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

MAT
INF
PDA

PVO

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

CH

BIO

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

I

ihrisko ihriská játszótér, pálya

FYZ

Č

H

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

CHEM

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

galéria galérie galéria/képtár
glóbus glóbusy földgömb

VLA

C

G

GEG

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

farba farby szín
fontána fontány szökőkút
fotografia fotografie fénykép

K

kaplnka kaplnky kápolna
kaštieľ kaštiele kastély
kino kiná mozi
kláštor kláštory kolostor

DEJ

B

F

OBN

adresa adresy cím
adresa bydliska a lakóhely címe/lakcím
adresa školy az iskola címe
atlas atlasy térkép
auto autá autó
autobus autobusy autóbusz



A

SJL

VLASTIVEDA / HONISMERET

VLASTIVEDA /HONISMERET
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

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

MAT
INF
PVO
PDA
BIO
FYZ

T

CHEM

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

U/Ú

VLA

ulica ulice utca
úroda úrody termés
územie územia terület
chránené územie védett terület

V

GEG

S

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

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

DEJ

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

Š

OBN

R

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



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

SJL

VLASTIVEDA / HONISMERET

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

