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BIOLÓGIA / SINH VẬT

A
alela alely alen
 alela dominantná alen trội
 alela recesívna alen lặn
alkoholizmus sự nghiện rượu
antikoncepcia antikoncepcie chống thai

B
babôčka pávooká bướm inachisio (một loại 

bướm ngày)
baktéria baktérie vi khuẩn
 pôdne baktérie vi khuẩn đất
bažant obyčajný chim trĩ đỏ thông thường
bezstavovec bezstavovce động vật không 

xương sống
bielkovina bielkoviny chất đạm
biogénne prvky các nguyên tố sinh học
biológia sinh vật
biologická rovnováha cân bằng sinh học
biotop biotopy sinh cảnh
blana blany màng
 plávacia blana màng bơi
bleduľa jarná hoa bông tuyết mùa xuân
bobor vodný con hải ly nước
bocian biely cò trắng
borovica lesná thông rừng
brada brady cái cằm, bộ râu cằm
buk lesný dẻ gai rừng
bunka bunky tế bào

bunka oplodnená tế bào thụ tinh
bunka pohlavná tế bào sinh dục
bunka rastlinná tế bào thực vật
bunka telová tế bào cơ thể
bunka živočíšna tế bào động vật

bunkové organely bào quan tế bào
bylina byliny thảo mộc
bylinožravec bylinožravce động vật ăn cỏ

C
cicavec cicavce động vật có vú
cukor cukry đường

Č
čakanka obyčajná rau cải ô rô
čelo čelá cái trán
členok členky cái mắt cá

človek ľudia con người
črevo črevá ruột

hrubé črevo ruột già
 tenké črevo ruột non
črievičník papučkový cây lan hài

D/Ď
ďalekohľad ďalekohľady ống nhòm
dážďovka zemná con giun đất
dedičnosť tính di truyền
delenie bunky phân chia tế bào
deratizácia khử các loài gặm nhấm
dezinfekcia khử trùng
dezinsekcia khử côn trùng
diviak lesný lợn rừng
dlaň dlane lòng bàn tay
DNA ADN
doprava giao thông
dravec dravce động vật ăn thịt
dreviny dreviny cây thân gỗ

dreviny ihličnaté cây thân gỗ lá kim
 dreviny listnaté cây thân gỗ lá rộng
droga drogy ma túy
drozd čierny chim hoét đen
dub letný cây sồi hè
dúška materina cây xạ hương
dýchacia sústava  sústava
dýchanie thở (danh từ)

E
ekológia sinh thái học
ekosystém ekosystémy hộ sinh thái

prírodný ekosystém hệ sinh thái tự nhiên
 umelý ekosystém hệ sinh thái nhân tạo
environmentalistika khoa học môi trường

F
fajčenie hút (danh từ)
farba farby màu sắc
filtrácia filtrácie lọc
fotosyntéza quang hợp
fúzy obyč. mn. ria

G
gén gény gen
genetika di truyền học



geológia địa chất học
geologické činitele các yếu tố địa chất
geologické éry các kỷ nguyên địa chất
geologické procesy các quá trình địa chất

H
hlava hlavy cái đầu
hlodavec hlodavce loài gặm nhấm
hltan hltany cuờng họng
hmyz hromad. côn trùng
hormón hormóny hormon
hornina horniny đá, nham thạch

horniny premenené đá biến chất
horniny usadené đá trầm tích
horniny vyvreté đá hỏa sinh
premena hornín biến chất của đá

hrab obyčajný cây trăn châu Âu
hrdlo hrdlá cổ họng
hrtan hrtany thanh quản
hruď hrude ngực
hrudná kosť  kosť
huba huby nấm

jedlé huby nấm lành (ăn được)
jedovaté huby nấm độc
nejedlé huby nấm không ăn được

húsenica húsenice1. nhộng sâu, 2. gang thòi
hydina gia cầm
hustota mật độ
hygiena vệ sinh

CH
choroba choroby bệnh tật

dedičná choroba bệnh di truyền
 infekčná choroba bệnh truyền nhiễm
chrbát chrbty cái lưng
chrbtica chrbtice cột sống
chránené územie khu lãnh thổ được bảo tồn
chromozóm chromozómy nhiễm sắc thể
chvost chvosty cái đuôi

I
ihličie hromad. lá thông
ikra ikry trứng cá
imunita khả năng miễn dịch
inkubačná doba thời gian ủ bệnh
inštinkt inštinkty bản năng

J
jadro jadrá hạt nhân
jazero jazerá hồ nước
jedinec jedince cá nhân
jeleň lesný con hươu rừng
jelša lepkavá cây gỗ trăn dính
jež tmavý con nhím đen

K
kačica divá vịt trời
kapor obyčajný cá chép thường
ker kry bụi cây
kliešť obyčajný con bọ chó
klíma khí hậu
klimatické zmeny những thay đổi về khí hậu
kmeň kmene thân cây, bộ lạc
konár konáre cành cây
končatina končatiny chân tay, chi vận động

dolná končatina chân
horná končatina tay
predná končatina chi trước
zadná končatina chi sau

konečník konečníky hậu môn
konzument konzumenty người tiêu dùng
koreň korene rễ cây
koruna koruny vòm cây
kosť kosti xương

hrudná kosť xương ức
ramenná kosť xương cánh tay
stehenná kosť xương đùi

kostra kostry bộ xương
koža kože da
kôň domáci con ngựa
králik divý thỏ hoang châu Âu
kras krasy động thạch nhũ
krídlo krídla cánh
kríženie sự lai tạo
križiak obyčajný con nhện vườn
krv máu
krvné skupiny nhóm máu
krycia sústava  sústava
kryštál kryštály tinh thể
kukla kukly con nhộng
kura domáca con gà nhà
kvasinka kvasinky nấm men
kvet kvety hoa
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kyselina kyseliny a-xít
 nukleová kyselina axít nucleic
kyslík ô-xi

L
laboratórium laboratóriá phòng thí nghiệm
lakeť lakte khuỷu tay
larva larvy con dòi, con sáu butóm
látka látky chất

anorganické látky chất vô cơ
organické látky chất hữu cơ
psychoaktívne látky chất kích thích thần 

kinh
lebka lebky xương sọ
lekno biele hoa súng trắng châu Âu
les lesy rừng
lesk ánh hào quang, lấp lánh
líce líca cái má
liečivo liečivá thuốc
lipa malolistá cây bồ đề lá nhỏ
list listy lá
lišajník lišajníky địa y
líška hrdzavá cáo đỏ
lúka lúky đồng cỏ
lupa lupy kính lúp
lýtko lýtka bắp chân

M
mačka domáca con mèo nhà
magma magmy mắc-ma
mach machy rêu
mäsožravec mäsožravce động vật ăn thịt
med medy mật ong
mikroorganizmus mikroorganizmy vi sinh 

vật
mikroskop mikroskopy kính hiển vi
minerál minerály khoáng chất
mláďa mláďatá con vật mới được sinh ra
moč nước tiểu
močiar močiare đầm lầy, lầy
močovod močovody niệu quản
močový mechúr bọng đái
mravec lesný con kiến
mravenisko mraveniská tổ kiến
myš poľná chuột đồng

N
nákaza sự nhiễm bệnh
nervová sústava  sústava
noha nohy chân
nos nosy mũi
nosová dutina khoang mũi
nožnice pomn. cái kéo

O
obehová sústava  sústava
obezita bệnh béo phì
obilnina obilniny cây lương thực, ngũ cốc
objektív ống kính
oblička obličky thận
obnoviteľné zdroje energie các nguồn năng 

lượng tái tạo
obojživelník obojživelníky động vật lưỡng cư
očkovanie tiêm chủng
odpad odpady rác thải
odroda odrody giống cây
odvar odvary nước sắc ra (thí dụ từ thuốc)
ochorenie ochorenia bệnh
ochrana prírody bảo vệ thiên nhiên
oko oči mắt
olejnina olejniny thực vật có dầu
oplodnenie thụ tinh
oporná sústava  sústava
orgán orgány cơ quan
organizmus organizmy sinh vật

organizmy parazitické ký sinh
organizmy saprofytické hoại sinh
organizmy symbiotické cộng sinh

orgánová sústava  sústava
ovca domáca con cừu
ovocie hoa quả
oxid uhličitý đi-ô-xit các-bon

P
papraď paprade cây dương xỉ
parazit parazity ký sinh trùng
pasienok pasienky bãi chăn
pazúr pazúry móng vuốt, vuốt
pažerák pažeráky thực quản
päta päty gót chân
pečeň pečene gan
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peľ phấn hoa
pera pery môi
perie hromad. lông vũ
pinzeta pinzety (cái) nhíp
planktón sinh vật phù du
plaz plazy bò sát
plemeno plemená giống vật nuôi
pleseň plesne nấm mốc
pletivo pletivá lưới thép đan
plod plody quả
plodina plodiny cây trồng
pľúca pomn. lá phổi (số nhiều)
podhubie thể sợi
pohlavná dvojtvarosť dị hình giới tính
pohyb pohyby sự chuyển động
pohybová sústava  sústava
pokus pokusy cuộc thử nghiệm
pole polia cánh đồng
poľnohospodárstvo nông nghiệp
populácia populácie dân số, quần thể
potomstvo con cái nói chung
potrava potravy thức ăn
potravinová pyramída
potravová pyramída kim tự tháp thực phẩm
potravová sieť mạng lưới thức ăn 
potravový reťazec chuỗi thức ăn
pozorovanie pozorovania sự theo dõi (danh từ)
pôda pôdy đất
praslička prasličky cỏ tháp bút
predkolenie predkolenia phần chân dưới đầu 

gối
predlaktie predlaktia phần trước khuỷu tay
premenlivosť sự hay thay đổi
prevencia prevencie phòng ngừa
pŕhľava (žihľava) dvojdomá lá han (tầm ma)
prieduška priedušky khí quản
priedušnica priedušnice phế quản
priemysel công nghiệp
príroda thiên nhiên
prispôsobivosť khả năng thích ứng
producent producenty nhà sản xuất
prostredie prostredia môi trường
prst prsty ngón tay
prvá pomoc cấp cứu
predlekárska prvá pomoc sơ cứu y tế
púpava lekárska bồ công anh làm thuốc

R
rameno ramená vai
rastlina rastliny thực vật

jedovaté rastliny thực vật độc
 liečivé rastliny các cây thuốc
rebro rebrá xương sườn
recyklácia recyklácie tái chế
reducent reducenty sinh vật phân hủy
regulačné sústavy  sústavy 
režim dňa chế độ của ngày
riasa riasy tảo
robotnica robotnice nữ công nhân, con ong 

mật
ročné obdobie mùa trong năm
rodičovstvo làm cha mẹ

plánované rodičovstvo gia đình có kế 
hoạch hóa

rozklad organických látok sự phân hủy các 
chất hữu cơ

rozmnožovacia sústava  sústava
rozmnožovanie sự sinh sản

rozmnožovanie nepohlavné sinh sản vô 
tính

 rozmnožovanie pohlavné sinh sản hữu tính
ruda rudy quặng 
ryba ryby con cá
rybník rybníky ao, hồ
rybolov nghế câu cá
rys ostrovid con linh miêu Á-Âu

S
sad sady vườn cây ăn quả
samec samce đực
samička samičky cái
semeno semená hạt giống, tinh trùng
sinica sinice đường
skamenelina skameneliny hóa thạch
skládka skládky bãi rác
skokan hnedý ếch nâu ở châu Âu
skorocel kopijovitý cỏ mã đề
slimák záhradný ốc sên vườn
Slnko mặt trời
sova lesná cú mèo rừng
spaľovanie sự đốt cháy
spevavec spevavce chim biết hót
spoločenstvo spoločenstvá cộng đồng
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spoločenstvo rastlín cộng đồng thực vật
spoločenstvo živočíchov cộng đồng động 

vật
srdce srdcia trái tim
srdcovo-cievna sústava  sústava
srsť srsti lông thú
stavba tela cấu trúc cơ thể

vonkajšia stavba tela cấu trúc cơ thể bên 
ngoài

stavec stavce đốt sống
stavovec stavovce động vật có xương sống
stehno stehná đùi
stonka stonky thân cây
stres sự căng thẳng
strom stromy cây

ihličnatý strom cây thông, cây lá kim
 listnatý strom cây lá rộng
strukovina strukoviny cây họ đậu
surovina suroviny nguyên liệu

nerastné suroviny khoáng chất
sústava sústavy hệ thống

dýchacia sústava hệ hô hấp
krycia sústava hệ vỏ bọc
nervová sústava hệ thần kinh
obehová sústava hệ tuần hoàn
oporná sústava bộ xương
orgánová sústava hệ thống cơ quan
pohybová sústava hệ vận động
regulačné sústavy các hệ điều tiết
rozmnožovacia sústava
tráviaca sústava hệ tiêu hóa
vylučovacia sústava hệ bài tiết

sval svaly cơ bắp
svalnatá noha chân của động vật thân mềm
svetlo svetlá ánh sáng

Š
škodca škodcovia côn trùng gây hại
šľachtenie sự trau luyện cây trồng
šošovka šošovky thấu kính, tròng
štetina štetiny lông
šťuka obyčajná cá măng thường
šupina šupiny vảy

T
telo telá cơ thể
tkanivo tkanivá mô (sinh vật), sợi vải
transfúzia transfúzie sự truyền máu
trávenie tiêu hóa
tráviaca sústava  sústava
trsť obyčajná cây lau sậy thường
trúd trúdy con ong đực, kẻ lười biếng
tur domáci gia súc
tvrdosť độ cứng
tykadlo tykadlá cái râu (hệ giác quan)

U/Ú
ucho uši tai
úľ úle chuồng nuôi ong
ulita ulity vỏ ốc
ústa pomn. miệng
ústna dutina khoang miệng
uvoľnenie energie sự tỏa nhiệt

V
vajce vajcia quả trứng
vajíčko vajíčka trứng
včela medonosná ong mật
včelárstvo nghề nuôi ong
vírus vírusy con vi-rút
vlákno vlákna sợi
vlna len
voda vody nước
vŕba biela cây liễu trắng
vstrebávanie sự hấp thụ
všežravec všežravce động vật ăn tạp
vták vtáky con chim
 sťahovavé vtáky chim di cư
vylučovacia sústava  sústava
vylučovanie bài tiết
výtrusnica výtrusnice bào nang
vývin výviny sự phát triển (thời gian ngắn)
výživa výživy sinh dưỡng
vzduch không khí

Z
záhrada záhrady vườn
zdravie sức khỏe
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zelenina zeleniny rau
zemetrasenie zemetrasenia động đất
zemská kôra vỏ Trái đất
zemské jadro lõi trái đất
zemský plášť lớp phủ trái đất
znak znaky dấu hiệu
znečistenie sự ô nhiễm
zobák zobáky mỏ (chim)
zrkadlo zrkadlá gương
zub zuby răng
 hlodavé zuby các răng gặm nhấm
zvetrávanie phong hóa
zviera zvieratá con vật

Ž
žalúdok žalúdky dạ dày
žiabre pomn. mang cá
žihadlo žihadlá nọc (ong)
žila žily mạch máu, mạch (địa chất)
živina živiny chất dinh dưỡng
živočích živočíchy động vật

živočíchy jednobunkové động vật đơn bào
 živočíchy mnohobunkové động vật đa bào
životné prejavy biểu hiện cuộc sống
životné prostredie môi trường sống
životný cyklus vòng đời
životný štýl cách sống
žubrienka žubrienky nòng nọc


