrbát chrbty hát
chrček poľný mezei hörcsög
chvost chvosty farok

I
infekcia infekcie fertőzés
 kvapôčková infekcia cseppfertőzés



/50/

J
jasno prísl. derült
jašterica múrová fali gyík
jazyk jazyky nyelv
jed jedy méreg
jeleň lesný gímszarvas
jelša lepkavá mézgás (enyves) éger
jež tmavý európai sün
Jupiter Jupiter

K
kačica divá tőkés	réce	(vadkacsa)
kapor obyčajný ponty
kapsička pastierska pásztortáska
kašeľ köhögés
 suchý kašeľ száraz köhögés
 vlhký kašeľ nedves köhögés
ker kry cserje
kladka kladky csiga
 pevná kladka álló csiga
 stavebná kladka építkezési csiga
 voľná kladka mozgó csiga
kladkostroj kladkostroje csigasor
kĺb kĺby ízület
kliešť obyčajný közönséges kullancs
kliešte pomn. fogó
klin kliny ék
kľučka kľučky ajtókilincs
kmeň kmene törzs
koleno kolená térd
koleso kolesá kerék
 ozubené koleso fogaskerék
kolobeh vody v prírode a víz körforgása 

a természetben
komár piskľavý dalos szúnyog
kompas kompasy iránytű
konár konáre ág
končatina končatiny végtag
 dolná končatina alsó végtag
 horná končatina felső	végtag
 predná končatina mellső végtag
 zadná končatina hátsó végtag
konečník konečníky végbél
koník lúčny réti sáska
koreň korene gyökér
koruna koruny korona

kosť kosti csont
kov kovy fém
králik divý üregi nyúl
krídlo krídla szárny
križiak obyčajný koronás keresztespók
krt obyčajný	(podzemný) közönséges vakond
krv vér
krvinka krvinky vérsejt
 biele krvinky fehérvérsejtek
 červené krvinky vörösvérsejtek
krvné doštičky vérlemezkék
krvné skupiny vércsoportok
krvný obeh vérkeringés
kukla kukly báb
kvasinka kvasinky erjesztőgomba
kvet kvety virág
kyslík kyslíky oxigén

L/Ľ
labuť veľká bütykös hattyú
ľad ľady jég
ľadovec ľadovce jégeső
lakeť lakte könyök
lanovka lanovky felvonó
lastovička obyčajná füsti fecske
látka látky anyag
 kvapalné látky folyékony (cseppfolyós) 

anyagok
 plynné látky gáznemű	(légnemű)	anyagok
 stavebné látky építőanyagok
 tuhé látky szilárd anyagok
lekno biele fehér tündérrózsa
les lesy erdő
líce líca arc
liečivo liečivá gyógyszer
lipa malolistá kislevelű	hárs
lipnica lúčna réti perje
list listy levél
líška hrdzavá vörös róka
lúka lúky rét
lýtko lýtka vádli

M
mačka domáca házi macska
magnet magnety mágnes
magnetické pole mágneses	mező

PRÍRODOVEDA / TERMÉSZETISMERET
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Mars Mars
medveď hnedý barna medve
mechanická vŕtačka kézi fúró
meranie merania mérés
merať meria merajú nedok. mérni
Merkúr Merkur
Mesiac Hold
mesiac mesiace hónap
mlyn mlyny malom
 veterný mlyn szélmalom
 vodný mlyn vízimalom
moč vizelet
močová rúra húgycső
močovod močovody húgyvezeték
močový mechúr húgyhólyag
myš domová házi egér

N
nadľahčovanie telies vo vode vízben 

a tárgyak könnyebbé válnak
naklonená rovina lejtő
Neptún Neptun
nevädza poľná kék búzavirág
noha nohy láb
nos nosy orr
nosová dutina orrüreg
nov újhold
nožnice pomn. olló

O
obezita elhízás (kövérség)
objem objemy térfogat
oblička obličky vese
obočie obočia szemöldök
obojživelník obojživelníky kétéltű
odvar odvary főzet
ochorenie ochorenia megbetegedés
oko oči szem
orgán orgány szerv
organizmus organizmy szervezet
Orion Orion
oxid uhličitý szén-dioxid
ozubnica ozubnice	fogaslánc,	fogaskerekű	

(fogassín)

P
páčidlo páčidlá feszítővas
pagaštan konský (közönséges) vadgesztenye
páka páky emelő
para pary pára	(gőz)
 vodná para vízpára	(vízgőz)
pažerák pažeráky nyelőcső
päta päty sarok
pečeň pečene máj
pera pery ajak
perie hromad. toll/tollazat
pitný režim folyadékbevitel (ivási rend)
planéta planéty bolygó
plaz plazy hüllő
plece plecia váll
pleseň plesne penész
plesnivec alpínsky havasi gyopár
plod plody termés
plodina plodiny termény/növény
 poľné plodiny szántóföldi termény/növény
pľúca pomn.	tüdő
pluh pluhy eke
plutva plutvy uszony/úszó
počasie időjárás
počatie počatia fogamzás
pole polia szántóföld/mező
polojasno prísl. felhős	(gyengén/közepesen	
felhős)

posilňovacie stroje edzőgépek
potenie izzadás
potrava potravy táplálék/élelem
potravinová pyramída táplálékpiramis
potravová sieť táplálékhálózat
potravové reťazce táplálékláncok
pôda pôdy talaj
pôrod pôrody szülés
predkolenie predkolenia lábszár
predlaktie predlaktia alkar
predmet predmety tárgy

neplávajúce predmety nem úszó tárgyak
 plávajúce predmety úszó tárgyak
pŕhľava (žihľava) dvojdomá nagy csalán
prieduška priedušky hörgő
priedušnica priedušnice légcső
príroda természet
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 neživá príroda élettelen természet
 živá príroda élő	természet
prst prsty ujj
prúdenie vzduchu légáramlás	(levegő	

áramlása)
pšenica ozimná közönséges búza
púpava lekárska gyermekláncfű/pitypang

R
rameno ramená kar
rastlina rastliny növény
 chránené rastliny védett növények
 jedovaté rastliny mérgező	növények
 liečivé rastliny gyógynövények
rebríček obyčajný közönséges cickafark
rebro rebrá borda
repa cukrová cukorrépa
repík lekársky közönséges	párlófű
riasy obyč.	mn. moszat
rosa rosy harmat
rovnoramenné váhy egyenlő	karú	mérleg
rozmnožovacia	sústava  sústava
rozmnožovanie szaporodás
 rozmnožovanie človeka az ember 

szaporodása
rozmnožovať sa rozmnožuje rozmnožujú 

nedok. szaporodni
rozpúšťanie oldódás
ruka ruky kéz
rumanček roľný	orvosi	székfű,	kamilla
ryba ryby hal
rys ostrovid eurázsiai hiúz

S
salamandra škvrnitá foltos szalamandra
Saturn Szaturnusz
sekera sekery fejsze
skokan hnedý gyepi béka
skorocel kopijovitý lándzsás	útifű
skrutka skrutky csavar
skupenstvo skupenstvá halmazállapot
 premeny skupenstva a halmazállapot 

változásai
slimák záhradný éti csiga
slnečná sústava naprendszer
Slnko Nap

smrť halál
sneh hó
sojka obyčajná szajkó
sokol sťahovavý vándorsólyom
sova lesná macskabagoly
spln splny telihold
spoločenstvo rastlín növénytársulások
spoločenstvo živočíchov állattársulások
srdce srdcia szív
srdcovo-cievna sústava  sústava
srdcový tep  tep
srsť srsti szőr,	szőrzet
staroba időskor
stavba tela testfelépítés
stehno stehná comb
stonka stonky szár
strom stromy fa
 ihličnatý strom tűlevelű	fa
 listnatý strom lomblevelű	fa
súhvezdie súhvezdia csillagkép
súkolesie súkolesia fogaskerékrendszer
sústava sústavy rendszer
 dýchacia sústava légzőrendszer
 rozmnožovacia sústava szaporító 

(szaporodási) szervrendszer
 srdcovo-cievna sústava szív- és érrendszer
 tráviaca sústava emésztőrendszer
sval svaly izom
sýkorka veľká széncinege

Š
šalvia lúčna mezei zsálya
škrečok poľný mezei hörcsög
šťuka obyčajná (közönséges) csuka
šupina šupiny pikkely

T
tehotenstvo tehotenstvá terhesség
telo telá test
 ľudské telo emberi test
tep tepy pulzus
 srdcový tep szívverés
teplo teplá meleg
teplomer teplomery lázmérő
teplota teploty hőmérséklet
 telesná teplota testhőmérséklet
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 teplota prostredia környezeti	hőmérséklet
tkanivo tkanivá szövet
topenie olvadás
trávenie emésztés
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná közönséges nád
trup trupy törzs
tuhnutie szilárdulás
tvár tváre arc
tykadlo tykadlá tapogató

U/Ú
ucho uši fül
Urán Uránusz
ústa pomn. száj
ústna dutina szájüreg
ušnica ušnice fülkagyló
užovka obyčajná vízisikló

V
vajce vajcia tojás
vánok vánky szellő
vážka obyčajná szitakötő
včela medonosná mézelő	méh/házi	méh
Veľký voz Göncölszekér
Venuša Vénusz
veslo veslá evező/evezőlapát
vesmír világegyetem	(világűr)
veverica stromová európai mókus
vietor vetry szél
víchrica víchrice vihar
vitamín vitamíny vitamin
vlas vlasy haj
vlk dravý (szürke) farkas
voda vody víz

vodné zdroje vízforrások
vŕba biela fehér	fűz
vretenica severná keresztes vipera
vták vtáky madár
vydra riečna európai vidra
vylučovanie kiválasztódás
výluh výluhy forrázat
vyparovanie párolgás
vzduch levegő

Z
zajac poľný mezei nyúl
zamračené borult
zápästie zápästia csukló
zdravie egészség
Zem Föld
zima zimy tél
zobák zobáky	csőr
zrážky mn.	č. csapadék
zub zuby fog
zviera zvieratá állat
zvonček konáristý terebélyes harangvirág

Ž
žalúdok žalúdky gyomor
žiabre pomn. kopoltyú
žila žily véna
živina živiny tápanyag
živočích živočíchy élőlény/állat

živočíchy bez vnútornej kostry	belső	
vázzal	nem	rendelkező	élőlények/állatok

životný cyklus életciklus
životný cyklus rastlín a növények 

életciklusa
žubrienka žubrienky ebihal
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BIOLÓGIA / BIOLÓGIA

A
alela alely allél
 alela dominantná domináns allél
 alela recesívna recesszív allél
alkoholizmus alkoholizmus
antikoncepcia antikoncepcie 

születésszabályozás, fogamzásgátlás

B
babôčka pávooká nappali pávaszem
baktéria baktérie baktérium
 pôdne baktérie talajbaktériumok
baza čierna fekete bodza
bažant obyčajný közönséges fácán
bezstavovec bezstavovce gerinctelen
bielkovina bielkoviny fehérje
biogénne prvky biogén elemek
biológia biológia
biologická rovnováha biológiai egyensúly
biotop biotopy	élőhely
blana blany hártya
 plávacia blana úszóhártya
bleduľa jarná	tavaszi	tőzike
bobor vodný európai (közönséges) hód
bocian biely fehér gólya
borovica lesná	erdeifenyő
brada brady áll
buk lesný európai (közönséges) bükk
bunka bunky sejt
 bunka oplodnená megtermeékenyített 

petesejt, zigóta
 bunka pohlavná ivarsejt, gaméta
 bunka rastlinná növényi sejt
 bunka telová testi sejt, szomatikus sejt
 bunka živočíšna állati sejt
bunkové organely sejtszervecskék
bylina byliny lágy szárú növény
bylinožravec bylinožravce	növényevő

C
cicavec cicavce	emlős
cukor cukry cukor

Č
čakanka obyčajná mezei katáng
čelo čelá homlok

členok členky boka
človek ľudia ember
črevo črevá bél
 hrubé črevo vastagbél
 tenké črevo vékonybél
črievičník papučkový boldogasszony papucsa

D/Ď
ďalekohľad ďalekohľady	távcső
dážďovka zemná földigiliszta
dedičnosť öröklődés
delenie bunky sejtosztódás
deratizácia rágcsálóirtás
dezinfekcia fertőtlenítés
dezinsekcia rovarirtás
diviak lesný vaddisznó
dlaň dlane tenyér
DNA DNS	(dezoxiribonukleinsav)
doprava közlekedés
dravec dravce ragadozó
dreviny dreviny fás szárú növény
 dreviny ihličnaté	tűlevelű	fás	szárú	

növények
 dreviny listnaté	lomblevelű	fás	szárú	

növények
droga drogy drog, kábítószer
drozd čierny	fekete rigó
dub letný kocsányos tölgy
dúška materina	mezei	kakukkfű
dýchacia sústava  sústava
dýchanie légzés

E
ekológia környezettan, ökológia
ekosystém ekosystémy ökoszisztéma
 lesný ekosystém erdei ökosziszéma
 prírodný ekosystém természetes 

ökoszisztém
 trávnatý ekosystém füves ökoszisztéma
 umelý ekosystém mesterséges 

ökoszisztéma
 vodný ekosystém vízi ökoszisztéma
environmentalistika környezettudomány

F
fajčenie dohányzás
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farba farby szín
filtrácia filtrácie	szűrés
fotosyntéza fotoszintézis
fúzy obyč.	mn.	bajusz

G
gén gény gén
genetika örökléstan, genetika
geológia geológia, földtan
geologické činitele	geológiai	tényezők
geologické éry földtörténeti korok
geologické procesy geológiai folyamatok

H
hlava hlavy fej
hlavohruď hlavohrude fejmell
hlodavec hlodavce rágcsáló
hltan hltany garat
hmyz hromad. rovar
hormón hormóny hormon
hornina horniny	kőzet
 horniny premenené	átlalkult	kőzetek,	

metarofitok
 horniny usadené	üledékes	kőzetek
 horniny vyvreté	felszíni	vulkáni	kőzetek
 premena hornín	kőzetek	átalakulása
hrab obyčajný közönséges gyertyán
hrdlo hrdlá torok
hríb dubový (dubák) tölgygomba
hrtan hrtany gége
hruď hrude mellkas
hrudná	kosť	 kosť
huba huby gomba
 jedlé huby	ehető	gombák
 jedovaté huby	mérgező	gombák
 nejedlé huby	nem	ehető	gombák
húsenica húsenice hernyó
hydina baromfi
hustota	sűrűség
hygiena higiénia
 intímna hygiena intim higiénia

CH
choroba choroby betegség
 dedičná choroba örökletes betegség
 infekčná choroba	fertőző	betegség

chrbát chrbty hát
chrbtica chrbtice hátgerinc
chránené územie védett terület
chromozóm chromozómy kromoszóma
chvost chvosty farok

I
ihličie hromad.	tűlevél
ikra ikry ikra
imunita immunitás
inkubačná doba	lappangási	idő
inštinkt inštinkty ösztön

J
jadro jadrá mag (sejtmag – sejttan, földmag 

– geológia)
jazero jazerá tó
jedinec jedince egyed
jeleň lesný gímszarvas
jelša lepkavá mézgás (enyves) éger
jež tmavý európai sün

K
kačica divá	tőkés	réce	(vadkacsa)
kapor obyčajný ponty
ker kry cserje
kliešť obyčajný közönséges kullancs
klíma éghajlat, klíma
klimatické zmeny éghajlatváltozás
kmeň kmene törzs
konár konáre ág
končatina končatiny végtag
 dolná končatina alsó végtag
 horná končatina	felső	végtag
 predná končatina	mellső végtag
 zadná končatina hátsó végtag
konečník konečníky végbél
konzument konzumenty fogyasztó, 

konzumens
koreň korene gyökér
koruna koruny korona
kosť kosti csont
 hrudná kosť szegycsont
 ramenná kosť karcsont
 stehenná kosť combcsont
kostra kostry csontváz

BIOLÓGIA / BIOLÓGIA





/59/ O
BN

DE
J

G
EG

VL
A

CH
EM

FY
Z

BI
O

PD
A

PV
O

IN
F

M
AT

SJ
L

koza domáca házikecske
koža kože	bőr
kôň domáci ló
králik divý üregi nyúl
kras krasy karszt
krídlo krídla szárny
kríženie keresztezés
križiak obyčajný koronás keresztespók
krv vér
krvné skupiny vércsoportok
krycia sústava  sústava
kryštál kryštály kristály
kukla kukly báb
kura domáca házi tyúk
kvasinka kvasinky	élesztő
kvet kvety virág
kyselina kyseliny sav
 nukleová kyselina nukleinsav
kyslík oxigén

L
laba laby mancs
laboratórium laboratóriá laboratórium
lakeť lakte könyök
larva larvy lárva
látka látky anyag
 anorganické látky szervetlen anyag
 organické látky szerves anyag
 psychoaktívne látky pszichoaktív szerek, 

kábítószerek
lebka lebky koponya
lekno biele fehér tündérrózsa
les lesy	erdő
lesk fény
líce líca arc
liečivo liečivá gyógyszer
lipa malolistá	kislevelű	hárs
list listy levél
lišajník lišajníky zuzmó
líška hrdzavá vörös róka
lúka lúky rét
lupa lupy nagyító
lupeň lupene rózsaszirom, lemez
lýtko lýtka vádli

M
mačka domáca házi macska
magma magmy magma
mach machy mohák
mäsožravec mäsožravce	húsevő
med medy méz
mikroorganizmus mikroorganizmy 

mikroorganizmus
mikroskop mikroskopy mikroszkóp
minerál minerály ásvány
mláďa mláďatá állatok kicsinyei
moč vizelet
močiar močiare mocsár
močová rúra	húgycső
močovod močovody húgyvezeték
močový mechúr húgyhólyag
mravec lesný erdei vöröshangya
mravenisko mraveniská hangyaboly
myš domová házi egér

N
nákaza fertőzés
nektár nektár
nervová sústava  sústava
noha nohy láb
nos nosy orr
nosová dutina orrüreg
nožnice pomn. olló

O
obehová sústava  sústava
obezita elhízás (kövérség)
obilnina obilniny gabonaféle
objektív lencse
oblička obličky vese
obnoviteľné zdroje energie megújuló 

energiaforrások
obojživelník obojživelníky kétéltű
očkovanie oltás
odpad odpady hulladék
odroda odrody fajta, változat
odvar odvary	főzet
ochorenie ochorenia megbetegedés
ochrana prírody természetvédelem
oko oči szem

BIOLÓGIA / BIOLÓGIA
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okopanina okopaniny kapásnövény
olejnina olejniny olajnövények 
oplodnenie megtermékenyülés
oporná sústava  sústava
orgán orgány szerv
organizmus organizmy	élőlény
 organizmy parazitické	élősködők,	

paraziták
 organizmy saprofytické	szaprofiták,	

korhadéklakók 
organizmy symbiotické szimbionták
orgánová sústava  sústava
ovca domáca juh/birka
ovocie gyümölcs
ovzdušie levegő
oxid uhličitý	szén-dioxid

P
papraď paprade páfrány
parazit parazity	élősködő,	parazita
 parazity vnútorné belső	paraziták
 parazity vonkajšie külső	paraziták
pasienok pasienky	legelő
pazúr pazúry karom/köröm
pažerák pažeráky nyelőcső
päta päty sarok
pečeň pečene máj
peľ pollen
pera pery ajak
perie hromad. toll/tollazat
 mastné perie zsíros tollak
pes domáci házikutya
pinzeta pinzety csipesz
planktón plankton
plaz plazy	hüllő
plemeno plemená fajta
pleseň plesne penész
pletivo pletivá növényi szövet
plod plody termés
plodina plodiny termény/növény
pľúca pomn. tüdő
podhubie gombafonál, micélium
pohlavná dvojtvarosť ivari kétalakúság
pohyb pohyby mozgás
pohybová sústava  sústava
pokus pokusy kísérlet

pole polia	szántóföld/mező
poľnohospodárstvo mezőgazdaság
populácia populácie népesség
potomstvo utódok, alom
potrava potravy táplálék/élelem
potravinová pyramída élelmiszerpiramis
potravová pyramída táplálékpiramis
potravová sieť táplálékhálózat
potravový reťazec tápláléklánc
pozorovanie pozorovania	megfigyelés
pôda pôdy talaj
praslička prasličky zsurló
predkolenie predkolenia lábszár
predlaktie predlaktia alkar
premenlivosť változékonyság
prevencia prevencie	megelőzés
pŕhľava (žihľava) dvojdomá nagy csalán
prieduška priedušky	hörgő
priedušnica priedušnice	légcső
priemysel ipar
príroda természet
prírodnina prírodniny természeti 

képszódmény
 neživé prírodniny életlen természeti 

képsződmények
 živé prírodniny élő	természeti	

képződmények
prispôsobivosť alkalmazkodóképesség
producent producenty	termelő
prostredie prostredia környezet
prst prsty ujj
prvá pomoc	elsősegély
predlekárska prvá pomoc	elsősegélynyújtás
púpava lekárska gyermekláncfű/pitypang

R
rameno ramená kar
rastlina rastliny növény
 chránené rastliny védett növények
 jedovaté rastliny	mérgező	növények
 liečivé rastliny gyógynövények
rebro rebrá borda
recyklácia recyklácie újrahasznosítás
reducent reducenty lebontó szervezet
regulačné	sústavy  sústavy 
režim dňa napirend

BIOLÓGIA / BIOLÓGIA
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riasa riasy moszat
robotnica robotnice dolgozó méh
ročné obdobie évszak
rodičovstvo gyerekvállalás
 plánované rodičovstvo tervezett 

gyerekvállalás
rozklad organických látok szerves anyagok 

bomlása
rozkladač rozkladače lebontó
rozmnožovacia	sústava  sústava
rozmnožovanie szaporodás
 rozmnožovanie nepohlavné ivartalan 

szaporodás
 rozmnožovanie pohlavné ivaros 

szaporodás
ruda rudy érc
ryba ryby hal
rybárstvo halászat
rybník rybníky tavacska
rybnikárstvo haltenyésztés
rybolov horgászat
rys ostrovid eurázsiai hiúz

S
sad sady gyümölcsös
samec samce hím
samička samičky nőstény
semeno semená mag
sídlo sídla ülés
 ľudské sídlo emberi település
sinica sinice cianobaktérium
skamenelina skameneliny kövület
skládka skládky lerakat
skokan hnedý gyepi béka
skorocel kopijovitý	lándzsás	útifű
slimák záhradný éti csiga
Slnko Nap
sova lesná macskabagoly
spaľovanie égetés
spevavec spevavce énekesmadár
spoločenstvo spoločenstvá társulás
 spoločenstvo rastlín növénytársulások
 spoločenstvo živočíchov állattársulások
srdce srdcia szív
srdcovo-cievna sústava  sústava

srsť srsti	szőr,	szőrzet
stavba tela testfelépítés
 vonkajšia stavba tela testalkat
stavec stavce csigolya
stavovec stavovce gerinces
stehno stehná comb
stonka stonky szár
stres stressz
strom stromy fa
 ihličnatý strom	tűlevelű	fa
 listnatý strom	lomblevelű	fa
strukovina strukoviny hüvelyesek
surovina suroviny nyersanyag
 nerastné suroviny ásványi nyersanyagok
sústava sústavy rendszer
 dýchacia sústava	légzőrendszer
 krycia sústava	fedőszövet	(botanika),	

kültakaró (állattan)
 nervová sústava idegrendszer
 obehová sústava keringési rendszer
 oporná sústava támasztórendszer
 orgánová sústava szervrendszer
 pohybová sústava mozgásszervrendszer
 regulačné sústavy szabályozórendszerek
 rozmnožovacia sústava szaporító 

(szaporodási) szervrendszer
 srdcovo-cievna sústava szív- és érrendszer
 tráviaca sústava	emésztőrendszer
 vylučovacia sústava kiválasztórendszer
sval svaly izom
 žuvacie svaly rágóizmok
svalnatá noha izmos láb
svetlo svetlá fény

Š
škodca škodcovia	kártevő
šľachtenie nemesítés
šošovka šošovky lencse
štetina štetiny sörte
šťuka obyčajná közönséges csuka
šupina šupiny pikkely

T
telo telá test
tkanivo tkanivá állati szövet

BIOLÓGIA / BIOLÓGIA



/62/

BIOLÓGIA / BIOLÓGIA

transfúzia transfúzie vérátömlesztés, 
transzfúzió

trávenie emésztés
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná közönséges nád 
trúd trúdy here
tur domáci szarvasmarha
tvrdosť keménység
tykadlo tykadlá tapogató

U/Ú
ucho uši fül
úkryt úkryty menedék
úľ úle kaptár
ulita ulity kagyló
úraz sérülés
ústa pomn. száj
ústna dutina szájüreg
uvoľnenie energie energia 

felszabadító folyamatok

V
vajce vajcia tojás
vajíčko vajíčka tojás
včela medonosná	mézelő	méh/házi	méh
včelárstvo méhészet 
vírus vírusy vírus
vlákno vlákna rost, rostanyag
vlastnosť vlastnosti tulajdonság
vlna gyapjú
voda vody víz
 stojatá voda állóvíz
 tečúca voda folyóvíz
vŕba biela	fehér	fűz
vrstva vrstvy (etáž)	réteg (padló)
 bylinná vrstva lágyszárú réteg
 kerová vrstva cserjeréteg
 koreňová vrstva gyökérréteg
 machová vrstva moharéteg
 stromová vrstva faréteg
vstrebávanie felszívódás
všežravec všežravce	mindenevő
vták vtáky madár

 kŕmivé vtáky táplálkozó madarak
 nekŕmivé vtáky nem táplálkozó madarak
 sťahovavé vtáky	költöző	madarak
vylučovacia	sústava  sústava
vylučovanie kiválasztás
výtrusnica výtrusnice spóratok
vývin výviny	egyedfejlődés
výživa výživy táplálék
vzduch	levegő

Z
záhrada záhrady kert
zdravie egészség
zelenina zeleniny zöldség
zemetrasenie zemetrasenia földrengés
zemská kôra földkéreg
zemské jadro földmag
zemský plášť földköpeny
zemský povrch földfelszín
znak znaky jel
znečistenie szennyezés
zobák zobáky	csőr
zub zuby fog
 hlodavé zuby	rágcsálók	metszőfogai
zvetrávanie mállás
zviera zvieratá állat
 zvieratá domáce háziállatok

Ž
žalúdok žalúdky gyomor
žiabre pomn. kopoltyú
žihadlo žihadlá fullánk
žila žily véna
živina živiny tápanyag
živočích živočíchy állat
 živočíchy jednobunkové	egysejtű	állatok
 živočíchy mnohobunkové	többsejtű	állatok
životné prejavy életmegnyilvánulások
životné prostredie élettér
životný cyklus életciklus
životný štýl életstílus
 zdravý životný štýl egészséges életmód
žubrienka žubrienky ebihal
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FYZIKA / FIZIKA

A
ampér ampéry zn. A amper
ampérmeter ampérmetre áramerősség	mérő,	
ampermérő

atóm atómy atom

B
barometer barometre barométer, 
légnyomásmérő

bezpečnosť biztonság
blesk blesky villám
bod body pont
 pevný bod rögzített,	fix	pont
 rosný bod harmatpont

C
centimeter centimetre zn. cm centiméter
 centimeter kubický zn. cm3 köbcentiméter
 centimeter štvorcový zn. cm2 

négyzetcentiméter

Č
čas zn.	t	idő
častica častice részecske

D/Ď
ďalekohľad ďalekohľady	távcső
dážď dažde eső
decimeter decimetre zn. dm deciméter
 decimeter kubický zn. dm3 köbdeciméter

decimeter štvorcový zn. dm2 
négyzetdeciméter

deliteľnosť oszthatóság
destilácia lepárlás, desztilláció
dielik dieliky beosztás
 najmenší dielik legkisebb beosztás
dĺžka zn. d hossz, hosszúság
dráha röppálya
dúha dúhy szivárvány

E
elektrická práca elektromos munka
elektrické napätie elektromos feszültség
elektrické pole elektromos	mező
elektrický náboj elektromos töltés
elektrický obvod áramkör

elektrický odpor vodiča a	vezető	elektromos	
ellenállása

elektrický príkon elektromos teljesítmény
elektrický prúd elektromos	áramerősség
elektrický	vodič	 vodič
elektrometer elektrometre elektrométer
elektrón elektróny elektron
elektroskop elektroskopy elektroszkóp
energia energie energia
 mechanická energia mechanikai energia
 svetelná energia fényenergia

F
farba farby szín
 farby spektra látható fény színei, látható 

spektrum színei
fotoaparát fotoaparáty fényképezőgép
fotosyntéza fotoszintézis
fyzikálna	veličina	 veličina

G
graf grafy	grafikon
grafické znázornenie grafikus	ábrázolás
gram gramy zn. g gramm
gram na centimeter kubický zn. g/cm3 

gramm per köbcentiméter
gravitačná	sila	 sila
gravitačné pole nehézségi	erőtér,	gravitációs	

tér
gravitačné zrýchlenie zn. g nehézségi 

gyorsulás

H
hmotnosť zn. m tömeg
hodina zn. h óra
hustota zn.	ρ	sűrűség
 hustota plynov gázok	sűrűsége

CH
chyby oka a szem fénytörési hibái

I
izolant izolanty szigetelő	anyag
 elektrický izolant villamos	szigetelő
 tepelný izolant hőszigetelő
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J
joule zn. J joule

K
kalibrácia kalibráció
 kalibrácia teplomera a	hőmérő	kalibrálása
kalória zn. cal kalória
kalorimeter kalorimetre kaloriméter
kilogram kilogramy zn. kg kilogramm
kilometer kilometre zn. km kilométer
kladka kladky csiga
 pevná kladka álló csiga
 voľná kladka mozgó csiga
kladkostroj kladkostroje csigasor
kompas kompasy iránytű
kondenzácia lecsapódás, kondenzáció
kov kovy fém
krehkosť törékenység
kváder kvádre téglatest
kvapalina kvapaliny folyadék
kyvadlo kyvadlá inga

L
laboratórium laboratóriá laboratórium
látka látky anyag
 amorfná látka amorf anyag
 kryštalická látka kristályos	szerkezetű	

anyag
 kvapalná látka folyadék, folyékony anyag
 tuhá látka test, szilárd anyag
liter litre zn. l liter
lom svetla  svetlo
lúč lúče sugár
 rozbiehavé svetelné lúče széttartó 

fénysugarak
 rovnobežné svetelné lúče párhuzamos 

fénysugarak
 svetelný lúč fénysugár
lupa lupy nagyító

M
magnet magnety mágnes
magnetické pole mágneses	mező,	mágneses	

tér
materiál materiály anyag
mechanická energia  energia

mechanická práca zn. W mechanikai munka
meradlo meradlá mérőeszköz
 stupnica meradla a	mérőeszköz	skálája
meranie merania mérés
merať meria merajú nedok. mérni
meter metre zn. m méter
 meter kubický zn. m3 köbméter
 meter štvorcový zn. m2 négyzetméter
meter za sekundu zn. m/s méter per 

szekundum
mililiter mililitre zn. ml milliliter
milimeter milimetre zn. mm milliméter
minúta minúty zn. min perc
modelovanie modellezés

N
nadľahčovanie telies vo vode vízben 

a tárgyak könnyebbé válnak 
naklonená rovina lejtő
nestlačiteľnosť összenyomhatatlanság
neutrón neutróny neutron
newton zn. N newton

O
objem zn. V térfogat
odmerať odmeria odmerajú dok. megmérni
odmerný valec  valec
ohm zn.	Ω	ohm
optický prístroj  prístroj

P
páka páky	emelő
para pary pára
pascal zn. Pa pascal
 Pascalov zákon Pascal törvénye
plameň plamene láng
plyn plyny gáz
pohyb pohyby mozgás

pohyb nerovnomerný változó mozgás
pohyb rovnomerný egyenletes mozgás

pohybová energia telesa zn. Ek a test mozgási 
energiája, a test kinetikus energiája

polohová energia telesa zn. Ep a test helyzeti 
energiája, a test potenciális energiája

pokus pokusy kísérlet
pozorovanie pozorovania megfigyelés

FYZIKA / FIZIKA
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predmet predmety tárgy
 neplávajúce predmety nem úszó tárgyak
 plávajúce predmety úszó tárgyak
prístroj prístroje mérőkészülék,	műszer
 optický prístroj optikai	mérőkészülék
protón protóny proton
prúdenie vzduchu légáramlás
pružnosť rugalmasság

R
rosný bod  bod
rovnováha síl  sila
rozpínavosť terjeszkedés
rýchlosť sebesség

S
sekunda zn. s másodperc
sila zn.	F	erő
 gravitačná sila zn.	Fg	gravitációs	erő
 otáčavé účinky sily erő	forgatónyomatéka
 rovnováha síl erők	egyensúlya
 skladanie síl erők	nagyságának	összege
 tlaková sila nyomóerő
 trecia sila súrlódás
 vonkajšia sila külső	erő
silomer silomery erőmérő
skupenstvo skupenstvá halmazállapot
 premeny skupenstva halmazállapot 

változás
stlačiteľnosť összenyomható, 

összenyomhatóság
stupeň Celzia zn. oC Celsius-fok
stupnica meradla  meradlo
svetelná energia  energia
svetelné znečistenie fényszennyezés
svetelný	lúč  lúč
svetlo svetlá fény
 absorbované svetlo elnyelt (abszorbált) 

fény
 lom svetla fénytörés
 odrazené svetlo visszavert fény
 prepustené svetlo áteresztett fény
 rozklad svetla fény felbontása
 šírenie svetla fény terjedése
 zdroj svetla fényforrás

Š
šošovka šošovky optikai lencse

T/Ť
ťažisko ťažiská súlypont
 ťažisko telesa a test súlypontja
tekutosť folyékonyság
teleso telesá test
 kvapalné teleso folyadék
 plávajúce teleso úszó test
 potápajúce teleso lesüllyedő	test
 vzájomné pôsobenie telies testek 

kölcsönhatása
 vznášajúce sa teleso lebegő	test
tepelná kapacita zn. c	hőkapacitás
tepelná rovnováha hőegyensúly
teplo zn. Q	hő,	hőmennyiség
teplomer teplomery	lázmérő
teplota zn. t	hőmérséklet
tlak zn. p nyomás
 atmosférický tlak légnyomás, légköri 

nyomás
 hydrostatický tlak hidrosztatikai nyomás
 tlak vzduchu a	levegő	nyomása
tlaková sila  sila 
tona zn. t tonna
topenie olvadás
trecia sila  sila
trenie súrlódás
tuhnutie dermedés
tvrdosť keménység

V
váha váhy mérleg
 rovnoramenné váhy	egyenlő	karú	mérleg
valec valce henger
 odmerný valec mérőhenger
var forrás
veličina mennyiség
 fyzikálna veličina fizikai	mennyiség
vlhkomer vlhkomery	nedvességmérő,	

higrométer
voda vody víz
vodič vodiče vezető
 elektrický vodič elektromos	vezető
 tepelný vodič hővezető

FYZIKA / FIZIKA
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volt zn. V volt
voltmeter voltmetre feszültségmérő
výkon zn. P teljesítmény
vyparovanie párolgás
vzduch	levegő
vzťah ρ	=	m/V	összefüggés

W
watt zn. W watt

Z
zákon odrazu fénytörés törvénye
značka značky jel

Ž
žiarenie sugárzás
žiarovka žiarovky izzólámpa,	villanyégő
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CHÉMIA / KÉMIA

A
acetón acetóny aceton
alkán alkány alkán
alkén alkény alkén
alkín alkíny alkin
atóm atómy atom
 štvorväzbovosť atómu uhlíka szénatom 

négy vegyértéke

B
bielkovina bielkoviny fehérje
bróm zn. Br bróm
bután butány bután

Č
čistenie tisztítás

čistenie odpadových vôd szennyvíztisztítás
čistiaci prostriedok tisztítószer

D
deriváty uhľovodíkov szénhidrogén – 

származékok
destilácia desztilláció, lepárlás
draslík zn. K kálium
droga drogy drog, kábítószer

E
energia energie energia
etán etány etán
etanol etanoly etanol, etil-alkohol
etén etény etén, etilén
etín etíny etin, acetilén

F
filtrácia	szűrés
fluór zn.	F	fluor

H
halogén halogény halogén elem
hmotnostný zlomok tömegtört
horľavina horľaviny gyúlékony anyag
horľavosť gyúlékonyság
hydrogenuhličitan sodný nátrium-hidrogén-

karbonát, szódabikarbóna
hydroxid hydroxidy	hidroxid
 hydroxid draselný	kálium-hidroxid

 hydroxid sodný	nátrium-hidroxid
 hydroxid vápenatý	kalcium-hidroxid,	oltott	

mész

CH
chémia kémia
chemická reakcia  reakcia
chemická	zlúčenina  zlúčenina
chemické deje kémiai folyamatok
chemické značky vegyjel
chemický prvok kémiai elem
chlór zn. Cl klór
chlorid chloridy klorid
 chlorid draselný kálium-klorid
 chlorid sodný nátrium-klorid, konyhasó

I
indikátor indikátory indikátor
ión ióny ion
iónová väzba  väzba

J
jed jedy méreg
jód zn. I jód

K
kov kovy fém
 alkalické kovy alkálifémek
kryštalizácia kristályosodás
kujnosť kovácsolhatóság
kyselina kyseliny sav
 kyselina dusičná salétromsav
 kyselina chlorovodíková sósav
 kyselina octová ecetsav, etánsav
 kyselina sírová kénsav
 kyselina uhličitá szénsav
kyslík zn.	O	oxigén

L
laboratórium laboratóriá laboratórium
látka látky anyag
 chemicky čisté látky kémiailag tiszta anyag
 rozpustná látka feloldott anyag
lesk lesky fény
liečivo liečivá gyógyszer
lieh liehy alkohol, szesz
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M
magnet magnety mágnes
magnetizmus mágnesesség
metán metány metán
metanol metanoly metanol, faszesz
modrá skalica réz-szulfát-pentahidrát, 

rézgálic
molekula molekuly molekula

N
neutralizácia közömbösítés, semlegesítés
neutrón neutróny neutron

O
ocot octy ecet
odparovanie illékonyság
oxid oxidy	oxid
 oxid kremičitý	szilícium-dioxid
 oxid siričitý	kén-dioxid
 oxid sírový	kén-trioxid
 oxid uhličitý	szén-dioxid
 oxid uhoľnatý	szén-monoxid
 oxid vápenatý	kalcium-oxid,	égetett	mész
 oxidy dusíka	nitrogén	oxidjai

P
parafín parafíny	paraffin
periodická tabuľka prvkov kémiai elemek 

periódusos rendszere
pH stupnica pH érték
plast plasty	műanyag
plyn plyny gáz
 výfukové plyny kipufogógázok
 vzácne plyny nemesgázok
polyetylén polyetylény polietilén
polymér polyméry polimer
polymerizácia polimerizáció
prací prostriedok mosószer
prach por
produkt produkty termék
propán propány propán
protón protóny proton

R
reakcia reakcie reakció
 endotermické reakcie endoterm reakciók

 exotermické reakcie	exoterm	reakciók
 chemická reakcia kémiai reakció
 oxidačno-redukčné reakcie 

redoxifolyamatok,	redoxireakciók
reaktant reaktanty kiindulási anyag
reťazec reťazce lánc
 otvorený reťazec nyílt lánc
 uhlíkový reťazec szénlánc
 uzavretý reťazec	zárt	lánc,	gyűrűs
rozpustnosť oldékonyság
rozpúšťadlo rozpúšťadlá oldószer
rozpúšťať sa rozpúšťa rozpúšťajú nedok. 

feloldódik
roztok roztoky oldat
 kvapalný roztok folyékony oldat
 nasýtený roztok telített oldat
 plynný roztok gázoldat
 tuhý roztok szilárd oldat
 vodný roztok vizes oldat

S
sacharid sacharidy szacharid, szénhidrát
síran sírany szulfát
 síran meďnatý réz-szulfát
 síran vápenatý kalcium-szulfát
skupenstvo skupenstvá halmazállapot
sodík zn. Na nátrium
soľ soli só
splodina splodiny termék

T
tuk tuky zsír
tvrdosť keménység

U
uhličitan uhličitany karbonát
 uhličitan sodný nátrium-karbonát, 

mosószóda
 uhličitan vápenatý kalcium-karbonát, 

mészkő
uhľovodík uhľovodíky szénhidrogén
 nasýtené uhľovodíky telített 

szénhidrogének
nenasýtené uhľovodíky telítetlen 

szénhidrogének
usadzovanie ülepítés, dekantálás





/73/ O
BN

DE
J

G
EG

VL
A

CH
EM

FY
Z

BI
O

PD
A

PV
O

IN
F

M
AT

SJ
L

V
väzba väzby kötés
 dvojitá väzba	kettős	kötés
 iónová väzba ionos kötés
 jednoduchá väzba egyes kötés
 kovalentná väzba kovalens kötés
 trojitá väzba hármas kötés
vitamín vitamíny vitamin
vlákno vlákna rost, rostanyag
 syntetické vlákna	műszál
voda vody víz
 minerálna voda ásványvíz
 odpadová voda szennyvíz
 pitná voda ivóvíz
 úžitková voda folyamatvíz, alapanyagvíz
vodík zn. H hidrogén
vodivosť	vezetőképesség

 elektrická vodivosť elektromos 
vezetőképesség

 tepelná vodivosť	hővezetőképesség
vzorec vzorce képlet

Z
zásada zásady lúg, bázis
zliatina zliatiny ötvözet
zlúčenina zlúčeniny vegyület
 chemická zlúčenina kémiai vegyület
zlučovanie egyesülés
zmes zmesi keverék
 rovnorodé zmesi homogén keverékek
 rôznorodé zmesi heterogén keverékek

Ž
železo zn. Fe vas

CHÉMIA / KÉMIA
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VLASTIVEDA / HONISMERET

A
adresa adresy cím
 adresa bydliska a lakóhely címe/lakcím

adresa školy az iskola címe
atlas atlasy térkép
auto autá autó
autobus autobusy autóbusz

B
baňa bane bánya
bezpečnostné pravidlá biztonsági szabályok
bicykel bicykle bicikli, kerékpár
budova budovy épület
bydlisko bydliská lakhely

C
cesta cesty út
cestovať cestuje cestujú nedok. utazni
cestovný ruch idegenforgalom
cintorín cintoríny temető
 vojenský cintorín katonai	temető

Č
časová priamka időegyenes

D
dedina dediny falu
deň dni nap
 sviatočné dni ünnepek/ünnepi napok
diaľnica diaľnice autópálya
div divy csoda
 prírodné divy természeti csodák
divadlo divadlá színház
dolina doliny völgy
dom domy ház
doprava közlekedés
 nákladná doprava teherszálítás
 osobná doprava személyszálítás
 pozemná doprava szárazföldi közlekedés
 vodná doprava vízi közlekedés
 vzdušná doprava légi közlekedés
dopravné	značky  značka
dopravný prostriedok közlekedési eszköz

E
erb erby címer

F
farba farby szín
fontána fontány szökőkút
fotografia fotografie fénykép

G
galéria galérie galéria/képtár
glóbus glóbusy földgömb

H
hornina horniny kőzet
hrad hrady vár
hradby obyč.	pomn. várfal, városfal
hranica hranice határ
hymna hymny himnusz

CH
chodník chodníky ösvény
chov chovy állattenyésztés
chránená	krajinná	oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie 

I
ihrisko ihriská játszótér, pálya

J
jar jari tavasz
jarná rovnodennosť tavaszi	napéjegyenlőség
jarné prázdniny  prázdniny
jarné sviatky  sviatok
jaskyňa jaskyne barlang
 ľadová jaskyňa jégbarlang
jazero jazerá tó
jeseň jesene ősz
jesenná rovnodennosť őszi	napéjegyenlőśég
jesenné prázdniny  prázdniny
juh dél
juhovýchod délkelet
juhozápad délnyugat

K
kaplnka kaplnky kápolna
kaštieľ kaštiele kastély
kino kiná mozi
kláštor kláštory kolostor
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kmeň kmene törzs
knižnica knižnice könyvtár
kompas kompasy	iránytű
kostol kostoly templom
kostolík kostolíky kis templom
 drevený kostolík kis fatemplom
kotlina kotliny völgykatlan
kraj kraje kerület
krajina krajiny táj
kras krasy karszt
kronika kroniky krónika
kúpele pomn.	gyógyfürdő
kvapeľ kvaple cseppkő

L/Ľ
ľadovec ľadovce gleccser, jéghegy
láva lávy láva
legenda legendy magyarázat
les lesy erdő
 bukový les bükkerdő
 dubový les tölgyerdő
 ihličnatý les tűlevelű	erdő
 listnatý les lomblevelű	erdő
 lužný les ártéri	erdő
 smrekový les lucfenyőerdő
letisko letiská repülőtér,	reptér
letné prázdniny  prázdniny
leto letá nyár
loď lode hajó
lov lovy vadászat
lúka lúky rét

M
mapa mapy térkép
 mapa krajiny a vidék térképe
mesto mestá város
 banícke mesto bányaváros
 hlavné mesto főváros
 krajské mesto megyeli székhely/ kerületi 

székhely
 kúpeľné mesto fürdőváros
mierka mierky mérték
 mierka mapy térkép méretaránya
mláďa mláďatá fiatal	állat
močiar močiare láp, mocsár
more moria tenger

most mosty teraz
múzeum múzeá múzeum

N
nádrž nádrže tartály
 vodná nádrž víztározó
námestie námestia tér
nížina nížiny síkság
noc noci éjszaka
Nový rok új év/újév

O
obdobie obdobia időszak
 ročné obdobie évszak
obec obce község
oblasť oblasti terület

chránená krajinná oblasť tájvédelmi 
körzet

chránené oblasti védett terület
obyvateľ obyvatelia lakos
oddych pihenés
odpad odpady hulladék

P
pamätihodnosť pamätihodnosti nevezetesség
pamätník pamätníky emlékmű
pamiatka pamiatky emlék
 historická pamiatka történelmi emlék

kultúrne pamiatky kulturális emlékek
kultúrnohistorická pamiatka 
művelődéstörténeti	emlék

prírodné pamiatky természeti emlékek
Pamiatka zosnulých (Dušičky) Halottak 

napja
park parky park
 národný park nemzeti park
pasienok pasienky legelő
pečať pečate pecsét
pieseň piesne ének
plán plány terv
 plán cesty útvonal terv, útiterv
 plán obce helyrajz
pleso plesá tengerszem
pohorie pohoria hegység
pole polia tér
potok potoky patak

VLASTIVEDA /HONISMERET
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povesť povesti monda
prales pralesy őserdő
prameň pramene forrás
 minerálne pramene ásványforrások
prázdniny pomn. szünidő
 jarné prázdniny tavaszi szünet
 jesenné prázdniny őszi	szünet
 letné prázdniny nyári szünet
 zimné prázdniny téli szünet
predok predkovia ős
priehrada priehrady duzzasztógát
priechod pre chodcov gyalogos	átkelőhely
priepasť priepasti szakadék
priesmyk priesmyky hágó
príroda természet
prístav prístavy kikötő
púšť púšte sivatag

R
radnica radnice városháza
región regióny régió, terület
rekreácia rekreácie üdülés
republika republiky köztársaság
 samostatná republika önálló köztársaság
 Slovenská republika Szlovák Köztársaság
rezervácia rezervácie rezervátum

mestská pamiatková rezervácia városi 
műemlék	rezervátum/terület

 prírodná rezervácia 
természetvédelmi terület

rieka rieky folyó
rodák rodáci szülött
 významný rodák nevezetes szülött
rybník rybníky halastó

S
semafor semafory szemafor
sever észak
severovýchod északkelet
severozápad északnyugat
sídlo sídla székhely
 vidiecke sídla vidéki települések
skala skaly szikla
skamenelina skameneliny kövület
skanzen skanzeny skanzen/falumúzeum
smer smery irány

 smer na sever északi irány
socha sochy szobor
sopka sopky tűzhányó
starostlivosť gondoskodás
 starostlivosť o zdravie egészségápolás
 starostlivosť o zver v zime vadgondozás 

télen
 starostlivosť živočíchov o mláďatá az 

állatok	a	kicsinyeikről	való	gondoskodása
sútok sútoky összefolyás
svetová strana égtáj
sviatok sviatky ünnep
 jarné sviatky tavaszi ünnepek
 veľkonočné sviatky húsvéti ünnepek
 zimné sviatky téli ünnepek

Š
škola školy iskola
štát štáty állam
 susedné štáty szomszédos államok
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly állami szimbólumok
štátny znak állami címer
štít štíty pajzs

T
tieň tiene árnyék
 poludňajší tieň déli árnyék
továreň továrne gyár
tradícia tradície hagyomány

U/Ú
ulica ulice utca
úroda úrody termés
územie územia terület
 chránené územie védett terület

V
Veľká noc húsvét
veža veže torony
Vianoce pomn. karácsony
vlajka vlajky zászló
 štátna vlajka nemzeti zászló
vlak vlaky vonat
voda vody víz
 podzemná voda talajvíz

VLASTIVEDA / HONISMERET
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VLASTIVEDA / HONISMERET

vodný tok meder
vodopád vodopády vízesés
vodstvo víz
vojna vojny háború
 druhá svetová vojna második világháború
 prvá svetová vojna első	világháború
vrch vrchy hegy
východ kelet
výlet výlety kirándulás
vzdušná čiara légitávolság

Z
záhrada záhrady kert
zámok zámky várkastély
západ nyugat
zber betakarítás
 zber úrody termény betakarítás

zima zimy tél
zimné prázdniny  prázdniny
zimné sviatky  sviatok
značka značky jelzőtábla
 dopravné značky közlekedési táblák/közúti 

jelzőtáblák
 turistické značky turistatáblák
znaky na mape térképjelek
zoologická záhrada állatkert
zrážky mn.	č. csapadék
zrúcanina zrúcaniny rom
zver állat

Ž
železnica železnice vasút
živočích živočíchy	élőlény/állat
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GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA

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

B
baňa bane bánya
budhizmus buddhizmus
búrka búrky vihar

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

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

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

E
ekosystém ekosystémy ökoszisztéma
erózia erózió
Európa Európa

F
farba farby szín
fáza Mesiaca holdfázis
fotografia fotografie fénykép

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

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

CH
chránená	krajinná	oblasť  oblasť
chránené oblasti  oblasť
chránené územie  územie 

I
islam iszlám

J
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

K
kaňon kaňony kanyon
kartograf kartografi térképész
kartografia térképészet
klimatické oblasti  oblasť
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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

GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA
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ostrov ostrovy sziget
ovzdušie levegő

P
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

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

R
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
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

GEOGRAFIA / GEOGRÁFIA
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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

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

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

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
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

Ž
železnica železnice vasút
žiarenie žiarenia sugárzás
 slnečné žiarenie napsugárzás
živočích živočíchy	élőlény/állat
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A
arbitráž arbitráže választottbírósági eljárás
archeológ archeológovia régész
archeológia régészet
archeologický výskum régészeti kutatás
archív archívy archívum
archivár archivári levéltáros
ateizmus ateizmus
atlas atlasy térkép

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

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

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

D
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

 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

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

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

G
galéria galérie galéria/képtár
generácia generácie generáció
glóbus glóbusy földgömb

H
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
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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
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mýtus mýty mítosz

N
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

O
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

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

 hláskové písmo betűírás
 klinové písmo ékírás
poddaný poddaní alattvaló
polis polisz
pomník pomníky emlékmű
povstanie povstania felkelés
 protihabsburgské povstanie Habsburg-

ellenes 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

R
rakúsko-uhorské vyrovnanie osztrák-

magyar 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
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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
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OBČIANSKA NÁUKA / POLGÁRI NEVELÉS

A
anorexia anorexia
aktivita aktivity aktivitás
analýza analýzy elemzés
angažovanosť elkötelezettség
 občianska angažovanosť polgári 

elkötelezettség
ateizmus ateizmus

B
budúcnosť	jövő
bydlisko bydliská lakhely

C
cestovný ruch idegenforgalom
cirkev cirkvi egyház

Č
čas časy	idő
 voľný čas	szabadidő
činnosť činnosti tevékenység
 charitatívna činnosť karitatív tevékenység
 mimoškolská činnosť iskolán kívüli 

tevékenység
 mimovyučovacia činnosť tanórán kívüli 

tevékenység
člen členovia tag
	 člen	rodiny	 rodina
človek ľudia ember

zdravotne postihnutý človek 
fogyatékossággal	élő	ember/fogyatékos	
ember

D
dedičnosť átöröklés
dedina dediny falu
demokracia demokracie demokrácia
 nepriama demokracia közvetett 

(képviseleti) demokrácia
 priama demokracia közvetlen demokrácia
 princíp demokracie demokrácia alapelve
deň dni nap
 deň pracovného pokoja munkaszüneti nap
 pamätný deň emléknap
dieťa deti gyerek
diskriminácia diszkrimináció

 prejav diskriminácie diszkrimináció 
megnyilvánulása

dobrovoľníctvo önkéntesség
dôsledok dôsledky következmény

E
ekonómia közgazdaságtan
ekonomická otázka gazdasági kérdés
ekonomický život gazdasági élet
ekonomika ekonomiky gazdaság
 príkazová ekonomika tervgazdálkodás
 trhová ekonomika piacgazdaság
 zmiešaná ekonomika kevert gazdaság
erb erby  címer
etnikum etniká etnikum
Európska únia Európai Unió
extrémizmus extrémizmus

F
funkcia vlády  vláda
funkcia rodiny  rodina

G
gramotnosť gramotnosti képesség

finančná gramotnosť pénzügyi ismeretek

H
hierarchia rangsor
hodnota hodnoty érték
hymna hymny himnusz

CH
charakterová	vlastnosť	 vlastnosť

I
identita személyazonosság, identitás
individualita egyéniség
inštitúcia inštitúcie intézmény
 banková inštitúcia banki intézmény
 inštitúcia EÚ Európai Unió intézményei
 nebanková inštitúcia nem banki intézmény
islam iszlám

J
jazyk jazyky nyelv
 národný jazyk nemzeti nyelv
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jedinečnosť egyediség
jednotlivec jednotlivci egyén

K
kariéra kariéry karrier
kolektív kolektívy kollektív
komunikácia komunikácie kommunikáció
 asertívna komunikácia asszertív 

kommunikáció
 efektívna komunikácia hatékony 

kommunikáció
 sociálna komunikácia szociális 

kommunikáció
konanie konania tevékenység
 protiprávne konanie jogellenes 

tevékenység
konflikt konflikty	konfliktus
kresťanstvo kereszténység
kronika kroniky krónika
 školská kronika iskolai krónika
kult kulty kultusz
kultúra kultúry kultúra
kupujúci kupujúci	vevő

L/Ľ
legenda legendy legenda
ľudské	práva	a	slobody  právo

M
manipulovať manipuluje manipulujú nedok. 

manipulálni
médium médiá média
 masové médiá tömegmédia
menšina menšiny kisebbség
 národnostná menšina nemzeti kisebbség
mesto mestá város
mier béke
migrácia migráció
minulosť múlt
multikultúrnosť multikulturalizmus

N
náboženstvo náboženstvá vallás
napätie napätia feszültség
 politické napätie politikai feszültség
 sociálne napätie szociális feszültség

národ národy nemzet
národnosť národnosti nemzetiség
národnostná menšina  menšina
názor názory nézet
nevina ártatlanság
norma normy norma
 právne normy jogi normák

O
občan občania állampolgár
občianstvo állampolgárság
obec obce község
obezita elhízás
obhajoba obhajoby védelem
oddych pihenés
opodstatnenosť megalapozottság
osobnosť osobnosti személyiség
 osobnosť človeka az ember személyisége
 typ osobnosti személyiség típusa

P
pamäť pamäte emlékezet
pamiatka pamiatky emlék
parlament parlamenty parlament
 školský parlament iskolai parlament
pasivita passzivitás
pečať pečate pecsét
plán plány terv
 územný plán rendezési elv
podnikanie vállalkozás
 základné formy podnikania	alapvető	

üzleti formák
podnikateľ podnikatelia vállalkozó
pohlavie pohlavia nem	(férfi,	női)
porušovanie megszegés
postavenie postavenia státusz/helyzet
 postavenie jednotlivca az egyén státusza
postoj postoje hozzáállás
postup postupy eljárás
potreba potreby szükség
povinnosť povinnosti kötlesség
povolanie povolania szakma
 voľba povolania szakma választása
pozícia pozície pozíció
pravidlo pravidlá szabály
právo práva jog
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 Dohovor o právach dieťaťa A gyermek 
jogairól szóló egyezmény

ľudské práva a slobody emberi jogok és 
szabadságjogok

 ľudské práva emberi jogok
 práva dieťaťa gyermek jogai
právna	spôsobilosť	 spôsobilosť
právne normy  norma
právny predpis  predpis
predávajúci predávajúci eladó
predpis predpisy	előírás
 právny predpis	törvényi	előírás
predsudok predsudky	előítélet
prezumpcia neviny ártatlanság vélelme
priateľ priatelia barát
príbuzný príbuzní rokon
príčina príčiny ok
príklad príklady példa
prínos prínosy hozam
prisťahovalectvo bevándorlás
prítomnosť jelenlét
problém problémy probléma
profesia profesie szakma
profesijná orientácia szakmai irányultság

R
rasa rasy rassz
rasizmus rasszizmus
región regióny régió
reklamácia reklamácie reklamáció
republika republiky köztársaság
 Slovenská republika Szlovák Köztársaság
riziko riziká kockázat
 miera rizika kockázat mértéke
rodič rodičia	szülő
 starí rodičia nagyszülők
rodina rodiny család
 člen rodiny családtag
 funkcia rodiny a család szerepe
 poslanie rodiny a család küldetése
 vzťahy	v	rodine  vzťah
rodokmeň rodokmene családfa
rodostrom rodostromy családfa
rola roly szerep
 spoločenská rola társadalmi szerep
rozdiel rozdiely különbség

rozmanitosť rozmanitosti	sokszínűség
rozpočet rozpočty költségvetés
 osobný rozpočet személyes költségvetés
 rodinný rozpočet családi költségvetés
rozvod rozvody válás

S
samospráva samosprávy önkormányzat
 školská samospráva iskolai önkormányzat
 triedna samospráva osztályönkormányzat
sekta sekty szekta
schopnosť schopnosti képesség
 špeciálne schopnosti különleges 

képességek
 všeobecné schopnosti általános készségek
skupina skupiny csoport
 sociálne skupiny szociális csoportok
 spoločenská skupina társadalmi csoport
sloboda slobody szabadság
 ľudská sloboda emberi szabadság
služba služby szolgáltatás
socializácia szocializálás

socializácia jednotlivca az egyén 
szocializációja

spoločenstvo spoločenstvá közösség
spoločnosť spoločnosti társadalom
 fungovanie spoločnosti a társadalom 

működése
 občianska spoločnosť civil társadalom
 štruktúra spoločnosti a társadalom 

felépítése
 vrstvy spoločnosti társadalmi rétegek
spolunažívanie együttélés
 viacgeneračné spolunažívanie 

többgenerációs együttélés
spoluobčan spoluobčania polgártárs
spolupráca spolupráce	együttműködés
spotreba spotreby fogyasztás
spotrebiteľ spotrebitelia fogyasztó
 ochrana spotrebiteľa fogyasztóvédelem
spôsobilosť spôsobilosti alkalmasság
 právna spôsobilosť jogképesség
 spôsobilosť na povolanie szakmai 

hozzáértés
 spôsobilosť na právne úkony jogképesség
starosta starostovia polgármester

OBČIANSKA NÁUKA / POLGÁRI NEVELÉS



/98/

OBČIANSKA NÁUKA / POLGÁRI NEVELÉS

status statusy státus
stereotyp stereotypy sztereotípia
 rodový stereotyp nemi sztereotípia
stres stressz
súčasnosť jelen, jelenkor
sused susedia szomszéd
súťaženie versengés
svet svety világ
sviatok sviatky ünnep
 štátny sviatok állami ünnep
symbol symboly szimbólum
 symbol školy az iskola szimbóluma
 štátne symboly állami szimbólumok
systém systémy rendszer
 politický systém politikai rendszer
 školský systém iskolarendszer

Š
šikanovanie zaklatás
škola školy iskola
školská samospráva  samospráva
školská trieda  trieda
školský parlament  parlament
školský poriadok iskolai rendtartás
školský systém  systém
školstvo iskolaügy
štát štáty állam
 členské štáty tagállamok
štátna moc államhatalom
štátna vlajka  vlajka
štátne symboly  symbol
štátny znak  znak

T
temperament temperamenty vérmérséklet
terorizmus terrorizmus
tolerancia tolerancie tolerancia/megértés
tovar tovary áru
továreň továrne gyár
tradícia tradície hagyomány
trh trhy piac
trhová ekonomika  ekonomika
trhový mechanizmus piaci mechanizmus
trieda triedy osztály
 školská trieda iskolai osztály
tvorivosť kreativitás, alkotóképesség

U/Ú
učenie tanítás
 kooperatívne učenie kooperatív tanítás
 štýly učenia tanulási stílusok
učiteľ učitelia tanító bácsi/tanár úr
 učiteľka učiteľky	tanító	néni/tanárnő
úrad úrady hivatal
urbanizácia városiasodás
ústava ústavy alkotmány

Ústava Slovenskej republiky Szlovák 
Köztársaság alkotmánya

utečenec utečenci menekült

V
vandalizmus vandalizmus
vedomie tudat
 občianske vedomie társadalmi tudat
 sociálne vedomie polgári tudat
vek életkor, kor
vláda vlády kormány
 forma vlády kormányforma
 funkcia vlády a kormány szerepe
vlajka vlajky zászló
 štátna vlajka nemzeti zászló
vlasť szülőföld,	haza
vlastnosť vlastnosti tulajdonság/vonás
 charakterová vlastnosť karakter vonás
vodca vodcovia vezető,	vezér
vojna vojny háború
voľby pomn. választások
 komunálne voľby önkormányzati 

választások
 parlamentné voľby parlamenti választások
 prezidentské voľby elnökválasztás
výber výbery kiválasztás
význam významy	jelentőség
vzdelanie	műveltség
vzor vzory példa
vzťah vzťahy kapcsolat
 medziľudské vzťahy emberi kapcsolatok
 sociálne vzťahy társadalmi kapcsolatok
 vzťahy v rodine családi kapcsolatok

Z
zdravie egészség
zdroj zdroje forrás
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zmena zmeny változás
 sociálna zmena szociális változás
znak znaky jel
 štátny znak állami címer
 znak rodiny családi jelkép
 znak štátu állami jelkép
zodpovednosť	felelősség
 trestná zodpovednosť büntetőjogi	

felelősség

Ž
žiacka školská rada tanulói iskolatanács
žiak žiaci tanuló
životný štýl életstílus
župa župy megye

OBČIANSKA NÁUKA / POLGÁRI NEVELÉS





OBRAZOVÁ PRÍLOHA



OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA TRIEDA

učiteľ učiteľka žiačka žiak



OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA ŠKOLSKÁ TAŠKA

školská taška

peračník

strúhadlo
pastelky



OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA RODINA



OBRAZOVÁ PRÍLOHA / MOJA RODINA

rodičia mama otec

deti dcéra syn

starí rodičia stará mama starý otec



OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ĽUDSKÉ TELO



OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ZVIERATÁ



jar leto jeseň zima

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / ROČNÉ OBDOBIA



 jasno zamračené dážď

    sneženie      dúha búrka

 mráz        hmla   vietor

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / POČASIE



             štvorec    trojuholník obdĺžnik

 kocka          ihlan          kváder

     kruh          guľa            valec

OBRAZOVÁ PRÍLOHA / TVARY A TELESÁ





PREHĽAD SKLOŇOVANIA A ČASOVANIA / 
RAGOZÁS ÁTTEKINTÉSE 

MUŽSKÝ ROD 

JEDNOTNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

životné neživotné 
N kto? čo? pekn-ý cudz-í chlap hrdin-a dub stroj 
G (od) koho? čoho? pekn-ého cudz-ieho chlap-a hrdin-u dub-a stroj-a 
D komu? čomu? pekn-ému cudz-iemu chlap-ovi hrdin-ovi dub-u stroj-u 

A koho? čo?  
pekn-ého cudz-ieho chlap-a hrdin-u ― ― 
pekn-ý cudz-í ― ― dub stroj 

L (o) kom? čom? pekn-om cudz-om chlap-ovi hrdin-ovi dub-e stroj-i 
I (s) kým? čím? pekn-ým cudz-ím chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om 
 

MNOŽNÉ  
ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

životné neživotné 

N kto? čo? 
pekn-í cudz-í chlap-i hrdin-ovia ― ― 
pekn-é cudz-ie ― ― dub-y stroj-e 

G (od) koho? čoho? pekn-ých cudz-ích chlap-ov hrdin-ov dub-ov stroj-ov 
D komu? čomu? pekn-ým cudz-ím chlap-om hrdin-om dub-om stroj-om 

A koho? čo?  
pekn-ých cudz-ích chlap-ov hrdin-ov ― ― 
pekn-é cudz-ie ― ― dub-y stroj-e 

L (o) kom? čom? pekn-ých cudz-ích chlap-och hrdin-och dub-och stroj-och 
I (s) kým? čím? pekn-ými cudz-ími chlap-mi hrdin-ami dub-mi stroj-mi 

ŽENSKÝ ROD 

JEDNOTNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-á cudz-ia žen-a ulic-a dlaň kosť 
G (od) koho? čoho? pekn-ej cudz-ej žen-y ulic-e dlan-e kost-i 
D komu? čomu? pekn-ej cudz-ej žen-e ulic-i dlan-i kost-i 
A koho? čo?  pekn-ú cudz-iu žen-u ulic-u dlaň kosť 
L (o) kom? čom? pekn-ej cudz-ej žen-e ulic-i dlan-i kost-i 
I (s) kým? čím? pekn-ou cudz-ou žen-ou ulic-ou dlaň-ou kosť-ou 
 

MNOŽNÉ  
ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-é cudz-ie žen-y ulic-e dlan-e kost-i 
G (od) koho? koho? pekn-ých cudz-ích žien ulíc dlan-í kost-í 
D komu? čomu? pekn-ým cudz-ím žen-ám ulic-iam dlan-iam kost-iam 
A koho? čo?  pekn-é cudz-ie žen-y ulic-e dlan-e kost-i 
L (o) kom? čom? pekn-ých cudz-ích žen-ách ulic-iach dlan-iach kost-iach 
I (s) kým? čím? pekn-ými cudz-ími žen-ami ulic-ami dlaň-ami kosť-ami 

  



STREDNÝ ROD 

JEDNOTNÉ ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-é cudz-ie mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a 
G (od) koho? čoho? pekn-ého cudz-ieho mest-a srdc-a vysvedčen-ia dievč-aťa 
D komu? čomu? pekn-ému cudz-iemu mest-u srdc-u vysvedčen-iu dievč-aťu 
A koho? čo?  pekn-é cudz-ie mest-o srdc-e vysvedčen-ie dievč-a 
L (o) kom? čom? pekn-om cudz-om mest-e srdc-i vysvedčen-í dievč-ati 
I (s) kým? čím? pekn-ým cudz-ím mest-om srdc-om vysvedčen-ím dievč-aťom 

 
MNOŽNÉ 

ČÍSLO PRÍDAVNÉ MENÁ PODSTATNÉ MENÁ 

N kto? čo? pekn-é cudz-ie mest-á srdc-ia vysvedčen-ia 
dievč-atá 
dievč-ence 

G (od) koho? čoho? pekn-ých cudz-ích miest sŕdc vysvedčen-í 
dievč-at 
dievč-eniec 

D komu? čomu? pekn-ým cudz-ím mest-ám srdc-iam vysvedčen-iam 
dievč-atám 
dievč-encom 

A koho? čo? pekn-é cudz-ie mest-á srdc-ia vysvedčen-ia dievč-atá 
dievč-ence 

L (o) kom? čom? pekn-ých cudz-ích mest-ách srdc-iach vysvedčen-iach 
dievč-atách 
dievč-encoch 

I (s) kým? čím? pekn-ými cudz-ími mest-ami srdc-iami vysvedčen-iami 
dievč-atami 
dievč-encami 

 

Neurčitok JEDNOTNÉ ČÍSLO MNOŽNÉ ČÍSLO 
1. os. 2. os. 3. os. 1. os. 2. os. 3. os. 

vola-ať sa vol-ám sa vol-áš sa vol-á sa vol-áme sa vol-áte sa vol-ajú sa 
hovor-iť hovor-ím hovor-íš hovor-í hovor-íme hovor-íte hovor-ia 
štud-ovať štud-ujem štud-uješ štud-uje štud-ujeme štud-ujete štud-ujú 
rozum-ieť rozum-iem rozum-ieš rozum-ie rozum-ieme rozum-iete rozum-ejú 
čes-ať češ-em češ-eš češ-e češ-eme češ-ete češ-ú 
ži-ť žij-em žij-eš žij-e žij-eme žij-ete žij-ú 
nies-ť nes-iem nes-ieš nes-ie nes-ieme nes-iete nes-ú 
sp-ať sp-ím sp-íš sp-í sp-íme sp-íte sp-ia 
stretn-úť stretn-em stretn-eš stretn-e stretn-eme stretne-ete stretn-ú 
vid-ieť vid-ím vid-íš vid-í vid-íme vid-íte vid-ia 
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